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Sammendrag 

Formålet med kontrollen og denne rapporten, var å bidra til bedre etterlevelse av reglene 

for forskrivning av lisdeksamfetamin på blåresept. Vi ønsket også å se i hvilken grad 

opplysningene legene hadde gitt i søknaden, var korrekte og dokumentert i journal. 

 

Vi kontrollerte åtte leger med til sammen 29 forskrivninger av lisdeksamfetamin etter § 2 

og § 3. Legene ble bedt om å sende dokumentasjon fra journal. Helfo vurderte om vilkår 

for forskrivning etter § 2 var oppfylt, og om opplysninger i tidligere søknad om refusjon 

etter § 3 var dokumentert. Vilkårene i kontrollpunktene var oppfylt for 16 av forskriv-

ningene. Derimot viste ikke dokumentasjonen at vilkårene var oppfylt for de resterende 

13.  

 

Resultatene for kontrollen er ikke representative for forskrivninger av Elvanse generelt. 

Utvalget i kontrollen var snevret inn til forskrivningene med høyere risiko for brudd på 

forskrivningsvilkår. Utvelgelsen av forskrivninger til kontroll viste imidlertid at de aller 

fleste pasienter har forsøkt metylfenidat før oppstart med lisdeksamfetamin, i tråd med 

forskrivningsvilkår.  

 

Kontrollen av forskrivninger etter § 3 viste stor grad av samsvar mellom legens 

opplysninger, gitt i tidligere søknad, og dokumentasjon sendt til Helfo. 

 

Rapporten publiseres på helfo.no og oversendes Helsedirektoratet, Den norske 

legeforening og Statens legemiddelverk. 
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1 Formål og bakgrunn  

Formålet med kontrollen og formidlingen av kontrollresultatene, var å bidra til bedre 

etterlevelse av reglene for forskrivning av lisdeksamfetamin på blåresept. Med denne 

kontrollen ønsket også Helfo å se i hvilken grad opplysningene legen ga i søknaden var 

korrekte og dokumentert i journal.  

 

I faginnspillene fra Helsedirektoratet til Helfo for 2016 var det et ønske om kontroll av 

lisdeksamfetaminforskrivninger. Legemidlet  ble godkjent for forskrivning på § 2 høsten 

2014, og omsetningen har økt raskt. Prisen for maksimal døgndose av Elvanse 

(lisdeksamfetamin) er omtrent det dobbelte av prisen for Concerta (langtidsvirkende 

metylfenidat). Helfo mottar mange søknader om bruk av lisdeksamfetamin etter § 3. 
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2 Metode og gjennomføring 

I kontrollen ønsket vi å fokusere på de forskrivningene hvor det var størst risiko for 

brudd på vilkår. Vi skilte derfor ut en gruppe forskrivninger der vi i våre systemer ikke 

ser at pasienten har brukt metylfenidat først. Disse pasientene kunne likevel ha brukt 

metylfenidat forskrevet på hvit resept, eller under innleggelse. 

 

2.1 Refusjonsvilkår 

Refusjonsberettiget bruk for lisdeksamfetamin etter § 2: Hyperkinetisk forstyrrelse 

(ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av behandlingsopplegg når 

respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.   

 

Vilkår 163 gjelder: Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 

år.  

 

Det kan søkes om dekning etter § 3 for personer over 17 år. Lege kan også søke refusjon 

etter § 3 for personer under 17 år der metylfenidat ikke kan brukes.  

 

2.2 Kontrollpunkt 

Vi kontrollerte følgende punkt for forskrivninger etter § 2: 

 diagnose: hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 

17 år) 

 tidligere bruk av metylfenidat uten klinisk tilstrekkelig effekt 

 

Vi kontrollerte følgende punkt for forskrivninger etter § 3: 

 diagnose: hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) 

 dokumentasjon av opplysningene i tidligere søknad til Helfo  

 

2.3 Utvelgelse av leger til kontrollen 

Søk i Helfos systemer i oppgjør fra 1. september 2014 til 7. mars 2016 viste, da søket 

ble gjort, at 2356  pasienter hadde hentet ut lisdeksamfetamin i perioden. Vi fjernet alle 

pasienter som hadde hentet metylfenidat i perioden etter 1. januar 2013. Antall 

pasienter med forskrivninger aktuelle for kontroll ble da redusert til 390. 137 av disse 

pasientene fikk lisdeksamfetamin etter § 2, og 259 etter § 3. Seks pasienter fikk 

legemidlet på både § 2 og § 3 i perioden.  

