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Statsbudsjettet 2020: Høring i Helse- og omsorgskomiteen 

Kap 732 Regionale helseforetak 
Vi ber komiteen om at forebyggende hivmedisin PrEP tilbakeføres til blå resept 
 
Kap. 762 Primærhelsetjeneste, post 73 - Seksuell helse - innspill til hivarbeid innenfor seksuell 
helse 
Vi ber komiteen unngå økning av øremerkinger på denne posten og sikrer at midlene tilpasses 
dagens behov og nye og viktige utfordringer innen seksuell helse. Behovet for fokus på eldre 
livslange kronikere med hiv bør prioriteres.  

 

Kap. 732 Overføring av finansieringsansvar fra Folketrygden til Helseforetakene. 

Hivlegemidler ble fra 01.01.2018 overført fra blåresept til H-resept som må forskrives av spesialist på 

sykehus. I denne prosessen ble også hivforebyggende medisin PrEP (preeksponeringsprofylakse) og 

Pep (posteksponeringsprofylakse) fjernet fra blå resept til H-resept. Dette var kort tid etter at 

legemiddelet for PrEP gikk av patent og ble erstattet av generiske legemidler med samme virkestoff. 

Siden patentet utløp har PrEP gjennom trinnpris og forhandlinger i flere land, rast ned i pris med 

mellom 40-60%.  Hivlegemidler var gjennom første anbud i regi av Sykehusinnkjøp i 2018. PrEP og de 

nye generiske medisinene var en del av anbudet og endte opp med en årlig kostnad for én PrEP-

behandling på kr 9.000 i året. Til sammenligning har Sverige valgt å holde PrEP utenfor anbud, på blå 

resept og nytt godt av trinnspris og forhandlet godt og dermed koster PrEP kun 1400 SEK i året.  

1.300 kvinner og menn i Norge bruker nå PrEP. Det har ifølge forskere og infeksjonsmedisinere ført til 

at vi unngikk 80 nye hivpositive bare i 2018. Med tanke på at hivbehandling for en hivpositive koster 

kr 100.000 i gjennomsnitt årlig, har man spart staten for minst 8 millioner i hivlegemidler i 2018. PrEP 

hører ikke hjemme i spesialisthelsetjenesten og bør derfor tas tilbake på blå resept. Kompetente 

fastleger over hele landet vil kunne overta denne gruppen mennesker som tar medisiner for å unngå 

å bli livslange kronikere. En lang rekke av nye risikoutsatte mennesker står nå i lange køer for å bli 

vurdert for PrEP, og på enkelte sykehus klarer de ikke følge opp PrEP-brukere i henhold til nasjonale 

retningslinjer. Mennesker som er godkjent for PrEP må vente opptil 10-12 måneder på 

oppfølgingskonsultasjon der man tar alle nødvendige tester og får ny resept. De nasjonale 

retningslinjene sier oppfølging hver tredje måned der man testet for hiv og alle andre seksuelt 

overførbare infeksjoner, og nettopp denne modellen bidrar også til at vi får avdekket andre 

sykdommer tidligere, behandlet dem tidligere og unngår at flere blir smittet med eksempelvis gonoré 

og syfilis. Det er altså ikke riktig, som noen har anført, at PrEP fører til økt forekomst av andre 

seksuelt overførbare sykdommer.  

PrEP virker, sparer staten for millioner, demper faren for smitte av hiv i befolkningen og gir 

mennesker som er i stor risiko for å få en livslang kronisk sykdom en mulighet til å ta ansvar for egen 

og andres seksuelle helse. Ved å få den over på blå resept vil den både bli billigere og unngå å belaste 

spesialisthelsetjenesten.  
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4.300 mennesker lever med hiv i Norge i dag. 98 % av disse er velmedisinert og kan ikke smitte 

andre. Hivpositive kvinner kan unnfange og føde hivnegative barn på naturmetoden – så effektive er 

dagens hivlegemidler. For alle kronikere er det et mål å unngå hyppige bytter av legemidler, men det 

finnes flere grupper som spesielt bør vernes mot hyppig bytte av hivlegemidler. Barn, hivpasienter 

med andre kroniske sykdommer og ikke minst den relativt store gruppen av langstidsoverlevende 

som fikk hiv lenge før medisiner var tilgjengelig og overlevde mot alle odds. Likevel ble disse utsatt 

for bytte av medisiner. På tilskyndelse fra HivNorge ble det satt inn en merknad i St. Meld 34 som sa 

«Komiteen viser til at antibiotikaresistens er en trussel mot moderne medisin. Ved vurdering av 

eksisterende og nye antivirale midler, vaksiner og antibiotika må resistensrisiko tillegges vekt. Valg av 

behandlingsmetoder skal ikke påvirke resistensutvikling negativt, og man skal tilstrebe å bruke 

metoder som reduserer risikoen for antimikrobiell resistensutvikling.» Dette betyr at smittevern skal 

veie tyngst når man skal gjøre en kost/nytte-vurdering av hivlegemidler fremover. Nå bekrefter 

norske og internasjonale infeksjonsmedisinere at hyppige bytter av hivmedisin og bytte til eldre 

legemidler som pasientene tidligere har opplevd å ha store bivirkninger med, er uheldig og kan 

resultere i utfordringer med resistens. Slik vi opplever situasjonen er ikke ovennevnte merknad 

ivaretatt.  

