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apotekforeningen ønsker 
ny betalingsmodell 
Apotekforeningen har arbeidet med et 
forslag til ny betalingsmodell, som de 
blant annet har lagt frem for Helse- og 
omsorgsdepartementet og partier på 
Stortinget.  Apotekforeningen ønsker
 en forutsigbar betalingsmodell som 
dekker apotekets faktiske kostnader ved 
reseptekspedering. Videre ønsker Apotek-
foreningen en dreining mot økt kronetil-
legg og redusert prosentpåslag. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil 
foreta en g jennomgang og vurdering av 
trinnprisordningen og apotekenes avanse, 
i løpet av 2016.

Seniorrådgiver Jon A. Andersen og direktør for næringspolitikk Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen 
har sammen med apotekbransjen laget forslag til betalingsmodell for apotek. 
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Ny betalingsmodell 
vil gi bedre mulighet 
for prioriteringer

Apotekforeningen vil erstatte apotekavan-
sen med en ny modell hvor apotekene får 
betalt for de tjenestene de utfører. 
Forslaget er lansert for blant annet Helse- 
og omsorgsdepartementet, som vil utrede 
avansen i 2016.

I den ferske legemiddelmeldingen «Riktig bruk – bedre helse» 
står målet om at legemidler skal ha lavest mulig pris fortsatt fast. 
Dette har vært et politisk mål siden midten av 1980-tallet. Nivået 
på apotekenes avanse for salg av legemidler har vært nærmest 
uendret de siste årene. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker 
derfor at Statens legemiddelverk skal foreta en g jennomgang og 
vurdering av apotekenes avanse i løpet av 2016. I meldingen står 
det at Apotekforeningen har tatt til orde for en ny modell hvor 
apotekene i større grad får betalt for de tjenestene de utfører. Når 
avansen skal g jennomgås, ber departementet om at mulighet for 
standardiserte veiledningstjenester i apotek tas med.

Legg til rette for riktig legemiddelbruk
– Vi må gå bort fra et system der apotekene får betalt i form av et 
påslag på legemiddelprisen, slik at vi tjener mye mer på dyre enn 
på billige legemidler. Vår felles store utfordring er å legge til rette 
for riktig legemiddelbruk. Betalingen til apotekene må følgelig gi 
et bedre grunnlag for å yte målrettede tjenester til pasientene, 

»

Jostein Soldal, Apotekforeningen
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DAGENS APOTEKAVANSESYSTEM

Apotekets maksimale utsalgspris fast-
settes med utgangspunkt i maksimal AIP 
tillagt apotekets maksimalavanse og mva. 
Apotekets maksimalavanse er i dag 25 
kroner per pakning pluss et prosentpåslag 
på 7 pst. av AIP inntil 200 kroner og 3 
pst. av AIP over 200 kroner. For A- og 
B-preparater kommer et tillegg på kroner 
10 per pakning. Apoteket må betale en 
legemiddelomsetningsavgift, slik at avansen 
i realiteten er noe lavere enn dette. 
Avgiften er 0,55 pst. av AIP.

Pris og avanse for legemiddel med utsalgspris 400 kroner

AIP Prosenttillegg Kronetillegg per
pakning

A/B preparat - krone-
tillegg per solgte pakning

0-200

>200

7,0 %

3,0 %
25,00 kroner 10,00 kroner

Tabell 5.1.1 Maksimal apotekavanse for reseptpliktige legemidler i Norge i 2014:

Kilde: «Legemiddelmeldingen: Riktig 
bruk – bedre helse», 2015, og Apotek 
og legemidler 2015

Gjennomsnittet av de tre laveste prisene i nilandsgruppen 
(apotekenes innkjøpspris)

Apotekavanse: 25,00+(200x0,07)+(78,64x0,03)

Merverdiavgift (320x0,25)

Apotekenes utsalgspris 

278,64

41,36

80,00
                                                                          

400,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

>

>

Figuren illustrerer apotekenes betaling for 
legemidler i dagens avansemodell (lyseblå pil) 
og i en ønsket fremtidig tjenestebetalingsmodell 
(mørkeblå pil).

sier direktør for næringspolitikk Oddbjørn 
Tysnes i Apotekforeningen. 
     Apotekforeningen mener det vil være 
riktigere med en modell der hoveddelen er 
en tjenestebetaling for resept- og ordre-
håndtering: Kvalitetssikring, intervensjon-
er, informasjon og veiledning til kunde, 
registrering, rapportering og oppg jør. 
Det bør bare være en ganske liten prosent-
basert produktavanse som dekker 
kapitalkostnader og kassasjon. 
     – En slik modell g jør det enklere med 

målretting og prioritering av arbeidsinnsat-
sen i apotek. Det bør innføres nye tillegg-
stjenester der apotekene gir ekstra grundig 
veiledning eller opplæring, for eksempel 
til pasienter som starter opp langvarig  
legemiddelbehandling. Slike nye tjenester 
må ha en tilleggsfinansiering, sier Tysnes.