 

De tolv legene med flest pasienter ble vurdert videre for kontroll. Ved videre utvelgelse 

av forskrivninger, fjernet vi pasienter som hadde brukt metylfenidat også før den første 

ekskluderingsperioden. Disse forskrivningene har lavere risiko for brudd på forskrivnings-

vilkårene. Fire av de tolv aktuelle legene ble da fjernet fra kontrollgruppen.  

 

2.4 Utvelgelse av forskrivninger til kontroll 

Hver av de åtte legene hadde mer enn en aktuell pasient for kontroll. I kontrollen inngikk 

forskrivninger tilhørende maks fem pasienter fra hver av legene. 
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2.5 Gjennomføring av kontrollen  

Helfo ba de åtte kontrollerte legene om å sende relevante opplysninger fra journal for 

totalt 29 forskrivninger. Sammen med vårt brev fikk legene kopi av refusjonsvilkårene 

for lisdeksamfetamin.  

 

Vi vurderte legens dokumentasjon, og sendte svarbrev til hver lege. Kontrollrapporten er 

publisert på helfo.no og sendt til Helsedirektoratet, Statens Legemiddelverk og Den 

norske legeforening. 
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3 Resultater  

Helfo mottok svar fra samtlige åtte kontrollerte leger for alle 29 etterspurte forskrivning-

er. Vilkårene i kontrollpunktene var oppfylt for 16 av forskrivningene. Derimot viste ikke 

dokumentasjonen at vilkårene var oppfylt for de resterende 13.  

 

3.1 Resultater for forskrivninger etter § 2 

Det var forventet en høy andel brudd på vilkåret om tidligere bruk av metylfenidat, fordi 

utvalget av forskrivninger ikke var tilfeldig. 

 

Av de 15 forskrivningene etter § 2 var vilkår oppfylt for to forskrivninger, hvor 

pasientene hadde brukt metylfenidat utenom blåreseptordningen. Det var brudd på vilkår 

for de resterende 13.  

 

For elleve av pasientene var det ikke dokumentert at de hadde forsøkt metylfenidat før 

oppstart med lisdeksamfetamin. Forskjellige grunner ble gitt som forklaring: kontraindi-

kasjoner, foreldre som ikke ønsket behandling med metylfenidat, problemer med inntak 

av legemiddel, farmakologiske egenskaper og ulike komplekse kliniske situasjoner.  

 

Den innsendte dokumentasjonen for to av pasientene viste ikke tydelig at diagnosen var 

ADHD.  

 

3.2 Resultater for forskrivninger etter § 3 

Den innsendte dokumentasjonen for alle de 14 forskrivningene  inneholdt opplysninger 

som bekreftet det legen hadde oppgitt i tidligere søknad. Tolv pasienter hadde brukt 

metylfenidat tidligere utenom blåreseptordningen, uten klinisk tilstrekkelig respons. For 

to pasienter var metylfenidat kontraindisert.   

 

3.3 Tilbakemeldinger til legene fra Helfo 

Fem leger fikk spesifikk informasjon om sin forskrivning. Tre leger fikk pålegg om å følge 

forskrivningsvilkårene ved å forsøke metylfenidat først ved videre forskrivning av 

lisdeksamfetamin på blåresept etter § 2. Valg av tilbakemeldinger til legene var 

begrunnet med antall brudd på kontrollpunktene og alvorlighetsgrad. 

 

Enkelte leger i kontrollen fikk påminnelse om at de har mulighet til å sende en søknad 

om refusjon etter § 3 for vurdering hos Helfo. 
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4 Kommentarer og forslag til videre oppfølging 

Utvelgelsen av leger og forskrivninger til kontroll viser at de aller fleste pasientene har 

forsøkt metylfenidat før oppstart med lisdeksamfetamin (se avsnitt 2.3). For disse 

forskrivningene er kravet om tidligere bruk av metylfenidat oppfylt. Kontrollresultatene 

viser dessuten at en del pasienter har forsøkt metylfenidat utenom blåreseptordningen, 

noe som ikke kommer fram av Helfos oppgjørstall.  

 

Kontrollen av forskrivinger etter § 3 inkluderte et lite utvalg av forskrivninger. I denne 

begrensede gruppen var det samsvar mellom legens opplysninger, gitt i tidligere søknad, 

og dokumentasjon sendt til Helfo i forbindelse med kontrollen. Dersom Helfo ønsker et 

mer representativt resultat kan det gjøres en bredere kartlegging med tilfeldig utvalg 

som vil være generaliserbar.  


