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Sammendrag 

Formålet med denne kontrollen var å bidra til å bedre legers etterlevelse av 
reglene for reservasjon mot likeverdig legemiddelbytte ved forskrivning av blå 
resept. Kontrollen fokuserte på leger med en antatt høy risiko for brudd på 
regelverket, og kostnadene av deres reservasjonspraksis. 
 
Metode 
Vi fulgte opp Helfos analyse av alle trinnprislegemidler, gjennomført i 2016. 
Analysen har kartlagt hvilke leger som reserverte seg mest mot bytte av 
likeverdige legemidler og kostnadene av legenes reservasjoner i 2015. Vi la også 
vekt på yngre leger som har mange år igjen som forskrivere. Dersom vi kan 
bedre etterlevelsen hos denne gruppen, vil det gi en større økonomisk besparel-
se.  
 
Kontrollen ble gjennomført høsten 2016. Det inngikk 100 leger med 3 forskriv-
ninger hver i kontrollen.  
 
Resultater 
Vi mottok tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne avgjøre om refusjonsvilkårene 
var oppfylt for 228 av de 300 kontrollerte forskrivningene. Vilkårene var oppfylt 
for 97 (43 %) av forskrivningene. For 131 (57 %) av forskrivningene var 
vilkårene ikke oppfylt, fordi det manglet en faglig begrunnelse for reservasjonen 
i journalen.  
 
Flere leger og legekontor oppga at de ikke kjente seg igjen i de høye reserva-
sjonstallene de fikk oppgitt i brevet fra Helfo. Mange leger oppga som årsak at 
fornying av resepter med reservasjon var gjort uten en ny medisinsk vurdering 
av reservasjonsgrunnen. Mange leger kommenterte at kontrollen gjorde dem 
oppmerksom på mangler ved deres håndtering av reservasjon mot bytte, og at 
de i videre praksis vil følge regelverket. 
 
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 de kontrollerte forskrivningene. Noen fikk 
i tillegg et pålegg om endring av praksis.  
 
Rapporten fra kontrollen ble videreformidlet til Helsedirektoratet, Statens 
legemiddelverk (Legemiddelverket) og Den norske legeforening, og er publisert 
på helfo.no. 
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1 Bakgrunn og formål 
Det benyttes i dag flere virkemidler for å redusere statens utgifter til legemidler. 
Generisk bytte av medisinsk likeverdige legemidler er et slikt virkemiddel.  
 

1.1 Formålet med kontrollen 

Helfo mener at riktig forvaltning av blåreseptordningen kan oppnås gjennom økt 
kunnskap om regelverket hos lege, økt bevissthet hos lege om at de kan bli 
kontrollert og ved å bidra til et mer entydig regelverk og entydige refusjonsvil-
kår. 
 
Formålet med denne kontrollen er å bidra til å bedre legers etterlevelse av 
reglene ved forskrivning av blå resept for reservasjon mot likeverdig legemiddel-
bytte. Vi fulgte opp Helfos analyse gjennomført i 2016. Analysen har kartlagt 
hvilke leger som reserverer seg mest mot bytte av likeverdige legemidler, 
kostnadene av legenes reservasjoner i 2015 og potensielle år som forskriver.  
 

1.2 Bytte av likeverdige legemidler 

Bytte av likeverdige legemidler innebærer at pasienten får utlevert et billigere 
generisk legemiddel, dersom legen ikke har angitt en reservasjon mot slikt bytte 
på resepten. Legen kan reservere pasienten mot bytte dersom det er tungtvei-
ende, medisinske grunner.  
 
Etter at Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler (byttelisten) ble 
opprettet i 2001, er den blitt betydelig utvidet og omfatter per 1. desember 2016 
514 virkestoff. 
 
Tidligere kontroller (2007–2015) viser at det gjøres feil ved legens reservasjon, 
og at det ofte ikke foreligger tungtveiende grunn for legen til å reservere seg 
mot bytte, eller at begrunnelsen ikke er journalført. Sannsynligheten for feil 
antas å være større hos leger som reserverer seg ved en stor andel av forskriv-
ninger av trinnprislegemidler.  
 

1.3 Merkostnader for samfunnet 

De økonomiske konsekvensene av at legen reserverer seg mot generisk bytte er 
betydelige. Hvis en resept ekspederes med legens reservasjon, kan trygden 
refundere inntil apotekets maksimale utsalgspris. Hvis legen ikke har reservert 
seg mot bytte, refunderes trinnprisen. Kostnadene vil kunne bli større dersom 
legen har mange år igjen som forskriver, og fortsetter sin praksis med mange 
reservasjoner. Vi har derfor i årets analyse lagt vekt på å kontrollere yngre leger. 
 
