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Sammendrag 

Formålet med denne kontrollen er å bidra til å bedre legers etterlevelse av regelverket 

for forskrivning av legemidler som inneholder liraglutid og andre diabeteslegemidler med 

liknende forskrivningsvilkår på blå resept etter § 2.  

 

Helfo vil også gi innspill til forskrivningsvilkårene ved å gi tilbakemeldinger til Statens 

legemiddelverk og Helsedirektoratet om hva vi ser i kontrollen og analysen som danner 

grunnlaget for utplukket av leger til kontrollen.  

 

Metode 

Kontrollen ble gjennomført våren 2017. Det inngikk 29 leger med tre forskrivninger hver, 

til sammen 87 forskrivninger. Fokus var leger med mange forskrivninger som ut fra våre 

systemer så ut til å være i strid med refusjonsvilkår. Forskrivningene som inngikk i 

kontrollen var til pasienter som ikke hadde hentet ut metformin og/eller sulfonylurea 

og/eller basalinsulin i samme periode som Victoza. Resultatene er derfor ikke representa-

tive for alle forskrivninger av Victoza. 

 

Resultater 

Vi mottok tilstrekkelig dokumentasjon for 66 av de 87 kontrollerte forskrivningene. 

Vilkårene var oppfylt for fem av de 66 forskrivningene (8 %). For 61 av forskrivningene 

var vilkårene ikke oppfylt (92 %). 

 

For de fleste forskrivningene der vilkårene ikke var oppfylt var Victoza ikke brukt i 

kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin. 

 

Oppfølging av kontrollen 

I Helfos blåreseptkontroller blir det ikke fattet vedtak i de enkelte sakene. I denne 

kontrollen fikk de kontrollerte legene brev fra oss med en vurdering av om de hadde 

etterlevd regelverket ved forskrivning. De fem legene som ikke svarte i kontrollen fikk et 

pålegg om endring av praksis ved å svare Helfo i forbindelse med kontroll.  

 

Rapporten fra kontrollen ble videreformidlet til Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk 

og Den norske legeforening, og er publisert på helfo.no. 
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1 Bakgrunn og formål 

Helfo mener at riktig forvaltning av blåreseptordningen kan oppnås når vi øker legers 

kunnskap om regelverket, og deres bevissthet om at de kan bli kontrollert. Gjennom å 

videreformidle kontrollresultater kan vi også bidra til et mer entydig regelverk og 

refusjonsvilkår. 

 

1.1 Formålet med kontrollen 

Formålet med denne kontrollen er å bidra til å bedre legers etterlevelse av regelverket 

for forskrivning av legemidler som inneholder liraglutid på blå resept etter § 2. 

 

Helfo vil også gi innspill til forskrivningsvilkårene ved å gi tilbakemeldinger til Statens 

legemiddelverk og Helsedirektoratet om hva vi ser i analysen som danner grunnlaget for 

utplukket av leger til kontrollen. I tillegg vil vi formidle hva de kontrollerte legene gir som 

svar og tilbakemeldinger i kontrollen. 

 

De kontrollerte legene fikk i forbindelse med kontrollen informasjon om sin egen 

forskrivningspraksis. I tillegg fikk leger som ikke inngår i kontrollen informasjon om 

forskrivningsvilkårene og resultatene fra kontrollen ved at rapport ble publisert på 

helfo.no.  

 

1.2 Bakgrunn for kontrollen 

Statens legemiddelverk har i sine faglige innspill til Helfo kontroll ønsket en forskriv-

ningskontroll av diabeteslegemidler.  

 

Diabetes er en folkesykdom der antall pasienter og refusjonsutgiftene til legemidlene 

øker. De siste årene har flere nye diabeteslegemidler kommet på markedet. Prisen på 

disse er ofte betydelig høyere enn prisen på de eldre legemidlene (se punkt 1.3.2), og 

spesifikke forskrivningsvilkår er knyttet til forskrivningen av dem på blå resept. 

 

1.3 Kostnader  

1.3.1 Økende refusjonsutgifter for liraglutid 

Omsetningstallene for Victoza har økt de siste årene (se tabell 1). Disse utgiftene 

omfatter all utlevering av Victoza på hvit og blå resept, og er hentet fra Reseptregisteret, 

Nasjonalt folkehelseinstitutt.  

