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SAMMENDRAG 

Formålet med blåreseptkontrollene er å bidra til bedre etterlevelse av reglene for 
forskrivning på blå resept. 
 

HELFO legger til grunn at legenes kunnskap om regelverket og deres bevissthet 
om at de kan bli kontrollert, bidrar til en riktig forvaltning av blåreseptordningen. 
Blåreseptkontrollene skal også bidra til å avdekke eventuelle uklarheter i 

regelverk og refusjonsvilkår. 
 

Hovedformålet med denne kontrollen var å kontrollere om vilkårene for legens 
reservasjon mot generisk bytte av legemidler var oppfylt. 
 

Metode 
HELFOs kontrollstrategi er basert på vurdering av risiko. Utvalget av 

forskrivninger i denne kontrollen er basert på en analyse gjennomført av HELFO i 
2013. Analysen har kartlagt reservasjonsandeler og økonomisk kostnad ved bruk 
av reservasjon mot bytte. Leger som hadde høy reservasjonsandel og en 

reservasjonspraksis som utløste betydelige kostnader for folketrygden ble 
trukket ut til kontroll. 

 
500 forskrivninger ble plukket ut til kontroll. Vi sendte brev til forskrivende lege 
og ba om relevante journalopplysninger. Forskrivningene ble deretter kontrollert 

mot innsendt dokumentasjon. Farmasøytene i HELFO har vurdert om de enkelte 
forskrivningene oppfylte kriteriene for refusjon etter blåreseptforskriften og 

journalforskriften. 
 

Resultater 
Kontrollen ble gjennomført i perioden mai til august 2013. Vi mottok tilstrekkelig 
dokumentasjon fra legene til å kunne avgjøre om refusjonsvilkårene var oppfylt 

eller ikke for 299 av de 500 forskrivningene i kontrollen. Vilkårene var oppfylt for 
159 (53 %) av forskrivningene. For 140 (47 %) av forskrivningene var vilkårene 

ikke oppfylt fordi det manglet tungtveiende grunner for reservasjonen i 
journalen. 
 

Oppfølging av kontrollen 
Det blir ikke fattet vedtak i de enkelte sakene i HELFOs blåreseptkontroller. De 

kontrollerte legene fikk imidlertid brev fra oss med en vurdering av om han/hun 
hadde etterlevd regelverket ved den aktuelle forskrivningen. 
 

Rapporten fra kontrollen ble videreformidlet til Helsedirektoratet, Statens 
legemiddelverk (Legemiddelverket) og Den norske legeforening, og publisert på 

helfo.no1. 
 
 

                                                 
1
 http://www.helfo.no/helsepersonell/lege/Sider/rapporter-fra-blareseptkontroller.aspx 
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1 INNLEDNING 

Formålet med blåreseptkontrollene er å bidra til bedre etterlevelse av reglene for 
forskrivning på blå resept. Ved å kontrollere legers reservasjon mot bytte av 

likeverdig legemiddel ønsker HELFO å bidra til å korrigere ubegrunnede 
reservasjoner. 
 

Informasjon er en vesentlig del av arbeidet med kontroll av forskrivning på blå 
resept. Målet med informasjonen er å øke legenes forståelse for regelverket og 

blåreseptordningen. Kontrollene kan også avdekke uklarheter og vanskeligheter i 
regelverket, og eventuelle funn meldes til Legemiddelverket. 
 

Kontrollstrategien er basert på vurdering av risiko. HELFO velger kontroller ut fra 
mistanke om feil forskrivningspraksis, høye omsetningstall og strategiske 

føringer fra overordnet myndighet. Vi kontrollerer ikke legenes medisinske 
vurderinger, men om kriteriene for refusjon er oppfylt og dokumentert. 
 

1.1 Bakgrunn for kontrollen 

Det benyttes i dag flere virkemidler for å redusere statens utgifter til legemidler. 
Generisk bytte av medisinsk likeverdige legemidler er ett slikt virkemiddel. 
Denne ordningen innebærer at pasienten får utlevert et billigere generisk 

legemiddel dersom legen ikke har reservert seg mot slikt bytte. Etter at 
Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler (byttelisten) ble opprettet i 

2001, er den blitt betydelig utvidet og omfatter per desember 2012 ca. 400 
virkestoff. 
 

