Forespørsel oversendt HELFO 28. pril 2014

Armour og Erfa Thyroid på blå resept - ulik
behandling
Jeg skriver dette på vegne av flere og som leder for en nystartet organisasjon for stoffskiftepasienter
i Norge.
Vi har fått en del henvendelser på at mange har problemer med å få Thyroid på blå resept. Så vidt vi
har forstått regelverket skal man kunne få dette på blå resept dersom en spesialist søker om dette. Vi
antar at dere med spesialist mener endokrinologer når det gjelder stoffskiftepasienter.
Problematikken er som følger:
En del pasienter har fått Thyroid på blå resept gjennom søknad fra spesialist - men en del har IKKE
fått det.
En del har fått Thyroid på blå rsept gjennom søknad fra fastlegen sin - en del har IKKE fått det - en
del har fått etter at fastlegen deres har sendt klage på første avslag
I tillegg: Det er under femti endokrinologer som jobber med pasienter i Norge. De færreste av dem
har stoffskiftesykdommer som spesialområde. Av den håndfullen med endokrinologer som kan noe
om stoffskiftet har de fleste stor motstand mot å skrive ut Thyroid. Vi snakker derfor om at flere
tusen pasienter i Norge som ønsker - og har rett på - å få Thyroid på blå resept ikke kan få dette
SELV OM DE BLIR MYE BEDRE - enten fordi de ikke finner en endokrinolog som vil skrive det
ut eller fordi fastlegen deres får avslag - eller fori HELFO avslår søknaden selv om søknad ewr
sendt inn av en spesialist. (Jeg kan nevne om meg selv at min endokrinolog kastet meg ut av
kontoret sitt da jeg ba ham om å sende søknad om dette - selv om jeg kunne dokumentere med
blodprøver tatt over flere år hvor mye bedre jeg ble med Armour)
Vi ønsker svar på følgende;
Kan fastlegen sende en slik søknad, og er det like sannsynlig at han får denne innvilget som dersom
en endokrinolog skriver den?
Hva kan være årsaker til at noen får avslag på slike søknader? Eksempler settes pris på her
Kan det være slik at det er ulik behandling av slike søknader i ulike deler av landet? Det er vel ikke
lov?
Hva slags dokumentasjonskrav har dere i slike søknader utover en erklæring fra fastlege (eller
spesialist)?
Kan man benytte seg av andre typer spesialister enn endokrinologer, for eksempel indremedisinere?
Med ønske om at dette blir tatt tak i snarest og utfyllende svar