 

År Antall brukere Omsetningstall  

2011 2605 22 697 094 

2012 4431 47 759 480 

2013 5662 62 310 480 

2014 6712 76 740 000 

2015 7482 94 483 608 

2016 7974 109 532 112 

Tabell 1: Omsetningstall Victoza 

 

I Helfos oppgjørssystem så vi at totalt 7889 pasienter hadde hentet ut Victoza på blå 

resept i 2016. Det totale refusjonsbeløpet var 104 893 611 kroner. Dette viser at rundt 

96 % av alle kostnader for Victoza dekkes av folketrygden. 
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1.3.2 Prisforskjeller mellom diabeteslegemidler 

Prisen for en døgndose Victoza (1,2 mg) ligger på rundt 35 kroner1. Denne prisen er høy 

i forhold til prisen for en døgndose av billigere, eldre diabeteslegemidler som metformin 

og legemidler som inneholder sulfonylurea. Prisen for en døgndose av disse er under 2 

kroner. 

1.3.3 Bruk av Victoza i kombinasjon med andre diabeteslegemidler 

Våre oppgjørssystemer viser at Victoza ble brukt i kombinasjon med flere andre 

diabeteslegemidler, også andre nye diabeteslegemidler. I vår analyse, som dannet 

grunnlaget for utplukket av leger til kontroll, laget vi en oversikt over dette.  

 

 
 
 
 

 

                                           
1 Dosering og priser er hentet fra Felleskatalogen 
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2 Metode og gjennomføring 

Kontrollen ble gjennomført i perioden januar 2017 til mai 2017. Vi kontrollerte tre 

forskrivninger av liraglutid fra hver av de 29 legene som inngikk i kontrollen. Forskriv-

ningene ble plukket ut fra innsendte apotekoppgjør. På kontrolltidspunktet var Victoza 

eneste legemiddel som inneholdt liraglutid. Alle de kontrollerte forskrivningene var derfor 

forskrivninger av Victoza. 

 

De kontrollerte legene mottok et innhentingsbrev fra Helfo hvor vi ba om relevante og 

nødvendige journalopplysninger.  

 

Farmasøytene i Helfo vurderte innsendt dokumentasjon mot vilkårene for forskrivning. 

Det ble ikke fattet vedtak i kontrollen, men legene mottok brev med en vurdering av om 

de hadde etterlevd regelverket for de kontrollerte forskrivningene og Helfos kommentar 

til hver forskrivning. Leger som ikke svarte i kontrollen mottok et brev med pålegg om å 

svare ved kontroller fra Helfo. 

 

2.1 Refusjonsvilkår 

A10B J02 liraglutid 

Refusjonsberettiget bruk: 

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfony-

lurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 

kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene. 

 

Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr. 

T90 Diabetes type 2 224 

ICD Vilkår nr. 

E11 Diabetes mellitus type 2 224 

Vilkår: 

224 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin eller som 

ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose 

metformin 

 

2.2 Kontrollpunkt og kartleggingspunkt 

Vi kontrollerte om det var dokumentert at pasienten 

 hadde diagnosen diabetes type 2 

 hadde brukt metformin tidligere, eventuelt om det forelå en bekreftelse på at 

pasienten ikke tålte metformin 

 brukte sulfonylurea, metformin eller basalinsulin i kombinasjon med Victoza 

 

I tillegg ønsket vi å kartlegge om pasienten brukte Victoza som monoterapi. 
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2.3 Utvalg av leger 

Tall fra vårt oppgjørssystem viste at det i perioden, 1. januar 2016 til 31. desember 

2016, var totalt 36 513 utleveringer av Victoza til 7889 pasienter. Det totale refusjonsbe-

løpet var på 104 893 611 kroner.  

 

Fokus i kontrollen var leger med forskrivninger som ikke så ut til å fylle vilkårene for 

forskrivning av Victoza direkte på blå resept. I en analyse valgte vi ut forskrivninger til 

pasienter som ikke hadde hentet ut metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin 

på blå resept i samme periode som Victoza. Vi plukket derfor ut forskrivninger som med 

stor sannsynlighet ikke oppfylte kravet om bruk av Victoza sammen med metformin 

og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin (heretter kalt kombinasjonskravet). Kontrollen 

er derfor ikke representativ for all forskrivning av Victoza. 

 

Forskrivninger til 863 pasienter (10,9 % av alle brukere av Victoza) fra 848 leger var 

aktuelle for kontroll. Disse utleveringene utgjorde et refusjonsbeløp på kroner 

10 998 877.  Vi kontrollerte de 29 legene med flest pasienter aktuelle for kontroll. 

