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SAMMENDRAG 

 

Formålet med kontrollen og denne rapporten er å bidra til at apotek i større grad 

håndterer ordningen med legens reservasjon etter regelverket. 
 

Helfo gjennomførte våren 2015 en analyse for å identifisere apotek som i høyest 
grad påførte legens reservasjon, uten at legen selv hadde markert dette på 
resepten. I kontrollen inngikk de 13 apotekene som ble rangert øverst i 

analysen.  
 

Apotekene ble bedt om å sende Helfo en begrunnelse for sin praksis, og legge 
fram dokumentasjon for at de hadde kontaktet legen når de endret resepter til 
legens reservasjon. Alle apotekene svarte, men kun et apotek kunne legge fram 

dokumentasjon for at legen var kontaktet før utlevering.  
 

Tolv av apotekene fikk derfor et pålegg om endring av praksis. Mange av 
apotekene innrømmet at de ikke hadde håndtert de kontrollerte utleveringene på 
riktig måte. Syv av apotekene kommenterte at de etter kontrollen hadde gått 

gjennom rutinene, hatt samtale med de ansatte og avholdt informasjonsmøte for 
å bedre sin praksis.  
 

Erfaringene fra kontrollen viser at det gjøres feil knyttet til ordningen legens 
reservasjon, og at det fortsatt bør være fokus på området. 
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1 INNLEDNING 

 

Formålet med kontrollen er å bidra til at de kontrollerte apotekene i større grad 

håndterer ordningen med legens reservasjon etter regelverket. Det vil si at 
apotek kun skal registrere legens reservasjon dersom legen har reservert seg på 

resepten.  
 
Dersom apoteket selv må påføre legens reservasjon på resepten, skal dette kun 

gjøres etter kontakt med legen. Apoteket skal dokumentere intervensjonen.  
 

Ved å gjøre resultatene fra denne kontrollen kjent ønsker Helfo å bidra til rett 
praksis hos flere apotek enn de kontrollerte. 
 

1.1 Bakgrunn for kontrollen 

 

Staten benytter ulike virkemidler for å redusere folketrygdens utgifter til 
legemidler. Generisk bytte av medisinsk likeverdige legemidler er et viktig 

virkemiddel. Ordningen skal sikre at pasienter får utlevert et billigere generisk 
legemiddel dersom legen ikke har angitt en reservasjon mot slikt bytte på 
resepten. Etter at Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler (byttelisten) 

ble opprettet i 2001, er den blitt betydelig utvidet og omfatter per desember 
2015 501 virkestoff. 

 
De økonomiske konsekvensene av at legemidler ekspederes med legens 
reservasjon er betydelige, ved at trygden refunderer inntil apotekets maksimale 

utsalgspris. Hvis legen ikke har reservert seg mot bytte, refunderes trinnprisen. 
Det er imidlertid ikke et mål at leger aldri skal benytte reservasjon. For enkelte 

forskrivninger kan det være medisinske årsaker til at en pasient ikke bør bytte til 
et annet likeverdig legemiddel. 
 

Tidligere kontroller har vist at det gjøres feil ved at apotekene registrerer legens 
reservasjon uten at legen har reservert seg på resepten, og uten at apoteket har 

kontaktet legen eller har dokumentert intervensjonen.  
 
Helfo gjennomførte derfor en analyse i 2015, der vi kartla apotek som i stor grad 

påførte legens reservasjon uten at legen hadde reservert seg på resepten. 
Resultatene fra analysen ble brukt til å velge ut hvilke apotek som skulle inngå i 

kontrollen. 
 
 

 
 

 
 

 
 



Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) 

    

5 

1.2 Regelverk som omhandler legens reservasjon og byttbare 
legemidler 

 
Helfo kontrollerte om det var samsvar mellom apotekets registrering og legens 

faktiske reservasjon, se avtale om direkte oppgjør med apotek kapittel 3, 7. og 
8. ledd, og blåreseptforskriften § 8, 2. ledd. 