Prisforskjellene mellom billigste og dyreste likeverdige legemiddel (merkostnad) 
for hvert enkelt virkestoff på byttelista varierer betydelig. Den økonomiske 
merkostnaden når en lege reserverer seg, varierer dermed mellom ulike 
virkestoff. Helfos analyse i 2016 viser at samlet estimat for merkostnadene er 
196 millioner for hele 2015. Merkostnadene for samfunnet belastes folketrygden 
og pasientene dersom de betaler egenandel. 
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2 Metode og gjennomføring 
Kontrollen ble gjennomført i perioden oktober 2016 til januar 2017. For hver av 
de 100 legene som inngikk i kontrollen ble tre av legens forskrivninger med 
legereservasjon fra 2015 kontrollert. Kontrollen var basert på et utvalg av 
forskrivninger plukket ut fra innsendte apotekoppgjør. 
 
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 fra 
Helfo med en vurdering av om de hadde etterlevd regelverket for de kontrollerte 
forskrivningene, og Helfo sin kommentar til hver forskrivning. Leger som hadde 
brudd på regelverket for alle de tre kontrollerte forskrivningene, mottok også et 
pålegg om endring av praksis. 
 
Metoden i årets kontroll avviker noe fra tidligere kontroller av legens reserva-
sjon. Resultatene er derfor ikke direkte sammenliknbare. Kontrollmetoden og 
antall leger og forskrivninger som inngår i kontrollen har variert. I år har vi 
kontrollert 3 forskrivninger fra 100 leger, mens vi i 2015 kontrollerte 20 
forskrivninger fra 15 leger. I årets kontroll har vi også hatt fokus på yngre leger, 
som vi antar har mange år igjen som forskrivere.  
 

2.1 Refusjonsvilkår 

Plikten til å forskrive rimeligste preparat og retten til å reservere seg mot bytte 
dersom tungtveiende grunner foreligger, er hjemlet i blåreseptforskriften, jf. 
§ 7, 3. ledd. Plikten til å journalføre den faglige begrunnelse for eventuell 
reservasjon følger av journalforskriften, jf. § 8 bokstav s. 
 

Blåreseptforskriften § 7, 3. ledd: 
«Dersom det finnes flere preparater med samme virkestoff og som regnes 
som medisinsk likeverdige, skal legen forskrive det billigste preparatet 
hvis ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet. Ved igangværende be-
handling skal legen vurdere om det uten skadevirkninger kan skiftes over 
til billigste preparat.» 
 
Journalforskriften § 8, bokstav s (Krav til journalens innhold): 
«Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er rele-
vante og nødvendige: 
s) En faglig begrunnelse i de tilfellene legen har reservert seg mot apote-
kets generiske bytterett.» 
 

2.2 Kontrollpunkt og kartleggingspunkt 

Vi hadde følgende kontrollpunkt knyttet til hver enkelt av de kontrollerte 
forskrivningene: 
 

1. Er det gitt en begrunnelse for reservasjonen i pasientjournalen? 
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2. Hvilke begrunnelse er angitt, og anses den som en tungtveiende relevant 
grunn? 
 

I tillegg kartla vi om legen oppga at bytte av EPJ system var mulig årsak til 
mange reservasjoner.  
 

2.3 Utvalg av leger 

Utvalg av leger til kontroll var basert på risiko. Risikoen er en vurdering av 
sannsynlighet og konsekvens. Vi vurderte risikoen som stor ved 

• et stort antall reservasjoner 
• høy reservasjonsandel 
• høy total prisforskjell mellom trinnpris og pris på utleverte legemidler med 

reservasjon (økonomisk konsekvens) 
• legens alder 

 
En ung lege som vi forventer at skal forskrive i mange år fremover, vil i større 
grad kunne påvirke folketrygdens refusjoner, enn en lege som nærmer seg 
pensjonsalder. 
 
Helfo utførte en analyse som kartla legers reservasjonspraksis, de økonomiske 
effektene av legereservasjon i 2015 og legens alder. Datamaterialet fra analysen 
ble brukt for å velge ut leger til kontroll. 
 
Analysen viste at det var 13 620 leger som i 2015 hadde forskrevet trinnprisle-
gemidler. Av i alt 12 806 343 apotekutleveringer av legemidler på trinnpris, var 
983 506 (7,7 %) foretatt med legens reservasjon. 
 
De 200 legene med høyest risiko ble valgt. 100 av disse ble kontrollert, mens de 
100 resterende utgjør en kontrollgruppe, for en senere vurdering av om legene 
har endret sin praksis etter kontrolltiltaket. 
 
Alderen til de kontrollerte legene lå mellom 27 og 62 år. Deres reservasjonandel 
lå mellom 8,5 % og 41,5 %, med et snitt på 19,5 %. 
 

