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Informasjon om overgangsordning for personer med EB
Fra 1. januar 2015 ble bidragsordningen for hudsykdommen epidermolysis bullosa (EB)
overført til ordningen med blå resept. Det ble opprettet en veiledende produktliste som viste
hvilke produkter det kunne ytes stønad til. Denne produktlisten var gjeldende frem til 31.
desember 2016.
Til 1. januar 2017 ble det opprettet en uttømmende produkt- og prisliste for EB. Dette
innebar at det ble opprettet en varenummerbasert liste hvor det kun ytes stønad til oppførte
produkter.
Det har vært enkelte utfordringer i arbeidet med å opprette den nye produkt- og prislisten.
Helsedirektoratet har derfor besluttet å innføre en overgangsordning for en periode på seks
måneder fra 1. januar 2017 til 30. juni 2017. Personer som har hatt utgifter til produkter
som ikke var oppført på produkt- og prislisten 1. januar, men som senere har blitt oppført
og er med på produkt- og prislisten fra 1. juli 2017, vil kunne få refundert utgifter til disse
produktene.
Fra og med 1. juli 2017 vil det kun gis refusjon for de varenumrene som er oppført på
gjeldende produkt- og prisliste for EB.
Eksempler på produkter som omfattes av overgangsordningen er hvit vaselin, Skinnies
WEB, Keragel, Soffban, hånddesinfeksjonsmiddel og engangshansker.
Overgangsordningen vil ikke omfatte andre produktnavn enn de som er oppført på produktog prislisten fra 1. juli. Som eksempel vil ikke andre kremer, oljer og salver enn de som er
oppført i listen bli refundert. Dette gjelder bl.a. produkter fra Cosmica og La Roche-Posay.
For å få refundert utgifter må bruker sende refusjonskrav til Helfo via Helfos digitale skjema
på helsenorge.no eller per post.
Refusjonskravet må inneholde
 kvittering på produktene som ønskes refundert med dato, produktnavn og pris
 dokumentasjon på gyldig blå resept § 5 punkt 13 for aktuelt tidsrom
Dersom bruker sender refusjonskravet via Helfos digitale skjema på helsenorge.no, må
bruker velge utgiftstype «legemiddel», og skrive inn «overgangsordning-EB» i feltet «navn
på legemiddel».
Dersom bruker sender refusjonskravet per post, sendes dette til:
Helfo
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

Postadresse
Postboks 2415
3104 Tønsberg

For privatperson
Telefon: 800HELSE (800 43 573)
E-post: 800helse@helsenorge.no
www.helsenorge.no

For helseaktør
Telefon: 815 70 070
E-post: post@helfo.no
www.helfo.no

Sentralbord
960 96 622

Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg
Merk med «overgangsordning EB»
Refusjonskravet må sendes Helfo innen 31. desember 2017.
Mer informasjon på https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-forbandasjemateriell-forbruksmateriell-og-reseptfrie-legemidler
Vennlig hilsen

Hanne Kåsamoen Halvorsen
rådgiver

Ida Marie Andrén
seksjonssjef
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