Tidligere kontroller (2007–2012) viser at det gjøres feil ved legens reservasjon 
og at det ofte ikke er dokumentert i journal tungtveiende grunn for legen til å 

reservere seg mot bytte. Sannsynligheten for feil antas å øke med økende 
reservasjonsandel ved forskrivning av byttbare legemidler.  
 

De økonomiske konsekvensene av at legen reserverer seg mot generisk bytte er 
betydelige. Hvis en resept ekspederes med legens reservasjon, kan det 

refunderes inntil apotekets maksimale utsalgspris. Har legen ikke reservert seg 
mot bytte, refunderes trinnprisen. Merutgiftene ved at det ble refundert inntil 
maksimalpris beløp seg til ca. 129,5 millioner kroner i 2012 ifølge HELFOs 

analyse. Reservasjonsretten er viktig for å sikre rett legemiddelbruk for pasienter 
der det er medisinsk grunn for reservasjon. Kostnader knyttet til dette blir en 

naturlig konsekvens.  
 
Med denne kontrollen fulgte vi opp HELFOs analyse fra 2013 som har kartlagt 

refusjonsutgiftene på blå resept ved legenes reservasjoner og hvilke leger som 
reserverte seg mest mot generisk bytte i 2012. Analysen ble begrenset til 78 

virkestoff og omfatter bare legemidler hvor maksprisen er forskjellig fra 
trinnprisen. 
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1.2 Vilkår for refusjon 

Plikten til å forskrive rimeligste preparat og anledningen til å reservere seg mot 
bytte dersom tungtveiende grunner foreligger, er hjemlet i blåreseptforskriften, 
jf. §§ 7, 3. ledd og 8, 2. 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 innenfor de enkelte legemiddelgrupper som 

er nevnt i § 9, med samme generiske virkestoff og som regnes som medisinsk 

likeverdige, skal legen forskrive det billigste preparatet hvis ikke tungtveiende 

grunner tilsier noe annet. Ved igangværende behandling skal legen vurdere om 

det uten skadevirkninger kan skiftes over til billigste preparat.» 

 

Blåreseptforskriften § 8, 2. ledd: 

«Dersom pasienten krever å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris 

enn det legemiddel apoteket foreslår bytte til, og rekvirenten ikke har reservert 

seg mot generisk bytte, beregnes pasientens egenandel av apotekets utsalgspris 

for det legemiddel det foreslås bytte til. I tillegg kan apoteket kreve at pasienten 

betaler mellomlegget mellom apotekets utsalgspris for det legemiddel det foreslås 

bytte til og faktisk utsalgspris for det legemiddel pasienten krever. Dette 

mellomlegget kan ikke føres opp på pasientens egenandelskort.» 

 

Journalforskriften § 8, litra s (Krav til journalens innhold): 

«Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og 

nødvendige: 

s) En faglig begrunnelse i de tilfellene legen har reservert seg mot apotekets 

generiske bytterett.» 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 2013   6 

1.3 Økonomisk konsekvens 

Reglene for legens reservasjon gjelder for alle legemidler som er ført på 
Legemiddelverkets bytteliste. Andel legereservasjoner varierer for de forskjellige 
virkestoffene.  

 
Tabellen nedenfor gir eksempler på legemidler med høye reservasjonsandeler og 

merkostnader ved legereservasjon i 2012. 
 

Legemiddel Andel legereservasjon 2 Økonomisk konsekvens3 

Escitalopram 8 %        15 743 270  

Cetirizin 10 %        13 204 762  

Simvastatin 4 %        10 521 974  

Sumatriptan 18 %        10 465 124  

Olanzapin 9 %           8 313 543  

Losartan/Hydroklortiazid 14 %           7 816 153  

Metoprolol 10 %           5 884 428  

Pravastatin 19 %           5 392 482  

Losartan 10 %           5 293 399  

Bikalutamid 12 %           3 831 734  

Tabell 1. Legemidler med høy reservasjonsandel. Kilde: HELFO 

 
Tabellen nedenfor gir eksempler på leger som har høye reservasjonsandeler og 
hvor byttereservasjonene utløste betydelige merutgifter i 2012. Beløpene som er 

summert i kolonnen «Økonomisk konsekvens» er en uønsket merutgift for 
folketrygden kun når det ikke foreligger tungtveiende grunn for legereservasjon.  