 
 
Avtale om direkte oppgjør med apotek kapittel 3, 7. og 8. ledd: 

 
«Er rekvirentens resept uklart eller mangelfull, skal den ikke ekspederes 

for folketrygdens regning. 
 
Dersom apoteket foretar intervensjoner for at utlevering kan foretas på 

blåresept, skal dette påføres resepten og attesteres med dato, signatur og 
stempel. Ved elektronisk resept skjer datering og signering elektronisk.» 

 
 

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 slike 

tilfeller gis det refusjon fra folketrygden for apotekets utsalgspris for det 
legemidlet som apoteket har foreslått bytte til, fratrukket pasientens 

egenandel. I tillegg kan apoteket kreve at pasienten betaler mellomlegget 
mellom apotekets utsalgs-pris for det legemiddel det foreslås bytte til og 
faktisk utsalgspris for det legemiddel pasienten krever. Dette 

mellomlegget kan ikke føres opp på pasientens egenandelskort.» 
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2  METODE 

 

Analysen som lå til grunn for kontrollen ble gjennomført våren 2015, med 
oppgjørsdata fra alle landets apotek i perioden 1. januar 2014 til 28. februar 

2015. I datamaterialet inngikk kun e-resepter.  
 
Kontrollen av 13 apotek ble gjennomført høsten 2015. Apotekene ble bedt om å 

sende Helfo begrunnelser og dokumentasjon for sin praksis. Apotekene mottok 
deretter Helfos vurderinger av den innsendte dokumentasjonen.  

 

2.1 Analyse som utgangspunkt for utvelgelse av apotek 

I analysen inngikk alle ekspedisjoner av trinnprislegemidler, med unntak av 
nødekspedisjoner og legemidler med begrenset bytte. Apotekene ble rangert på 
bakgrunn av tre faktorer, som til sammen sier noe om en økonomisk konsekvens 

av apotekenes praksis: 
 

 høyt antall apotekpåførte reservasjoner uten at legen hadde reservert seg 
 høy andel apotekpåførte reservasjoner uten at legen hadde reservert seg 
 stor prisforskjell mellom trinnpris og det utleverte legemiddel 

 
De 13 apotekene som ble plukket ut til kontroll, var rangert høyest etter en 

kombinasjon av de tre faktorene angitt over. Ressursvurderinger lå til grunn for 
kun å velge de øverste 13 apotekene til kontroll. 
 

Små apotek med få utleveringer ble utelatt fra kontrollen, fordi en eventuell 
feilpraksis vil gi en mindre økonomisk konsekvens. Av de 13 apotekene var 4 

privateide, 4 Apotek 1, 4 Bootsapotek og 1 Vitusapotek. 
 

2.2 Slik ble kontrollen gjennomført 

Helfo informerte de kontrollerte apotekene om at de hadde en stor andel 
reservasjoner der det ikke var synlig for oss at legen hadde reservert seg. Vi vet 

fra tidligere kontroller at leger på enkelte resepter reserverer seg ved å benytte 
andre felt enn det som er avsatt til legereservasjon i e-resept. I kontrollen ba vi 

apotekene om en generell begrunnelse for deres reservasjonspraksis. Apoteket 
ble også bedt om å kommentere fem utvalgte utleveringer. Utleveringene var fra 
resepter fra ulike leger, ulike legemidler og med stor prisforskjell mellom 

originallegemiddel og generika.  
 

Vi vurderte apotekenes svar mot regelverket for utleveringer av blåresepter med 
legens reservasjon. Det ble ikke fattet vedtak i kontrollen, men apotekene 
mottok brev fra Helfo med en vurdering. Apotekene ble pålagt endring av praksis 

hvis de manglet dokumentasjon for kontakt med legene etter å ha endret 
resepten til legens reservasjon. 
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3 RESULTATER 

 

Helfo mottok svar fra alle de 13 kontrollerte apotekene. Svarene skilte i liten 
grad mellom de fem utleveringene de skulle forklare og kommentarer til deres 

generelle praksis.  
 