 

2.4 Utvalg av forskrivninger  

Fra hver av de 29 legene kontrollerte vi en forskrivning for de tre pasientene som hadde 

flest utleveringer av Victoza.  

 

2.5 Innhenting av dokumentasjon 

Helfo ba legen om relevante journalopplysninger for hver av de kontrollerte forskrivning-

ene. Vi presiserte at vi ønsket uredigert utskrift fra relevante deler av journal som 

inneholdt informasjon om 

 

 pasientens navn, fødselsnummer og forskrivningsdato 

 pasienten har diagnosen diabetes type 2 

 pasienten har brukt metformin tidligere, eller en bekreftelse på at pasienten ikke 

tåler metformin 

 pasienten bruker sulfonylurea, metformin eller basalinsulin i kombinasjon med 

Victoza 

 

I brevet fikk legen også informasjon om gjeldende refusjonsregler for forskrivning av 
liraglutid etter § 2 på blå resept. 
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3 Resultater og diskusjon 

Kontrollen viste at vilkårene var oppfylt for fem forskrivninger, for 61 forskrivninger var 

vilkårene ikke oppfylt. Tre forskrivninger utgikk fra kontrollen og Helfo mottok ikke svar 

fra de kontrollerte legene for 18 forskrivninger.  

 

3.1 Innsendt dokumentasjon 

Vi mottok svar i form av journalopplysninger for 59 av de 87 kontrollerte forskrivningene 

(68 %).  

 

For syv av forskrivningene sendte legene opplysninger kun i brevs form (8 %). Ifølge vår 

kontrollmetodikk blir brev ikke godtatt som gyldig dokumentasjon. I brevene oppga 

imidlertid legene at vilkårene ikke er oppfylt slik at forskrivningene likevel ble inkludert i 

resultatene som brudd på vilkår, se kapittel 3.2.2. Det vil si at vi kunne konkludere for 

66 forskrivninger.  

 

 

 
Figur 4: Innsendt dokumentasjon  

 

 
Det ble ikke sendt inn dokumentasjon for 18 forskrivninger i kontrollen (21 %). Tre 

forskrivninger fra en av legene utgikk fra kontrollen fordi legen var blitt pensjonist (3 %). 
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3.2 Etterlevelse av regelverket 

Vilkårene var oppfylt for fem av de 66 forskrivningene der vi kunne konkludere (8 %). 

For 61 av forskrivningene var vilkårene ikke oppfylt (92 %). 

 

3.2.1 Forskrivninger der refusjonsvilkårene var oppfylt  

Vilkårene var oppfylt for fem av 66 kontrollerte forskrivninger. For disse fem forskriv-

ningene oppga legene i journal at de forskrev metformin i kombinasjon med Victoza for å 

behandle diabetes type 2, og at pasientene hadde forsøkt metformin før behandlingen 

med Victoza startet. Legene oppga altså at metformin var forskrevet, selv om våre tall 

viste at pasienten ikke hadde hentet ut legemidlet på blå resept. I disse tilfellene kan 

pasienten ha latt være å hente ut metformin, metformin kan også ha blitt hentet ut før 

kontrollperioden eller på hvit resept. 

 

For to forskrivninger dokumenterte legen at vilkårene var oppfylt etter at legen mottok 

opplysninger om kontrollen fra Helfo, slik at vilkårene nå er oppfylt. 

 

3.2.2 Forskrivninger der refusjonsvilkårene ikke var oppfylt 

Av de 61 forskrivningene hvor vilkårene ikke var oppfylt, så vi at åtte pasienter manglet 

diagnosen diabetes type 2. For de fleste av disse pasientene oppga legen at pasientene 

brukte legemidlet for å oppnå vektreduksjon. 

 

For 53 forskrivninger manglet det dokumentasjon på at Victoza ble brukt i kombinasjon 

med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin på kontrolltidspunktet. 44 av 

disse hadde forsøkt metformin tidligere. For disse var vilkåret om å forsøke metformin 

tidligere oppfylt, men kombinasjonskravet var ikke oppfylt. 

 

Innsendt dokumentasjon og vår analyse før kontrollen viste at mange av disse 

pasientene brukte Victoza i kombinasjon med andre diabeteslegemidler som ikke er 

godkjent i vilkårene for kombinasjonsbruk, se kapittel 3.3.  