Hiv er fremdeles en ung sykdom. Nye og bedre hivlegemidler utvikles hele tiden, og nye, gode 

legemidler kommer hvert år. Og, mange svært effektive hivlegemidler går av patent og erstattes av 

likeverdige generiske medisiner med sammen virkestoff til langt lavere pris. HivNorge er av den 

oppfatning av at staten ville spart langt mer midler på å utnytte den raske utviklingen innenfor 

hivmedisin og tatt innsparingene gjennom de mange gode medisinene som går av patent, heller enn 

å binde seg til anbud. Hivlegemidler er nå inne i anbudsrunde nr. 2 og vi håper på et bedre resultat 

denne gangen, men erfaringene de siste to årene med både Beslutningsforum og Sykehusinnkjøp er 

bekymringsverdig. De har operert uten en fastlagt plan og har endret sine metoder gjentatte ganger 

og måten de har håndtert brukermedvirkning på i disse prosessene er kritikk- og bekymringsverdig. 

Pasientenes stemme har vært utelatt fra alle viktige deler av anbudsprosessen og Sykehusinnkjøp har 

bevisst endret strategier hver gang dette har blitt tatt opp gjennom formelle kanaler. Etter to år med 

anbud kan vi ikke med vår beste vilje se at Sykehusinnkjøp har fulgt opp politiske føringer om 

brukermedvirkning slik det er beskrevet i offentlige dokumenter og gjennom St Melding 34. Vi ber 

Stortinget om å sikre at brukermedvirkning tas på alvor av Beslutningsforum og Sykehusinnkjøp, slik 

at pasientens stemme og erfaring blir hørt når man avgjør hva en hel pasientgruppe skal måtte 

forholde seg til av daglig inntak av medisiner i årene fremover. 

Kap. 762 Primærhelsetjeneste, post 73 - Seksuell helse Innspill til hivarbeid innenfor seksuell helse 

HivNorge skulle gjerne se at rammen for tilskudd til organisasjoner som arbeider med seksuell helse 

og seksuelt overførbare sykdommer ble økt noe mer og at det ble mer rom for å realisere nye og 

viktige tiltak. Vi mener det er viktig at øremerkinger på dette området holdes så marginale som 

mulig, slik at fagdirektoratet kan fordele midler uten bindinger innenfor dagens tilskuddsordning. 

HivNorge ber spesielt om at tilskuddene til seksuell helse tilpasses de stadig nye utfordringer som 

kommer. I tråd med utviklingen av hivlegemidler kan fokus nå til en viss grad vendes bort fra sosialt 

arbeid rettet mot hivpositive generelt som en stigmatisert og marginalisert gruppe, men det er 

fortsatt behov for slikt fokus på den stadig økende gruppen eldre som lever med hiv. Blant eldre med 

hiv er en ikke ubetydelig andel langtidsoverlevende med omfattende helseproblemer knyttet til 

hivinfeksjonen og bivirkninger fra tidlige legemidler. Det er også behov for sosialt arbeid rettet mot 



3 
 

mennesker med migrasjonsbakgrunn som lever med hiv som er utsatt både for selvstigma og stigma 

fra etniske nettverk. Fokuset kan for de store grupper av hivpositive rettes mot livsmestring, 

likepersonstiltak, rettighetsarbeid og opplysningsarbeid både mot helsevesen og allmenheten for å 

redusere stigma. I dette arbeidet er pasient- og brukermedvirkning viktig.  

Tidlig iverksatt behandling av hivpositive og PrEP har ført til at antallet nysmittede er gått kraftig ned 

i flere grupper, men vi ser at det fortsatt er stort behov for smitteforebygging og testing rettet mot 

menn med migrasjonsbakgrunn som har sex med menn, samt andre grupper som er spesielt utsatt 

for hivsmitte. Samtidig må hivtest og informasjon om smitteforebygging selvfølgelig fortsatt være 

enkelt og gratis tilgjengelig for alle som er utsatt for eller frykter at de kan være utsatt for hivsmitte.  

 

Kontaktinformasjon: www.hivnorge.no  

Styreleder Jens Harald Âlgenäs-Eliassen, 988 16 209 – jens.harald@hivnorge.no   

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad, 92266021 – anne-karin@hivnorge.no  
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