Flere apotek innrømte at deres praksis ikke var korrekt. Imidlertid oppga de at 

de etter kontrollen hadde gjennomført ulike tiltak på apoteket for å bedre sin 
praksis.  

 

3.1 Tolv pålegg om endring av praksis 

Ett apotek hadde dokumentert at de hadde kontaktet legene før de endret de 
kontrollerte reseptene. Dette apoteket fikk et svarbrev fra Helfo med 
kommentarer til dokumentasjonen som apoteket hadde sendt.  

  
Tolv apotek manglet dokumentasjon på at legen hadde vært kontaktet før 

apotekene endret de kontrollerte reseptene. Disse apotekene fikk pålegg om 
endring av praksis: 
 

 Apoteket skal kun bruke legens reservasjon der legen har reservert seg på 
resepten. 

 
 Resepten kan også ekspederes med legens reservasjon dersom apoteket 

gjennom kontakt med legen får bekreftet at legen reserverer seg mot 

bytte ved utlevering av det aktuelle legemidlet til den aktuelle pasienten. 
Intervensjonen skal dokumenteres. 

 

 

3.2 Apotekenes tilbakemeldinger 

Apotekene kommenterte grunnene til at de påførte reseptene legens 
reservasjon. De forklarte også hvordan dette eventuelt ble dokumentert og 

håndtert på apoteket.  
 

De tolv apotekene som fikk pålegg om endring av praksis, hadde følgende 
kommentarer til hvorfor de endret reseptene til legens reservasjon: 
 

 Kunden påpeker at legen har reservert seg på tidligere resepter, men har 
glemt det på denne resepten. 

 Legen har sagt til kunden at apoteket ikke skal bytte legemiddel, men har 
ikke ført dette på resepten. 

 Apoteket vil hindre at kunden tar legemidlene feil dersom de bytter, og de 

har mange eldre og demente kunder. 
 Kunden ønsker ikke å bytte.  

 Apoteket eller grossisten har ikke trinnprislegemidler på lager. 
 

I svarbrev til apotek som viste til det nederste kulepunktet, minnet vi om 

legemiddelforskriften § 12-17, 1. ledd. Det kreves at apotek skal kunne utlevere 
minst ett legemiddel til trinnpris innen hver byttegruppe.   
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Flere av apotekene innrømmet at de ikke hadde hatt kontakt med legen før de 

endret reseptene til legens reservasjon. De hadde heller ikke dokumentert 
kontakten. Noen apotek pleide å ringe og orientere legen etter utleveringen, eller 
be pasienten om å ta dette opp med legen ved neste konsultasjon. 

 
Apotekene opplever at enkelte leger ikke har nok kunnskap om bruk av e-resept. 

Derfor må apotekene oftere enn før ta kontakt med legen for å sikre at resepten 
er korrekt utfylt. 
 

Mange av apotekene innrømmet at de ikke hadde håndtert de kontrollerte 
utleveringene på riktig måte. Syv av apotekene kommenterte at de etter 

kontrollen hadde gått gjennom rutinene, hatt samtale med de ansatte og avholdt 
informasjonsmøte for å bedre sin praksis.  
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4 VIDERE ARBEID OG OPPFØLGING AV KONTROLLEN 

 

Denne rapporten er publisert på Helfo.no og sendt til Helsedirektoratet, 
Apotekforeningen, Den norske legeforening, apotekkjedene og Statens 

legemiddelverk. 
 
Kontrollen viser at apotek fortsatt gjør feil ved endring av resepter til legens 

reservasjon. Fordi flere av apotekene i analysen har en høy andel selvpåførte 
legereservasjoner, ser vi behov for gjentatte kontroller og bredere 

informasjonstiltak overfor en større gruppe apotek. 


