
 

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i legemiddelloven §6 

Vi viser til høringsnotat av 1.12.2015. 

 

Forbud mot etterskuddsvise rabatter 

Departementet viser til følgende forhold som de mener taler for å opprettholde forbudet for andre 

enn offentlig myndighet: 

 
1. Myndighetenes informasjon om faktiske GIP gir dem et «bedre grunnlag til å foreta 

forholdsmessige inngrep i markedet der dette fremstår som nødvendig». 
2. Rabattforbudet er «et instrument til å sikre at grossistenes reelle innkjøpspris blir synlig. 

Dette vil gi øvrige aktører bedre mulighet til å orientere seg i prisbildet, og til å treffe gode 
produktvalg». 

3. «Uten forbud vil det i disse tilfellene ikke være mulig på salgstidspunktet å vite hvilken 
pris legemidlet til slutt vil få». 

 

Vi mener disse grunnene ikke er holdbare: 

 
1. Vi er ikke kjent med at faktisk GIP-informasjon noen gang har vært brukt til å «foreta 

forholdsmessige inngrep i markedet der dette fremstår som nødvendig» 
2. Dagens system gir ikke aktørene i markedet innsyn i grossistenes GIP. 
3. Prisreguleringen er ikke avhengig av GIP. Hverken maksimalpris eller trinnpris fastsettes 

på grunnlag av GIP. 

 

Vi vil på dette grunnlaget be om at rabattforbudet oppheves også for private aktører.  

 

Endringsforslag vitner om at departementet erkjenner at rabattforbudet har negativ effekt for 

legemidler med offentlig finansiering. Rabattforbudet kan ha like negativ 

effekt i private sykehus, men dette har departementet ikke belyst i 

høringsnotatet. Man risikerer tilfeller der pasienter ikke får en behandling 

de ville ha betalt for selv (som dermed ikke ville kostet staten en krone), 

fordi Helsedepartementet ikke vil at private aktører skal kunne nyttiggjøre 

seg av etterskuddsvise rabatter.  
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Dagens forbud mot etterskuddsvise rabatter er en byråkratisk inngripen i næringsutøvelse som 

ikke har noen positiv effekt på de helsepolitiske målene, og derfor ikke burde være en del av 

helselovgivningen. Vi foreslår derfor at legemiddelloven § 6 annet ledd oppheves. 

 

Refusjonskontrakter 

Apotekforeningen har ingen innvendinger til endringsforslaget. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for APOTEKFORENINGEN 

 

 

 

 

 

Oddbjørn Tysnes  

direktør Næringspolitikk Jon Andersen 

 seniorrådgiver 
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