Tjenestebetaling er mer fremtidsrettet
Apotekforeningen mener at både 
betalingsmodellen og betalingsnivået bør 

diskuteres. Tysnes mener tjenestebetaling 
er en mer målrettet og fremtidsrettet 
modell. I utgangspunktet trenger ikke en 
omlegging av modellen å påvirke statens 
samlede utgifter til dekning av apotekenes 
arbeid med håndtering av reseptlegemi-
dler. 
     – Målet må være at apotekene bidrar 
enda sterkere til høy kvalitet i legemiddel-
forsyningen og til riktig legemiddelbruk. 
En ny betalingsmodell vil være et bidrag til 
å oppnå dette, mener Oddbjørn Tysnes. 
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De ukjente og 
fremtidens kjære……
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De kjente og
kjære……

Be om gratis smaksprøver og bli
kjent med Floradix produktene.
Floradix produkter kjøpes på apotek,
eller på www.naturimport.no

Floradix Magnesium 
- for bidrag til normal

muskelfunksjon og 
til et normalt 

energistoffskifte

Floradix Formula 
- for å fremme reduksjon
av tretthet og slapphet. 

Rik på jern, B2, B6, 
B12 og C.

Floradix Alpenkraft 
- kan hjelpe mot 

forkjølelse og ubehag 
i øvre luftveier.

Floradix 
Barne Vitamin 

- med fruktsmak. Rik på
lettopptagbart kalsium,
vitamin A, B, C, D og E.
Glutenfri og uten kon-

serveringsmidler.

Floradix Kalsium 
Magnesium - for

styrket benbygning
og sterke tenner.

Med sink og 
vitamin D. 

aktuelt

gjennomgang av apotekavansen

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i legemiddelmeldingen 
at de ønsker å foreta en g jennomgang og vurdering av trinn-
prisordningen og apotekenes avanse. Her er hva de skriver om 
avansedelen: 

Nivået på apotekenes avanse for salg av legemidler har vært 
tilnærmet uendret over mange år. Apotekenes salg av andre 
varer enn reseptpliktige legemidler utg jør en stadig større grad av 
apotekenes inntjening. Samtidig har det over mange år vært en 
betydelig økning i antall apotek. Dette viser at andre faktorer enn 
apotekenes fortjeneste ved salg av reseptpliktige legemidler har 
betydning for etablering av apotek. Apotekforeningen ønsker et 
forutsigbart avansesystem som dekker apotekets faktiske kost-
nader ved reseptekspedering. Videre ønsker Apotekforeningen en 
dreining mot økt kronetillegg og redusert prosentpåslag. Apotek-
foreningen ønsker å videreføre trinnprissystemet, og mener at 
økte apotekavanser kan delfinansieres ved kutt i trinnprisene.

En omlegging av apotekavansen med redusert prosenttillegg og 
økt kronetillegg vil kunne gi en struktur på avansen som bedre 
g jenspeiler apotekenes faktiske kostnader ved utlevering og salg av 
legemidler. Dersom avansen reduseres for de dyreste legemidlene 
vil dette særlig få betydning for sykehusapotek, som selger en 
relativt høy andel dyre legemidler.

Det er g jennomført mange endringer, særlig i trinnprissystemet, 
de siste årene. En større omlegging ble g jennomført med virkning 
fra 1. januar 2014. Her ble kronetillegget i apotekavansen hevet 
og trinnpriser redusert. Ytterligere reduksjoner i trinnprisene ble 
g jennomført 1. januar 2015. 

Statens legemiddelverk har foreslått å oppheve gevinstdelings-
modellen, slik at apotekene står fritt til å avg jøre om en eventuell 
rabatt i forhold til maksimal innkjøpspris skal påvirke utsalgsprisen. 
Muligheten til å forhandle ned innkjøpsprisen g jelder i hovedsak 
for byttbare legemidler. Ved innføring av trinnprismodellen, er 
formålet bak gevinstdelingsmodellen i stor grad ivaretatt. Med 
dagens apotekstruktur har gevinstdelingsmodellen uansett liten 
praktisk betydning. De aller fleste apotek er integrert med gros-
sisten og apotekkjedene kan ta ut hele gevinsten i grossistleddet 
dersom de ikke ønsker å redusere apotekets utsalgspris. I den grad 
gevinstdelingsmodellen i dag har betydning, g jelder dette i hoved-
sak de få apotekene som står utenfor de tre store apotekkjedene. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil foreta en g jennomgang og 
vurdering av trinnprisordningen og apotekenes avanse, i løpet av 
2016.

Sentrale elementer ved g jennomgang av avansesystemet:
• Vurdering av apotekenes totale rammevilkår
• Forholdet mellom avanse for byttbare og ikke-byttbare 

legemidler
• Endringer i avansen for bedre å g jenspeile apotekets kost-

nader (overgang fra prosenttillegg til kronetillegg), herunder 
konsekvenser for sykehusapotek

• Vurdere gevinstdelingsmodellen

Kilde: «Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse», 2015