 

Lege Legereservasjon 
Økonomisk 
konsekvens 

Hyppigst reservert 
legemiddel per lege 

1 51,8 % 362 202 Simvastatin 

2 94,3 % 329 511 Omeprazol 

3 54,4 % 331 959 Bikalutamid 

4 54,4 % 327 392 Metoprolol 

5 40,4 % 278 583 Olanzapin 

6 56,6 % 176 126 Metoprolol 

7 54,0 % 174 046 Metoprolol 

8 17,2 % 243 873 Metoprolol 

9 29,9 % 162 418 Losartan og diuretika 

10 31,6 % 152 003 Metoprolol 

Tabell 2. Eksempel av legers bruk av reservasjon og økonomisk konsekvens. 

Kilde: HELFO 
 
Legereservasjon var påført rundt 8 % av alle forskrivninger av byttbare 

legemidler.  
 

                                                 
2
 Andel legereservasjon angir her prosentandelen av totalt antall utleveringer av det enkelte 

legemiddel. 
3
 Den økonomiske konsekvensen er utregnet som differansen mellom apotekstes faktiske utsalgspris 

og trinnpris på utleveringstidspunktet. 
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2 METODE 

Kontrollen var basert på et utvalg av forskrivninger plukket ut fra innsendte 
apotekoppgjør4. De 500 legene med størst risiko ble trukket ut til kontroll. Den 

enkelte lege ble kontrollert for sin nyeste forskrivning i ATC-gruppen legen 
reserverte seg mest for i 2012.  
 

Etter registrering av opplysninger om forskrivningen ble rekvirerende leger 
tilskrevet for innhenting av relevante og nødvendige journalopplysninger. 

Innhentingsbrevet inneholdt også spesifikk informasjon om den enkelte leges 
reservasjonspraksis og de økonomiske konsekvensene av denne. Som et vedlegg 
til brevet fikk legene informasjon om gjeldende regelverk. 

 
Selve kontrollen bestod i at innsendt dokumentasjon ble gjennomgått og holdt 

opp mot vilkårene for forskrivning. Farmasøytene i HELFO vurderte, eventuelt i 
samråd med rådgivende lege, om de enkelte forskrivningene oppfylte vilkårene 
for refusjon. 

  
Det ble ikke fattet vedtak i kontrollen, men legen mottok brev fra HELFO med en 

vurdering av om han eller hun hadde etterlevd regelverket for forskrivning av 
den aktuelle blåresepten. 

  

2.1 Utvalg av leger  

I forkant av kontrollen utførte HELFO en analyse som kartla legers 
reservasjonspraksis og de økonomiske effektene av legereservasjon. 
Datamaterialet fra analysen ble brukt for å velge ut leger til kontroll. 

 
Prinsippet for utplukk av leger til kontroll var risiko. Risiko er basert på en 

vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Vi vurderte risikoen som stor ved 
høye reservasjonsandeler og høye økonomiske konsekvenser. 
 

Analysen viste at det gjennomsnittlige antall forskrivninger per lege av 
legemidler på byttelisten hvor trinnpris var ulik makspris for 2012 var 176. 

Gjennomsnittlig antall forskrivninger med reservasjon var 14. Leger som lå under 
gjennomsnitt ble fjernet. Av 12 768 leger som har benyttet seg av 
reservasjonsretten satt vi da igjen med 4 600. Disse legene ble rangert etter 

risiko. 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
4 KUHR er Helsedirektoratets fagsystem for kontroll og utbetaling av helserefusjon. 
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2.2 Kontrollpunkt og kartleggingspunkt 

Kontrollpunkt: 
 

 Var det dokumentert en faglig begrunnelse for reservasjonen i journalen? 

 
I tillegg kartla vi følgende: 
 

 Hvilke begrunnelser var ført i pasientjournalen? 
 

2.3 Utplukkskriterier  

Utplukkskriteriene ble definert ut fra kontrollmetode og kontrollpunkt.  
 

Forskrivningene fra de aktuelle legene som vi ønsket å kontrollere skulle være 
 

 forskrevet i perioden fra 01.02.2013 til 30.04.2013 
 registrert med legens reservasjon  
 den nyeste i ATC-gruppen legen reserverte seg mest for i 2012* 

 
* I henhold til føring fra overordnet myndighet om å skjerme 

psykiatriområdet, ble forskrivninger på ATC-kodene N05* og N06* unntatt fra 
kontroll. 

