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Prioriteringsmeldingen -
prinsipper for prioritering i helsetjenesten
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 Tiltak skal vurderes ut fra tre kriterier:

 nyttekriteriet

 ressurskriteriet

 alvorlighetskriteriet 

 Kriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre

 Et tiltak skal vurderes opp mot tiltakets alternativkostnad



Prioriteringsmeldingen -
tilpasninger på legemiddelområdet
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1. Finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret

 RHF-ene får et større finansieringsansvar for legemidler

2. Prioriteringskriteriene skal legges til grunn for all finansiering

 Endringer i blåreseptordningen 

 Legemidler tas ut av bidragsordningen (ikke p-piller og IVF)

 Noe tilpasning av system for nye metoder (spesialisthelsetjenesten)



Finansieringsansvaret følger behandlingsansvaret
Endringer i blåreseptforskriften (ny § 1b annet ledd)

Folketrygden yter ikke stønad til bruk av legemidler når

a) initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i 
spesialisthelsetjenesten, 

b) inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap 
av spesialisthelsetjenesten eller 

c) inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes 
av spesialisthelsetjenesten. 

Helsedirektoratet beslutter om et legemiddel, eller en bestemt bruk av et 
legemiddel, omfattes av annet ledd. Liste over hvilke legemidler folketrygden 
ikke yter stønad til etter annet ledd er vedlegg til denne forskriften. 
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Finansieringsansvaret følger behandlingsansvaret
Konsekvenser for spesialisthelsetjenesten

 RHF-ene får et økt finansieringsansvar for legemidler og må sikre 
 riktig prioritering og god etterlevelse 
 effektiv administrasjon

 Flere større overføringer av finansieringsansvar fra folketrygden til RHF-ene de 
neste årene
 Budsjettforslag for 2018: Legemidler for behandling av hepatitt B, HIV, 

alvorlig astma og mastocytose

 Liste i forskrift vil inneholde både sykehusadministrerte og 
pasientadministrerte legemidler. RHF-ene må ta stilling til
 hvilke legemidler som skal kunne forskrives på resept
 hvilke leger som skal kunne forskrive på RHF-enes regning
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Implementering av prioriteringskriteriene
Gir større likhet mellom blåreseptordningen og nye metoder

Metodevarsel

Legemiddelverket 

Finansierings-
ansvar avklares

Helsedirektoratet

Metodevurdering 
gjennomføres

Legemiddelverket vurderer 
dokumentasjon opp mot 

prioriteringskriteriene

Sykehusinnkjøp HF 
forhandler pris ved behov

Beslutning om 
bruk og 

finansiering

Beslutningsforum hvis 
RHF-finansiering 

Legemiddelverket/Helfo 
hvis blåresept
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Prioriteringskriteriene legges til grunn for all finansiering av legemidler 

og metodevurdering skal benyttes som verktøy (nye legemidler) 



Metodevurdering gjøres på gruppenivå
Regelverket er litt ulikt med tanke på hva som skal vurderes
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Trinn Aktivitet

1 Beregne en kostnad-effektbrøk

2 Vekte med alvorlighet 

3 Sammenligne med alternativkostnaden

4 Vurdere
• Budsjettvirkninger
• Usikkerhet
• Tiltak for særskilt små, svært alvorlige sykdommer
• langvarighet

5 Fatte beslutning basert på en totalvurdering



Beslutninger om bruk og finansiering

Blåresept Nye metoder

Ingen finansiering av nye legemidler før 
metodevurdering foreligger

Det kan unntaksvis gis finansiering før 
metodevurdering foreligger

Beslutning basert på gjennomført 
metodevurdering:
 Stønad innvilges til hele indikasjonen 

(forhåndsgodkjent refusjon)

 Stønad innvilges med vilkår
(forhåndsgodkjent eller individuell 
stønad)

 Stønad innvilges kun til pasienter 
som skiller seg særskilt fra gruppen
(individuell refusjon)

Beslutning basert på gjennomført 
metodevurdering:
• Bruk godkjennes for hele indikasjonen

• Bruk godkjennes med vilkår

• Ingen bruk 

8


