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Sammendrag 
 
Formålet med kontrollen var å bidra til bedre etterlevelse av reglene for forskriv-
ning på blå resept. Vi ønsket å finne tilfeller hvor testosteron blir forskrevet på 
feil grunnlag, og å redusere feilforskrivninger for å bidra til korrekt refusjonsut-
betaling. 
 
Utvalget av leger som ble kontrollert, var basert på vurdering av risiko for feil. Vi 
kontrollerte 21 leger som hadde forskrevet testosteron til 14 pasienter i perioden 
fra 1. januar 2015 til 31. mars 2016.  
 
Kontrollen avdekket brudd på refusjonsvilkårene for 16 (76 %) av 21 forskriv-
ninger. Innsendt dokumentasjon for de 16 forskrivningene viste at ingen av pa-
sientene hadde relevant diagnose. 
 
Helfo har sendt pålegg om endring av praksis til åtte leger, der vi påla legene å 
forholde seg til refusjonsvilkårene ved videre forskrivning. I pålegget informerte 
vi legene om den økonomiske konsekvensen av deres feilforskrivning. 13 leger 
fikk brev med spesifikk informasjon om sin forskrivning.  
 
I 2017 vil vi evaluere effektene av denne kontrollen. Vi anbefaler også å gjen-
nomføre en ny kontroll av testosteronforskrivninger for å kontrollere flere leger. 
 
Rapporten fra kontrollen skal publiseres på helfo.no og sendes til Helsedirektora-
tet, Den norske legeforening og Legemiddelverket. 
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1. Formål og bakgrunn 
 
Formålet med kontrollen var å bidra til bedre etterlevelse av reglene for forskriv-
ning på blå resept. Vi ønsket å avdekke tilfeller hvor testosteron blir forskrevet 
på feil grunnlag, og å redusere feilforskrivninger som igjen gir en mer korrekt 
refusjonsutbetaling. 
 
Helfos kontrollstrategi er basert på vurdering av risiko. Høye refusjonsutgifter og 
mistanke om feil forskrivning er normalt bakgrunnen for kontroll av legers for-
skrivning av legemidler på blå resept. 
 

Det totale salget av testosteron har økt kraftig de siste årene. De siste ti årene 
har omsetningen1 økt med ca. 165 %, fra 16,3 mill. kroner til 43,2 mill. kroner.  
Antall brukere som har fått testosteron i Norge har blitt tredoblet i samme perio-
de, se Tabell 1. 
 

År Antall brukere Omsetning i kroner 

2006 3 999 16 307 382 
2007 4 291 17 943 470 
2008 4 801 17 721 990 
2009 5 231 18 552 406 
2010 5 550 20 661 188 
2011 6 281 21 199 744 
2012 7 253 23 279 592 
2013 8 738 27 329 702 
2014 10 751 32 967 426 
2015 12 266 43 172 924 

Tabell 1: Antall brukere og omsetning av testosteron siste 10 år 

 

 

1.1 Risikovurdering 
 
Blåreseptordningen står for en stor andel av omsetningen av testosteron i Norge. 
Andelen varierte fra 87,4 % i 2006 til 81,2 % i 2015.  
 
Utgiftene på blå resept har økt med 146 % på disse ti årene, fra 14,3 mill. kro-
ner i 2006 til 35 mill. kroner i 2015, se Figur 1. Den største økningen, på 32 %, 
var fra 2014 til 2015. 
 

                                                
1 Statistikk hentet fra Reseptregisteret, inneholder informasjon fra både hvit og blå resept. 
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Vi har sett samme utvikling når det gjelder antall brukere som har fått refundert 
testosteron på blå resept. I 2006 fikk 3 531 brukere refusjon, mens i 2015 økte 
antall brukere til 8 539. Det tilsvarer en økning på 142 %.  
 

 
Figur 1 Refusjonsutvikling for testosteron fra 2006 til 2015 

 
Gjennomsnittlig refusjonsutbetaling per bruker har holdt seg stabil og ligger på 
ca. 3 700 kroner per år. Den høyeste refusjonen som ble utbetalt til en bruker i 
2015 ligger på 110 000 kroner. 
 
Ved kontroll av en lege i 2015, ble det avdekket flere tilfeller  hvor testosteron 
var forskrevet på blå resept uten at refusjonsvilkårene var oppfylt.   
 
Kraftig økning i refusjon, funn i tidligere kontrollarbeid og begrensninger i refu-
sjonsvilkår for forskrivning av testosteron på blå resept, gjorde at vi vurderte at 
risikoen for feil var stor. 
 
Vi har også vurdert risikoen ved at testosteron blir brukt som prestasjonsfrem-
mende middel, og at refusjonsordningen derfor kan bli misbrukt.  
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2. Metode og gjennomføring 
 
Kontrollen ble gjennomført i perioden april–august 2016. Vi kontrollerte forskriv-
ninger av testosteron etter blåreseptforskriften § 2 foretatt i en femtenmåne-
dersperiode. Utvalget av forskrivninger var basert på risiko, og var dermed ikke 
tilfeldig. 
 
Helfo ba de kontrollerte legene om relevante journalopplysninger. Innsendt do-
kumentasjon ble gjennomgått og holdt opp mot vilkårene for forskrivning. Vi 
vurderte, eventuelt i samråd med rådgivende lege, om de enkelte forskrivninge-
ne oppfylte kriteriene for refusjon. 
 
Det ble ikke fattet vedtak i sakene, men legene mottok brev med enten informa-
sjon eller pålegg om endring av praksis. 
 
2.1 Refusjonsvilkår 
 
Legemidlene som inngikk i kontrollen var Andriol, Nebido, Testim, Testogel, Tost-
ran, alle med virkestoffet testosteron. 
 