2.4 Utvalg av forskrivninger 

Vi innhentet opplysninger om tre tilfeldige forskrivninger av forskjellige 
legemidler til forskjellige pasienter fra hver kontrollerte lege. Når vi innhenter 
mer enn en journal fra hver  lege, får vi et bedre grunnlag for å gi tilbakemel-
dinger som er tilpasset hver enkelt forskriver. 
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2.5 Innhenting av dokumentasjon 

Helfo ba legen om relevante journalopplysninger med begrunnelse for reserva-
sjon for den enkelte kontrollerte forskrivningen. Vi presiserte at vi ønsket 
uredigert utskrift fra relevante deler av journal, som inneholdt informasjon om 
 

• pasientens navn, fødselsnummer og forskrivningsdato 

• begrunnelsen for reservasjon mot generisk bytte av det aktuelle legemid-
let 

I brevet fikk legen også informasjon om sin reservasjonsandel, og de økonomis-
ke konsekvensene av reservasjonspraksisen.  
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3 Resultater og diskusjon 
Vi ba om dokumentasjon for tre forskrivninger fra 100 leger, til sammen 300 
forskrivninger.  
 

3.1 De kontrollerte legenes alder og kjønn 

Av de 100 kontrollerte legene var 33 kvinner og 67 menn. Gjennomsnittsalderen 
til legene var 45 år, den yngste var 27 år og den eldste var 62 år. Tre av legene 
var over 60 år, se tabellen under. Disse legene ble på tross av høy alder 
kontrollert, fordi deres reservasjonspraksis totalt gir høye kostnader for 
samfunnet. 
 

 
Figur 5: De kontrollerte legenes aldersfordeling 
 

3.2 Innsendt dokumentasjon 

Vi mottok svar i form av journalopplysninger for 182 av de 300 kontrollerte 
forskrivningene (61 %). To av disse forskrivningene utgikk da det ved kontroll av 
e-resepten viste seg at legen ikke hadde reservert seg. 
 
For 78 av forskrivningene sendte legene opplysninger kun i brevs form (26 %). 
Ifølge vår kontrollmetodikk ble brev ikke godtatt som gyldig dokumentasjon. 
Unntaket var 48 kontrollerte forskrivninger, der legen oppga at det ikke fantes 
en medisinsk begrunnelse for reservasjon, eller at denne begrunnelsen ikke var 
journalført. Disse forskrivningene inngikk likevel i kontrollen, og ble slått 
sammen med forskrivninger som ikke var i tråd med vilkårene, se kapittel 3.3.2. 
Det vil si at vi kontrollerte 228 forskrivninger.  
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Figur 1: Innsendt dokumentasjon  
 
Det ble ikke sendt inn dokumentasjon for 22 av forskrivningene i kontrollen (7 
%). Svar registrert som annet (18 stykker) er telefonsamtaler der legekontoret 
eller Helfo har tatt kontakt. Disse legene utgikk fra kontrollen fordi de var i 
permisjon eller hadde blitt pensjonister. 
 

3.3 Etterlevelse av regelverket 

Vilkårene var oppfylt for 97 av de 228 forskrivningene der vi kunne konkludere 
(43 %). For 131 av forskrivningene var vilkårene ikke oppfylt (57 %). 
 
 

 
Figur 2: Etterlevelse av regelverket  
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3.3.1 Forskrivninger der refusjonsvilkårene var oppfylt  

Vår kartlegging viste at av de 97 forskrivningene hvor vilkårene var oppfylt, var 
bivirkninger oppgitt som begrunnelse for reservasjon for 44 forskrivninger. 
Manglende effekt var oppgitt som begrunnelse for 35 forskrivninger. For 18 
forskrivninger var compliance oppgitt som grunn for byttereservasjon. Det vil si 
at pasienten kunne få problemer med å ta legemidlene etter anvisningen, 
dersom apoteket byttet til en annen pakning enn den pasienten kjente fra 
tidligere. 
 

  
Figur 3: Begrunnelse for byttereservasjon 
 

3.3.2 Forskrivninger der refusjonsvilkårene ikke var oppfylt 

Av de 131 forskrivningene hvor vilkårene ikke var oppfylt, manglet 92 forskriv-
ninger begrunnelse i journal, eller begrunnelsen var ikke relevant. For 26 
forskrivninger oppga legen begrunnelsen kun i brev til oss. I de siste 13 
forskrivningene var begrunnelsen journalført etter at legen hadde mottatt vårt 
innhentingsbrev.  
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Figur 4: Årsaker til brudd på vilkårene  
 
 
Helfo vurderte begrunnelsen for reservasjon som ikke relevant når: 

• det var oppgitt at en annen lege (vikar, tidligere fastlege, spesialist eller 
sykehuslege) hadde startet forskrivningen  

