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Apotekforeningen er positiv til at legemiddelforskriften endres slik at biologiske legemidler på 
byttelista kan trinnprises. 

Vi er enig i at de høyere utviklings- og produksjonskostnader for biotilsvarende legemidler gjør at 
kuttsatsene generelt må ligge lavere enn for tradisjonelle legemidler i trinnprissystemet. 

I Prop. 84 L (2020-2021) fremkommer det at innsparingsanslaget for innføring av biologisk bytte 
i apotek bygger på en forutsetning om 45 prosent kuttsats: 

«Forutsatt at samtlige av disse legemidlene blir byttbare i apotek, en kuttsats på 45 
prosent og legereservasjon på 15 prosent, har Legemiddelverket grovt anslått en 
maksimal innsparing for trygden på 70 mill. kr på helårsbasis ved innføring i 
trinnprissystemet.» 

Legemiddelverket foreslår i høringen vesentlig høyere kuttsatser enn forutsetningen i 
budsjettproposisjonen: Legemidler i den laveste omsetningsgruppen vil få endelig kuttsats på 50 
eller 60 pst., mens legemidlene i den høyeste omsetningsgruppen vil få endelig kuttsats på 70 - 
80 pst. Selv om Legemiddelverket antyder at det vil kunne være behov for å fastsette lavere, 
skjønnsmessige kutt enn det forskriften anviser, er vi bekymret for at de høye forskriftsfestede 
kuttsatsene vil virke begrensende på konkurransen. I en innledende fase med innføring av bytte 
og trinnpris for biologiske legemidler er det viktig å stimulere leverandørene til å levere 
legemidler til det norske markedet. Når det foreligger mer erfaring med bytte og trinnpris for 
biologiske legemidler, vil myndighetene ha et grunnlag forårevurdere både kuttsatser og 
omsetningsgrenser. Vi mener at det nå ikke bør forskriftsfestes høyere kuttsatser enn det 
budsjettvedtaket bygger på. 
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Denne saken aktualiserer igjen problematikken knyttet til egenbetaling når pasienten motsetter 
seg bytte til produkt som koster mindre enn trinnpris. Biologiske legemidler koster gjerne mer 
enn tradisjonelle legemidler. Dermed blir også de potensielle prisforskjellene mellom originalene 
og de biotilsvarende alternativene større. Jo større prisforskjellen er, desto sterkere blir kundens 
insentiv til å få utlevert billigste alternativ - gitt at kunden selv får nyte godt av prisforskjellen. 
Dersom originalen senker sin faktiske pris til trinnpris, og kunden har frikort (noe vi regner med 
at nesten alle med f.eks. diabetes vil få hvert år), har kunden ingen insentiver til å akseptere bytte 
til billigere alternativ, da legemidlet uansett er gratis for kunden. Dette kan rettes på ved å endre 
regelverket slik at kunden må betale prisforskjellen selv i tilfeller der kunden motsetter seg å bytte 
til et produkt som koster mindre enn trinnpris. Dette vil samtidig gi innsparing for staten, ikke 
bare på diabetesområdet, men også på legemidler som allerede i dag er trinnpriset. 
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