 

Flere leger oppga også at pasientene hadde god effekt på blodsukker og vekt av Victoza 

brukt alene. I tillegg oppga de at pasienten hadde forsøkt metformin, men hadde hatt 

bivirkninger. Disse pasientene skulle ikke bruke insulin eller sulfonylurea på grunn av 

overvekt og andre medisinske årsaker. Svarene antyder at det er manglende samsvar 

mellom refusjonsvilkårene og legens vurdering av den enkelte pasients medisinske 

behov. 

 

3.2.3 Resultatbrev til de kontrollerte legene 

Av de 29 legene som ble valgt ut til kontroll, ble 23 leger kontrollert. Ved avslutningen av 

kontrollen manglet det svar fra fem leger. En lege utgikk fra kontrollen da han var blitt 

pensjonist. 

 

De kontrollerte legene fikk spesifikk informasjon med Helfos kommentarer til hver av de 

kontrollerte forskrivningene. Der det var relevant fikk legene informasjon om muligheten 

for å søke om individuell stønad etter blåreseptforskriftens § 3 ved å sende inn en 

elektronisk søknad til Helfo.   

 

De fem legene som ikke hadde svart, fikk pålegg om å svare Helfo i forbindelse med 

kontroll. Helfo mottok svar fra to av disse legene kort tid etter at pålegget om endring av 

praksis var sendt. Resultatene fra kontrollen av disse forskrivningene inngår ikke i 

rapporten, men legene mottok brev med en vurdering av om de hadde etterlevd 

regelverket for de kontrollerte forskrivningene og Helfos kommentar til hver forskrivning.  
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3.3 Kartleggingspunkt 

I kontrollen kartla vi hvilke av de kontrollerte pasientene som brukte Victoza som 

monoterapi. Ut fra legenes svar ser det ut som om 43 av de kontrollerte pasientene  

(65 %) bruker Victoza uten kombinasjon med annet diabeteslegemiddel. I kontrollen ba 

vi ikke om dokumentasjon for annen kombinasjonsbruk enn metformin og/eller 

sulfonylurea og/eller basalinsulin. Anslaget for kontrollerte pasienter med Victoza som 

eneste diabeteslegemiddel kan dermed være for høyt. 

 

Analysen forut for kontrollen ga også informasjon om hvilke legemidler pasientene brukte 

i kombinasjon med Victoza i 2016. Vi så at 

 9,7 % av alle brukere av Victoza brukte legemidlet alene (monoterapi), ikke i 

kombinasjon med andre diabeteslegemidler. 

 

 10,9 % av alle brukere av Victoza ikke samtidig hentet ut metformin og/eller 

sulfonylurea og/eller basalinsulin. Dette kan antyde at disse pasientene bruker 

Victoza uten at kombinasjonskravet er oppfylt. 

  

 80,3 % av alle brukere av Victoza har hentet ut Victoza i kombinasjon med 

metformin. For disse pasientene er kombinasjonskravet oppfylt. 

 

 nesten 10 % av alle brukere av Victoza hentet ut både Victoza og DPP-4 hemme-

re. Disse nyere legemidlene har en betydelig høyere pris enn de eldre diabetesle-

gemidlene. 
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4 Evaluering og oppfølging 

I kontrollen så vi at Victoza uten samtidig bruk av metformin og/eller sulfonylurea 

og/eller basalinsulin var en hyppig årsak til brudd på forskrivningsvilkårene. Flere av de 

kontrollerte legene oppga at kravet om kombinasjonsbehandling ikke var medisinsk riktig 

behandling for denne gruppen pasienter. Legene vil for flere av pasientene kunne søke 

om individuell refusjon for Victoza, noe de fikk informasjon om i kontrollen.  

 

Helfo videreformidlet resultatene fra kontrollen og bakgrunnsanalysen til Statens 

legemiddelverk. Slik kan Legemiddelverket få økt kjennskap til hvordan legene oppfatter 

refusjonsvilkårene og hvordan de håndterer behandlingen av diabetes til enkelte 

pasientgrupper. Gjennom å videreformidle kontrollresultater kan vi bidra til et mer 

entydig regelverk og refusjonsvilkår.  

 

Rapporten fra kontrollen ble også videreformidlet til Helsedirektoratet og Den norske 

legeforening, og er publisert på helfo.no. 

 
 