• reservasjonen var pasientens ønske  
• det var oppgitt at pasienten generelt ikke tåler generika, eller det var 

referert til erfaringer med bytte av andre legemidler  
• det var oppgitt at pasientene hadde forsøkt et annet virkestoff i samme 

legemiddelgruppe  
• det var henvist til at byttbare legemidler ikke er likeverdige  

 

3.3.3 Resultatbrev til de kontrollerte legene 

Av de 100 legene som ble valgt ut til kontroll, ble 82 leger kontrollert. Ved 
avslutningen av kontrollen manglet det svar fra 7 leger. Disse fikk pålegg om å 
svare Helfo. 11 leger utgikk fra kontrollen fordi de hadde sluttet, var blitt 
pensjonister eller var ute i permisjon. 
 
Leger som hadde brudd på regelverket for alle de tre kontrollerte forskrivninge-
ne, mottok også et pålegg om endring av praksis. Av de 82 kontrollerte legene 
fikk 11 leger pålegg om å dokumentere en faglig begrunnelse i pasientjournalen 
ved reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler. 71 leger fikk spesifikk 
informasjon med Helfos kommentarer til hver av de kontrollerte forskrivningene.  
 
 

3.4 Kartleggingspunkter 

Vi kartla hvor mange leger som oppga at bytte av EPJ-system var mulig årsak til 
mange reservasjoner. Vi kartla også hvor mange leger som oppga at de ville 
forbedre sin praksis.  
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3.4.1 Utfordringer ved bytte av EPJ system 

Flere leger og legekontor oppga at de ikke kjente seg igjen i de høye reserva-
sjonstallene de fikk oppgitt i innhentingsbrevet fra Helfo. 13 av de kontrollerte 
legene mente at overgangen fra et EPJ-system til et annet hadde bidratt til en 
høy reservasjonsandel.  
 
Ved fornying av resept i det nye EPJ-systemet, var det ikke tydelig for legen at 
forskrivningen allerede var reservert mot bytte. Legene oppga at de ikke 
automatisk får opp et felt der de dokumenterer begrunnelsen for reservasjonen. 
Dette pleier de å få, når de reserverer seg mot bytte første gang. 
 
Mange av disse legene oppga også at de etter kontrollen er ekstra nøye med å 
journalføre den medisinske årsaken til reservasjon, ved fornying av tidligere 
resepter.  
 
Etter kontrollen var Helfo i kontakt med en EPJ-leverandør. Leverandøren har nå 
oppdatert systemet slik at legene som bruker dette systemet får et tydelig varsel 
om at det foreligger en reservasjon ved fornying av resepter. Med denne 
oppdateringer kommer det automatisk opp et felt der legene skal dokumentere 
reservasjonen. 
 

3.4.2 Flere leger vil bedre sin praksis 

Flere leger kommenterte at kontrollen gjorde dem oppmerksom på mangler ved 
deres håndtering av reservasjon mot bytte. 17 leger oppga at de så at begrun-
nelser for reservasjoner manglet i pasientjournalene, og at de i videre praksis vil 
følge regelverket. Enkelte ønsket å få en liste over forskrivninger med reserva-
sjon, slik at de kan rette opp mulige feil. 
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4 Oppfølging 
Denne kontrollen viser på samme måte som tidligere kontroller at det fortsatt er 
behov for informasjon om bytteordningen.  
 
I utplukket til kontrollen ble det lagt til rette for at Helfo i 2017 kan foreta en 
effektkontroll. En slik effektkontroll vil kunne vise om de 100 kontrollerte legene 
endret sin reservasjonspraksis etter kontrollen.  
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5 Evaluering 
Vi har i denne kontrollen vektlagt å kontrollere yngre leger, som vi forventer at 
skal forskrive i mange år fremover. Vårt inntrykk er at kontrollen har gjort 
mange av legene oppmerksom på sin høye reservasjonsandel, og at de ønsker å 
endre praksis. Ved å kontrollere en gruppe yngre leger, opplever vi at kontrollen 
i større grad enn tidligere bidrar til at legene vil følge reglene for forskrivning på 
blå resept.  
 
Flere leger oppga at det i deres EPJ-system kan være vanskelig å se en tidligere 
reservasjon, ved fornying av resepter. Legene mente dette kunne forklare 
hvorfor deres reservasjonsandeler var høyere enn de hadde forventet. Både 
leger og Helfo har i forbindelse med kontrollen vært i kontakt med en EPJ-
leverandør, for å gjøre dem oppmerksom på risikoen ved denne funksjonen i 
systemet. Kommunikasjonen med legene i kontrollen, viser at flere legekontor nå 
jobber aktivt med å fjerne reservasjoner som ikke skal videreføres, og dokumen-
tere begrunnelse for reservasjoner som er medisinsk berettiget. 
 
 
 