Refusjonsberettiget bruk 
Substitusjonsbehandling til menn ved hypofysesvikt, manglende testikler eller 
inaktive testikler når mangel på testosteron er blitt stadfestet ved kliniske og 
laboratoriemessige funn. 

Refusjonskoder 

ICD Sykdomsområde 

E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse 
E31 Polyglandulær dysfunksjon 
E89.3 Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer 
E89.5 Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer 
Q55.0 Aplasi av testikkel 
Q98 Andre kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype IKAS 
ICPC  
A87 Testikkelsvikt etter behandling 
A87 Hypopituitarisme etter behandling 
A90 Klinefelters syndrom 
T99 Hypofysesvikt INA 
Y84   Medfødt feil testikkel aplasi 
 

Vilkår 

Behandlingen skal være instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesia-
list i indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi eller pediatri. 
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2.2 Kontrollpunkt 
 
I kontrollen vurderte vi om 

• diagnosen var relevant  
• mangel på testosteron var blitt stadfestet ved kliniske og laboratoriemes-

sige funn 
• behandling var instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesialist i 

indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi eller pediatri 
 

2.3 Utvelgelse av forskrivninger til kontroll 
 

Datamaterialet fra 1. januar 2015 til 31. mars 2016 inkluderte alle forskrivninger 
av testosteron som ble utlevert på blå resept. I denne perioden hadde 8 608 pa-
sienter hentet ut testosteron som ble forskrevet av 4 030 leger, og det ble utbe-
talt ca. 37,7 mill. kroner i refusjon. 
 
Vi så nærmere på de 50 brukerne med høyest refusjon av testosteron. Vi kont-
rollerte om det forelå relevant diagnose i Helfos systemer fra januar 2008 til 
mars 2016 ved å bruke en rapport som inneholder informasjon om diagnoser ved 
bruk av takster.  
I kontrollen utelot vi pasienter med diagnoser som er nevnt i vilkårene, og pasi-
enter med 

• kreft i kjønnsorganer 
• T99 Endokrin/metabol/ernær sykdom 
• A87 Komplikasjon etter behandling 

 
For 15 av 50 brukere fant vi ikke informasjon om relevant diagnose i vårt sys-
tem. Det var 22 leger som forskrev blå resepter til dem. For fem av pasientene 
ble testosteron forskrevet av mer enn en lege. 
 
En lege ble tatt ut til dybdekontroll som følge av at han sto for en stor andel av 
forskrivningene av testosteron. I kontrollperioden forskrev han testosteron til ca. 
1130 brukere med en samlet refusjon på 4,8 mill. kroner. Bland de 50 brukerne 
med høyest refusjon, fant vi informasjon om relevant diagnose for kun fem av 
brukerne. Resultatene fra denne dybdekontrollen blir ikke omtalt i denne rappor-
ten. 
 
De resterende 21 legene fikk brev der vi ba om dokumentasjon på at kontroll-
punktene var oppfylt for til sammen 14 pasienter. 
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3. Resultater  
 
Vi mottok svar fra alle de 21 kontrollerte legene.  
 
Fem av 21 leger hadde forskrevet testosteron i samsvar med refusjonsvilkårene.  
De fem sakene gjaldt kun to pasienter. 

Kontrollen avdekket brudd på refusjonsvilkårene for 16 (76 %) av 21 forskriv-
ninger. Innsendt dokumentasjon for de 16 forskrivningene viste at ingen av pa-
sientene hadde relevant diagnose. 

 
3.1 Tilbakemeldinger til legene 
 
Valg av tilbakemeldinger til de 16 legene som hadde forskrevet i strid med vilkår, 
baserte seg på den økonomiske konsekvensen av forskrivningene.  
 
Ti leger fikk pålegg om å endre praksis. Helfo påla legene å forholde seg til refu-
sjonsvilkårene ved videre forskrivning. I pålegget informerte vi legene om øko-
nomiske konsekvenser av deres feilforskrivninger. Refusjonsutbetalingene knyt-
tet til disse åtte forskrivningene varierte mellom 17 000 og 45 000 kroner per 
pasient i den kontrollerte perioden. I tillegg fikk legene informasjon om folke-
trygdens formål om å dekke nødvendige utgifter til helsetjenester, jf. folketrygd-
loven § 5-1, og at legen skal sørge for at folketrygden ikke påføres unødvendige 
utgifter. 
 
Seks leger som hadde forskrevet i strid med refusjonsvilkårene fikk spesifikk in-
formasjon om sin forskrivning. Vi ba legene å forholde seg til refusjonsvilkårene 
ved videre forskrivninger på blå resept. 
 
Fem leger fikk informasjon om at vilkårene for forskrivning av testosteron var 
oppfylt. 
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4. Kommentarer og oppfølging av kontrollen 
 

Helfo erfarte i kontrollen at relevant utredning og initiering av behandlingen med 
testosteron ofte var ukjent for forskrivende leger. Mange av legene videreførte 
forskrivning fra andre leger, uten selv å ha tilstrekkelig informasjon om pasien-
ten fylte refusjonsvilkårene. I disse sakene presiserte vi at forskrivende lege har 
ansvaret for at refusjonsvilkårene er oppfylt. 
 
I løpet av høsten 2017 vil vi gjennomføre en oppfølgingskontroll, for å se om le-
gene i større grad følger forskrivningsvilkår. I tillegg anbefaler vi å gjennomføre 
en ny kontroll av testosteronforskrivninger på blå resept.  
  
Vi vil publisere kontrollrapporten på helfo.no, og oversende den til Helsedirekto-
ratet, Den norske legeforening og Legemiddelverket. 
 
Mer informasjon om vilkår for forskrivning på blå resept fins på våre nettsider 
helfo.no. 