 

2.4 Innhenting av dokumentasjon 

Legen ble tilskrevet for innhenting av relevante journalopplysninger. Vi presiserte 
at vi ønsket uredigert utskrift fra relevante deler av journal som inneholdt 
informasjon om 

 
 forskrivningen som inngikk i kontrollen 

 begrunnelsen for reservasjon mot generisk bytte av det aktuelle 
legemidlet 
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3 RESULTATER 

Vi etterspurte dokumentasjon for 500 forskrivninger. Av disse utgikk 34 
forskrivninger fra kontrollen enten fordi legen ikke hadde forskrevet resepten 

eller ikke hadde reservert seg mot bytte, eller fordi legen var pensjonert eller 
sykemeldt. Dermed gjenstod 466 forskrivninger til kontroll. 
 

3.1 Innsendt dokumentasjon 

Vi mottok svar i form av journalopplysninger for 301 (64 %) av 466 
forskrivninger. I 2 av 301 saker kunne vi ikke konkludere. 
 

For 87 (19 %) av forskrivningene sendte legene opplysninger kun i brevs form. 
Ifølge vår kontrollmetodikk blir brev ikke godtatt som gyldig dokumentasjon. Det 

ble ikke sendt inn dokumentasjon for 78 (17 %) av forskrivningene i kontrollen 
til tross for purring. 
 

 
Figur 1: Prosentvis fordeling av innsendt dokumentasjon  
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3.2 Etterlevelse av regelverket 

I 2 av 301 saker kunne vi ikke konkludere. Vilkårene var oppfylt for 159 (53 %) 
av de 299 forskrivningene der vi kunne konkludere. For 140 (47 %) av 
forskrivningene var vilkårene ikke oppfylt. 

 

 
Figur 2: Etterlevelse av regelverket fordelt på forskrivninger der det kan konkluderes  

 

3.2.1 Forskrivninger der refusjonsvilkårene var oppfylt  

Vår kartlegging viste at av de 159 forskrivningene hvor vilkårene var oppfylt, var 
bivirkninger oppgitt som begrunnelse for reservasjon for 93 forskrivninger. 

Manglende effekt var oppgitt som grunn for byttereservasjon for 31 
forskrivninger. For 28 forskrivninger var compliance oppgitt som begrunnelse, og 
for de resterende 7 forskrivningene var blant annet multifarmasi, 

svelgeproblemer eller psykisk lidelse oppgitt som begrunnelse for reservasjonen. 
 

 
Figur 3: Fordeling av begrunnelse angitt i journalen der vilkårene for refusjon er oppfylt 
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3.2.2 Forskrivninger der refusjonsvilkårene ikke var oppfylt 

Av de 140 forskrivningene hvor vilkårene ikke var oppfylt, manglet begrunnelse 
for reservasjonen i 62 forskrivninger. For 56 forskrivninger var begrunnelsen ikke 
journalført, men legen oppga begrunnelsen i brev til oss. For 6 forskrivninger 

vurderte vi legens journalførte begrunnelse som ikke relevant. HELFO vurderte 
begrunnelsen for reservasjonen som ikke relevant når den skyldtes 

 
 generell skepsis mot bytteordningen 
 henvisning til at byttbare legemidler ikke er likeverdige 

 uheldige erfaringer med bytte av andre typer legemidler 
 pasientens ønske om ikke å bytte 

 
Til slutt var det 16 forskrivninger hvor legen oppga en begrunnelse for 

reservasjon, men hvor denne var journalført etter at legen hadde mottatt 
henvendelsen fra oss. 
 

 
Figur 4: Brudd på vilkårene fordelt på ulike typer 
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3.2.3 Grad av etterlevelse blant leger som var med i kontrollen i 2012 

278 av de kontrollerte legene var også med i kontrollen i 2012. I figuren 

nedenfor sammenlignes både etterlevelse av regelverk og innsending av 
dokumentasjon for de legene som i 2012 sendte inn journaler eller brev, og de 
som den gang ikke svarte på vår henvendelse. 40 av de 278 legene faller inn 

under andre kategorier for 2012, og 42 av de samme 278 legene faller under 
andre kategorier i 2013. Disse er ikke tatt med i sammenstillingen nedenfor.  

