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Høringssvar fra Apotekforeningen til høring til forskrift om
helseberedskapsloven
Apotekforeningen viser til departementets høringsnotat av 30.november 2020 om forlengelse av
regelverk for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under
utbruddet av covid-ic.
Apotekforeningen har forståelse for at myndighetene har behov for å forlenge varigheten av visse
midlertidige bestemmelser for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig
verneutstyr under den pågående pandemien. Vi merker oss at departementet har satt en svært
kort høringsfrist, selv om det i lang tid har vært klart at pandemien vil ha varighet utover
inneværende år. Vi mener at noen av hensynene bak tiltakene som foreslås kunne blitt ivaretatt
på en bedre måte med alternative virkemidler og med bedre dialog mellom myndighetene og de
private aktørene. Vi savner også en beskrivelse av hvordan apotek skal kompenseres for de
kostnader de påføres gjennom forslaget.
Rapportering om lagerstatus
I høringsnotatet side 5 og 7 skriver departementet om helseberedskapsloven§§ 5-2 og 5-3, og at
disse bestemmelsene bl.a. hjemler å pålegge legemiddelgrossist og apotek å skaffe kunnskap om
lagerstatus for legemidler:
«Helseberedskapsloven§ 5-3 gir departementet anledning til å kreve rapportering av
lagerbeholdning, om nødvendig kan departementet kreve at dette gjøres daglig.»
Legemiddelgrossistene i Norge har i mange år, på frivillig basis, gitt Legemiddelverket
informasjon om lagerstatus på legemidler der det er risiko for mangel. I løpet av 2019 var det en
omfattende dialog med Legemiddelverket om utvikling av en løsning som kan gi
Legemiddelverket tilgang til oppdatert lagersaldo for grossistene og
apotekene gjennom en elektronisk løsning. Denne ville kunne gi
Legemiddelverket tilgang til oppdatert lagerstatus hos grossist og i apotek,
og kan innføres raskt, og være en billigere og enklere løsning for alle parter.
Farmalogg AS oversendte i februar 2020 et tilbud til Legemiddelverket om å
etablere en tjeneste for tilgang på lagersaldo. Legemiddelverket har så langt
ikke tatt stilling til dette tilbudet. Denne løsningen vil gi norske myndigheter
bedre informasjonstilgang, den er mindre inngripende overfor private
aktører, og den har en lavere samfunnsøkonomisk kostnad.
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Adgangen til åforby parallelleksport
I Norge løses de fleste mangelsituasjoner gjennom et samarbeid mellom myndigheter,
legemiddelgrossist og apotek, og det viktigste tiltaket er at Legemiddelverket gir tillatelse til salg
av utenlandske pakninger som legemiddelgrossistene klarer å skaffe til veie. Økt proteksjonisme i
Europa kan undergrave våre muligheter for å skaffe alternative legemidler når det foreligger en
mangelsituasjon i Norge. Samtidig er det ikke vist at parallelleksport faktisk er en årsak til
legemiddelmangel i norske apotek. Dette kan forklares med at de tre store legemiddelgrossistene i
Norge har forsyning av legemidler til norske apotek som sin viktigste oppgave. I motsetning til de
fleste europeiske land er de store grossistene integrert med hver sin apotekkjede. Norske
grossister har derfor ingen interesse av å eksportere når dette medfører at egne apotek ikke får
varer.
Apotekforeningen har merket seg departementet beskrivelse på øverst på side 7 i høringsnotatet
om at adgangen til å forby parallelleksport brukes meget konservativt og kun når det er ytterst
nødvendig. Vi mener dette er avgjørende for ikke å undergrave muligheten vi i Norge har til å
avhjelpe mangelsituasjoner ved salg av utenlandske pakninger.
Hjemmelfor prioritering av legemidler
På side 6 i høringsnotatet skriver departementet at det fortsatt er behov for å ha nødvendig
forskriftsregulering for å ivareta norsk legemiddeltilgang gjennom rasjonering og prioritering.
Apotekforeningen vil påpeke at apotek har begrensede muligheter for å gjennomføre prioritering
ved utlevering av legemidler. Dette har også departementet erkjent i sitt høringsnotat av 22.
oktober 2019 med forslag til tiltak for å styrke legemiddelberedskapen, side 9-10:
«Departementets forslag omfatter ikke rasjoneringstiltak som medfører en prioritering
mellom pasientgrupper ved legemiddelmangel. Resepter inneholder riktignok
re.fusjonskoder, men disse er i mange tilfeller ikke av en slik art at apotek entydig kan få
informasjon om hvilken pasientgruppe en person tilhører. Vurderingen av behovetfor
entydige diagnosekoder og de økonomiske og administrative konsekvensene av et slikt
tiltak vil departementet eventuelt komme tilbake til i en egen høring.»
Økonomiske konsekvenser
I motsetning til andre bransjer kan ikke apotek kompensere for økte kostnader ved å øke
utsalgspriser. Apotekenes avanse og utsalgspriser for reseptpliktige legemidler er regulert av
myndighetene.
Departementet redegjør i høringsnotatet for at apotek vil få økte kostnader som følge av
forslagene. Vi forventer derfor at departementet tar hensyn til dette når de skal følge opp
Legemiddelverkets evaluering av apotekavansen. Apotekene har opplevd økt tidsbruk for å
håndtere legemiddelmangel også før utbruddet av covid-ro. Økningen i mangelsituasjoner de
siste årene har også ført til at bransjen har utarbeidet en bransjestandard som skal sikre enhetlig
praksis og bidra til at kundenes legemiddelbehandling opprettholdes i mangelsituasjoner. Vi må
forvente et betydelig antall mangelsituasjoner også når pandemien er tilbakelagt. Dersom
myndighetene skal møte dette med formelle vedtak om rasjonering og ev. prioritering vil dette
bidra til ytterligere å øke apotekenes kostnader. Disse kostnadene må kompenseres gjennom en
heving av apotekavansen.
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I tillegg til at å heve den generelle apotekavansen, forventer vi at apotekenes regulerte arbeidspris
for anbrudd heves. For å etterleve rasjoneringsbeslutninger fra myndighetene vil anbrudd av
legemidler få økt omfang. Gjeldende arbeidspris for anbrudd gir ikke reell kompensasjon for
apotekenes merkostnader ved anbrudd, og vi forventer derfor at denne heves umiddelbart. Vi
viser til vårt høringssvar av 28. april 2020 (saksnr. 20/1918).
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