
 

Innspill til NOU 16/1825 om apotekenes rolle og rammevilkår 

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab. Vi takker for mulighet til å gi innspill. 

Melanor representerer om lag 130 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge. Blant våre 

medlemmer er leverandører av medisinsk forbruksmateriell og medisinsk ernæring på 

blåreseptordningen.  

Gjennom blåreseptordningen får mange hjemmeboende pasienter dekket utgifter til langvarig 

behandling med produkter som kateter, bleier, stomiposer, lukthemmende produkter, utstyr for 

måling av blodsukker, næringsprodukter og sårbehandlingsprodukter. 

Dette er mennesker med kroniske lidelser og sykdommer, og utfordringer som urinretensjon, urin- 

eller avføringslekkasje, utlagt tarm, diabetes, underernæring og svekkelse. Medisinsk 

forbruksmateriell og ernæring på blå resept, hentes ut hos apotek eller bandasjist og gir brukerne 

lik tilgang på nødvendige produkter uavhengig av økonomi eller geografi. 

Det er et faktum at det blir mindre helsepersonell per innbygger, vi blir flere mennesker og flere 

eldre som trenger hjelp (en del eldre kan heller ikke benytte digitale verktøy). Melanor 

understreker at det er et stort behov for apotek hjelp. Apotekene er en viktig institusjon som 

samhandler godt med annet helsepersonell (også hjemmesykepleien og fastlegene) 

1. Medisinsk forbruksmateriell og medisinsk ernæring på blå resept og 

bandasjistene må også omfattes av utredningen. 

  

Medisinsk forbruksmateriell og ernæring på blåresept er svært viktig for brukerne av ordningen. 

Både apotekene og bandasjistene har en viktig rolle som utleverer av medisinsk forbruksmateriell 

og ernæring på blåresept. Det er derfor viktig at både medisinsk forbruksmateriell og ernæring på 

blåresept, så det ikke kun settes søkelys på legemidler, samt at bandasjistene også inkluderes i 

utredningen.  
2. Tilbudet for brukere av blåreseptordningen for medisinsk forbruksmateriell 

og medisinsk ernæring må sikres. 
 

Ettersom brukerne er fysiologisk og anatomisk ulike og lever ulike liv, er det nødvendig at 
produktene passer til den enkelte brukers individuelle behov. Individuelt og godt tilpasset 
medisinsk forbruksmateriell og ernæringsprodukter forutsetter to svært viktige elementer;  

a) Tilgang på/utlevering av hele produktsortimentet på Helfos lister, uansett hvor brukerne 

bor i Norge. 
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b) Tilgjengelig og god informasjon, veiledning og opplæring for nødvendig oppfølging av 

brukerne av de ulike produktene. Menneskelig kontakt og fysisk møte med kvalifisert hjelp er viktig 

for mange brukere. God dialog og veiledning som kvalitetssikrer riktig bruk, og tilpasning av 

medisinsk utstyr og ernæring er svært viktig. 

Derfor må utredningen sikre brukerne viktig tilbud hos apotek og bandasjist også i fremtiden. 

3. Bred involvering og medvirkning fra berørte brukergrupper. 

Apotekene og bandasjistene har en viktig rolle for mange mennesker. Særlig viktige er de for 

hjemmeboende mennesker med kroniske lidelser eller funksjonsnedsettelse. Vi mener ikke det er 

behov for en stor reformasjon av dagens ordning, men snarere en utvikling og forbedring. 

Konsekvensene av endringer i apotekenes og bandasjistenes rolle og rammevilkår kan være store 

og angå mange. Melanor mener det må sørges for bred involvering og medvirkning fra de ulike 

berørte aktørene, både pasienter, helsepersonell og leverandørene av legemidler og utstyr i 

utredningsarbeidet. Vi vil nevne noen representanter for sentrale brukere av blåreseptordningen 

for medisinsk forbruksmateriell og ernæring som;  

Norilco - organisasjonen for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft  

Lars - Landsforeningen for ryggmargsskadde 

Nofus- Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens 

MS Forbundet 

LMF Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 

Kreftforeningen 

Profo - Prostatakreftforeningens 

Blærekreftforeningen 

Diabetesforbundet 

Forening for barn og unge med spise- og ernæringsvansker - Knappen  

Debra (epidermolysis bullosa)  

Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) 

Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEF) 

Norges sykepleierforbund NSF (for eksempel faggruppe Stomi- og kontinenssykepleiere) 

 

Melanor og våre medlemmer ser frem til å bidra i kommende utredningsarbeid.  

 

Med vennlig hilsen 

Melanor  – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab 

Henriette Ellefsen Jovik, direktør bransjepolitikk 
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