 

 
Figur 5: Grad av etterlevelse blant legene som også var med i kontrollen i 2012 

 
Ut fra denne tabellen kan det tolkes som om vår kontroll i 2012 har hatt en 
effekt. Men selv om gruppen totalt sett har en høyere etterlevelsesgrad i 2013, 
var det bare 39 (54 %) av de 71 som oppfylte refusjonsvilkårene i 2012 som 

også oppfylte dem i 2013.  
 

Det er stor usikkerhet ved sammenligningen av resultatene fra 2013 og 2012, 
blant annet fordi vi bare kontrollerer én forskrivning per lege. I tillegg må det 
nevnes at kriteriene for utplukk av forskrivninger til kontrollen ikke var de 

samme i 2013 og 2012 – eksempelvis ved at det delvis var forskjellige 
legemidler som ble kontrollert de to årene. 

 

3.2.4 Grad av etterlevelse og resepttype 

Det forventes at innføring av e-resept skal gjøre legene mer bevisste på bruken 
av legereservasjon, redusere antall feil hos apotek og sørge for en tryggere 
legemiddelbruk. 

 
Figuren nedenfor antyder at etterlevelsen bedrer seg ved innføring av e-resept. 

Men det kan være at leger som ellers er flinke til å dokumentere også er de som 
først tar i bruk e-resept i sin forskrivningsmodul. Uansett er det interessant å se 
– selv om tallene er små og usikkerheten ved resultatet derfor er betydelig – at 

etterlevelsesgraden er høyere ved forskrivning av e-resept enn ved forskrivning 
av papirresept. 
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Figur 6: Grad av etterlevelse for ulike resepttyper 

 

3.3 Andre funn 

For 16 forskrivninger opplyste legen at han/hun ikke hadde forskrevet resepten, 
og for 8 forskrivninger oppga legen at han/hun ikke hadde reservert seg mot 
bytte. 14 av disse 24 forskrivningene var multidoseutleveringer. I disse 

kontrollsakene var det gjort feil hos apoteket ved registrering av resepten. Feilen 
bestod i at 

 
 apoteket hadde registrert legen som rekvirent selv om han/hun ikke var 

forskrivende lege 

 apoteket hadde registrert byttereservasjon selv om legen ikke hadde 
reservert seg mot bytte 

 
HELFO tok kontakt med apoteket i disse kontrollsakene, og flere apotek 
gjennomgikk og rettet opp feilregistreringer hos sine multidosepasienter. 

 
Data fra innsendte apotekoppgjør viser for øvrig at noen apotek registrerer 

 
 pakkedato for multidose som forskrivningsdato 
 feil resepttype, slik at multidose ordinasjonskort blir angitt som en vanlig 

papirresept  
 

Denne feilregistreringen påvirker kvaliteten i og påliteligheten av 
helsemyndighetenes databaser. 
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4 INNSPILL OG KOMMENTARER 

Det er behov for mer informasjon om bytteordningen. Tilbakemeldingene fra 
legene viser at mange misforstår hvordan trinnprissystemet fungerer når de 

reserverer seg mot bytte. Noen leger ser ikke at det er prisforskjell mellom 
forskrivninger med og uten byttereservasjon. Andre tror at prisforskjellen bare 
gjelder hvis man reserverer seg mot bytte av originalpreparat, men ikke hvis 

man reserverer seg mot bytte av kopipreparat. 
 

Det kan være behov for at apotek gjennomgår sine rutiner på multidoseområdet. 
Den mangelfulle oppdateringen av ordinasjonskort som vi så eksempler på i 
kontrollen, vil både kunne føre til svekket sikkerhet rundt 

legemiddelhåndteringen og feilutbetaling fra HELFOs side. 
 

I forskrivningsmodulen for e-resept er det et merknadsfelt hvor legen må 
begrunne sin byttereservasjon dersom han/hun fjerner avkrysningen for 
«generisk bytte tillatt». Denne merknaden blir lagret i journalsystemet, og er 

ikke synlig for apoteket, og da heller ikke for HELFO. Merknaden er å anse som 
en del av journalen som inneholder personsensitive opplysninger. Det er 

nødvendig med mer informasjon om dette ut til legene og eventuelt også til 
journalleverandørene.  

 
I tillegg oppgir legene at dersom de ønsker å skrive ut reseptbildet for 
kontrolløyemed, kommer ikke forskrivningsdatoen med. Isteden er det kun 

utskriftdato som er synlig. Løsningen på dette kan være at resepten og 
begrunnelsen automatisk lagres i selve journalen. 

 
 


