
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra Sykehusapoteket Oslo, 
Rikshospitalet 
Utarbeidet av Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet, 2021 

 

Resepter 

En resept er gyldig i 1 år fra den datoen 
den er skrevet ut. I gyldighetsperioden kan 
resepten brukes én eller flere ganger, 
avhengig av om legen har reiterert 
(gjentatt) forskrivningen. Diagnose, 
medisin og varighet av behandlingen 
avgjør om du får medisinen på ”hvit”, 
”blå” eller «h»- resept.  

 
Hvit resept 

Medisiner som forskrives på hvit resept 
betaler du for selv.  
 
Blå resept 

Medisiner som helt eller delvis betales av 
folketrygden skrives på såkalt blå resept. 
Blå resept-ordningen gjelder for pasienter 
som har en kronisk sykdom hvor det er 
behov for langvarig behandling (minst 3 
måneder i året). 
 
H-resept 
Medisiner som brukes utenfor sykehus og 
finansieres av 
helseforetakene/sykehusene. Dette har 

sammenheng med sykehusenes 
behandlingsansvar. 
H-reseptmedisiner kan bare forskrives av 
sykehusleger ved helseforetak eller 
avtalespesialist med rett til å forskrive h-
reseptmedisiner. OBS! H-reseptmedisiner 
kan ikke forskrives av fastlege og det er 
derfor viktig å få fornyet disse av 
sykehuslege i god tid. 
 
De aller fleste medisinene du skal ha etter 
transplantasjonen vil du få på enten blå 
resept eller h- resept. I tilfeller der 
medisinen du skal ha ikke automatisk 
dekkes på blå eller h- resept kan legen 
søke Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 
om dette på vegne av deg. Dette kalles en 
individuell stønad. 
 

Egenandel og frikort 

Egenandel er det beløpet du selv må 
betale for medisiner, medisinsk utstyr eller 
næringsmidler som er forskrevet på blå 
resept. Per dags dato (2021) er 
egenandelen på 39 % av reseptbeløpet, 
men maksimum 520 kr per resept for en 
mengde tilsvarende tre måneders forbruk. 
Hvis legen har skrevet ut flere resepter 
under samme konsultasjon anses det som 
én resept. Minstepensjonister og barn 



 

 

 

 

 

under 16 år er unntatt fra å betale 
egenandel.  Når det årlige beløpet for 
betaling av egenandeler overstiger kr 
2.460 (2021), vil du motta et frikort.  
For de som verken har registrert seg på 
helsenorge.no eller digital postkasse vil 
kunne motta frikortet på papir i posten. 
Med frikort er du fritatt betaling av 
egenandeler på apoteket og legekontoret 
ut året.  
OBS! Helfo dekker kun det rimeligste 
alternativet på blå resept/frikort, slik at 
kunden selv må betale mellomlegget 
dersom det ikke er ønskelig med bytte av 
medisin og legen ikke har reservert mot 
bytte. Dette mellomlegget regnes ikke inn 
i grunnlaget for frikort for helsetjenester 
og er ikke omfattet av 
egenandelforskriften. 
 
Medisinbytte i apotek 
Medisinbytte er når apoteket tilbyr en 
medisin med et annet navn (annen 
produsent) enn det legen har skrevet på 
resept, når det finnes et likeverdig, men 
rimeligere alternativ. Virkestoffet og 
virkningen er akkurat det samme og du får 
alltid den behandlingen legen har 
bestemt, selv om apoteket gir deg en 
medisin med et annet navn, utseende og 
pakning. Apoteket plikter å tilby rimeligere 
alternativ og kan bare tilby et slikt 
medisinbytte når Statens legemiddelverk 
har vurdert og godkjent medisinene som 
byttbare med hensyn til effekt, sikkerhet 
og kvalitet. Apoteket hjelper deg altså 
med å finne riktig medisin til rimeligste 
mulig pris. 
Hensikten med medisinbytte er at du eller 
folketrygden ikke skal betale mer enn 
nødvendig for behandlingen. 
Forutsetningen for et medisinbytte er at 
du ikke har innvendinger mot dette og at 
legen ikke har vurdert at et slikt bytte bør 
unngås av medisinske årsaker. Legen kan 
reservere mot bytte dersom det er 

medisinske grunner til det. Hvis legen ikke 
har reservert mot bytte, er det greit å 
bytte. Dersom du likevel ikke vil bytte, må 
du selv betale mellomlegget for å få 
akkurat den medisinen du ønsker. 
 
 
 

 

 

 

Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet 

Etter transplantasjon er du hjertelig 
velkommen til å bruke Sykehusapoteket 
Oslo, Rikshospitalet. Sykehusapoteket har 
medisiner, tester og utstyr som du 
trenger. Hos oss kan du også få kjøpt 
ukesdosetter som er større enn de man får 
kjøpt på andre apotek, da 
immundempende medisiner er større i 
størrelse og trenger mer plass. Det er bare 
Sykehusapotekene Oslo, Rikshospitalet 
som har disse ukesdosettene på lager.  
Vi har mange pasienter som er 
organtransplanterte og svarer gjerne på 
spørsmål du måtte ha i forhold til 
medisinene du har fått forskrevet. Vi har 
god erfaring med å håndtere spørsmål om 
refusjon, søknader til HELFO og skaffe 
medisiner som vanligvis ikke er 
tilgjengelige på det norske markedet.  
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ditt lokale apotek 

Ditt lokale apotek har de vanligste 
medisinene. Imidlertid kan det forekomme 
at apoteket ikke har enkelte medisiner på 
lager. Det kan derfor være lurt å kontakte 
apoteket for å avtale levering noe tid før 
du går tom for medisiner ettersom 
medisinene kan være livsviktige for deg.  
Apoteket er en faghandel hvor du kan be 
om informasjon. Dersom du har spørsmål 
om reseptbelagte eller reseptfrie 
medisiner, kosttilskudd eller annet, er du 
velkommen til å spørre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sognsvannsveien 20 

0372 OSLO 

Telefon: 23 07 34 09 

E-post: 

rhprivat@sykehusapotekene.no 

Åpningstider 

mandag til fredag  

kl.:08.00 - 17.00 

lørdag 

kl.:10.00 - 14.00 

OBS! Avvikende åpningstider i 

ferier/helligdager – se våre 

hjemmesider 
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