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Høring om forsendelse og salg av legemidler over Internett
FRAKTREFUSJONSORDNINGEN
Hivpositive er, til tross for den store utviklingen som har skjedd innen legemiddelbehandlingen de
siste 20 årene, fortsatt en stigmatisert pasientgruppe. Det er kun et fåtall hivpositive som våger å
være åpen om sin diagnose. Mange holder diagnosen skjult både for familie, venner og kolleger.
HivNorge støtter følgende som står i høringsnotatet punkt 8.1, siste avsnitt: Pasienter med
allmennfarlig smittsom sykdom .. henter i stor grad legemidlene på apoteket selv. Statens
legemiddelverk antar derfor at fraktrefusjonskostnaden er lav.
Det er i dag ca 4000 hivpositive som får behandling. Som Folkehelseinstituttets statistikk viser, bor de
aller fleste i de største byene i landet. Her er det mange apotek og store muligheter for å hente
medisiner på apotek hvor man ikke blir gjenkjent.
Apotek 1 Storgata er ressursapotek for hivpositive, og er det apoteket, som i tillegg til
sykehusapoteket på Ullevål, betjener flest hivpositive kunder. De har ca. 400 hivpositive. Omlag 30 av
disse, dvs. under 10 %, får tilsendt medisiner i posten. Ingen av disse 30 bor i Oslo, men er spredt
rundt i hele landet, fra Vest Agder til Troms. De er uten unntak hivpositive som ikke under noen
omstendighet vil hente sine medisiner på sitt lokale apotek; de er redde for å bli gjenkjent på
apoteket, både av andre kunder og av apotekpersonalet. De bor på små steder hvor miljøet er
”gjennomsiktig” og hvor det ville være en katastrofe hvis diagnosen ble kjent.
Det vil medføre en stor belastning hvis fraktutgiftene for denne lille og sårbare pasientgruppen ikke
blir dekket. I ytterste konsekvens kan resultatet bli at pasientene lar være å hente ut medisinene på
apoteket og at behandlingen dermed svikter. Vi ber derfor om at Statens fortsetter å dekke
fraktrefusjonskostnaden for pasientgruppen som lever med hiv.
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