C\

Æ? Apotekforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO
Att.: Jan Berg

Deres ref.
20/3067

Vår ref.

Dato:

20/117-2

28.09.2020

Innspill til høring med forslag til endringer i apotekloven
- bytteordningen for legemidler

§

6-6

Apotekforeningen viser til departementets høringsnotat av 29. juni 2020 med forslag til
endringer i bytteordningen for legemidler. Departementet foreslår i høringen at apotekloven§ 6-6
annet ledd endres slik at ordningen med legemiddelbytte i apotek ikke lenger forbeholdes
generiske og parallellimporterte legemidler. Dette innebærer at biologiske legemidler kan
vurderes som byttbare i apotek.
Apotekforeningen støtter departementets forslag, og mener apotekbytte av biologiske legemidler
kan gjennomføres på en trygg og sikker måte i apotek, og gi betydelige innsparinger for
samfunnet.
Innføring av bytteordningen i 2001 og senere utvidelser, for eksempel innføring av bytte av
inhalasjonspulver i 2018, har blitt møtt med betydelig motstand fra legemiddelindustrien og fra
enkelte medisinske fagmiljøer. Erfaringene har imidlertid vist at apotekbytte håndteres på en god
måte til liten ulempe for pasientene, og med store innsparinger for staten. Apotekforeningen er
enig med departementet at det ikke foreligger faglige grunner for å utelukke bytte av biologiske
legemidler, og apotekene er innstilt på å bidra med god informasjon og veiledning til pasientene
for å sikre at dette kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.
Apotekforeningen mener også at forslaget vil styrke forsyningssikkerheten for disse legemidlene.
Innføring av apotekbytte vil styrke konkurransen i markedet, noe som vil stimulere legemiddelleverandørene til å ha mer stabile leveranser fordi mangelsituasjoner vil generere salg av
alternative legemidler. Dette underbygges også av funnene i Apotekforeningens kartleggingsstudie av legemiddelmangel i apotek fra juni 2019, der det ble avdekket at legemidler som ikke sto
på Legemiddelverkets bytteliste manglet vesentlig oftere enn legemidler på byttelisten. Videre
viste studien at innenfor byttelisten var det vesentlig sjeldnere mangel på legemidler med trinnpris enn på legemidler som ikke var på trinnprissystemet. Når det er anledning til apotekbytte vil
også eventuelle mangelsituasjoner kunne håndteres enklere ved at apoteket
bytter legemiddel i stedet for at pasienten henvises tilbake til legen for å få
ny resept.
Departementet skriver i høringsnotatet at potensialet for innsparinger er
stort, men at det er vanskelig å anslå konkret hvilke besparelser forslaget vil
gi. Apotekforeningen slutter seg til dette. Innsparingenes størrelse vil
avhenge av hvilke legemidler som Statens legemiddelverk vil vurdere som
trygt og forsvarlig å bytte, og hvilke trinnpriser som kan fastsettes.
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Apotekforeningen er enig i at de generelle bestemmelsene om fastsettelse av trinnpris etter
legemiddelforskriften § 12-15 ikke uten videre kan legges til grunn. Det er viktig at prisene er høye
nok til at leverandører av biotilsvarende legemidler velger å levere til det norske markedet. Vi
forutsetter at departementet vurderer om det bør fastsettes egne bestemmelser om hvordan
trinnpris skal fastsettes for biologiske legemidler.
I høringsnotatet redegjør departementet for omsetningen av biologiske legemidler på blåresept.
Biologiske legemidler finansieres i stor grad av de regionale helseforetakene (RHF), herunder på
h-resept. I gjeldende oppgjørsavtale mellom RHF og apotekene for h-reseptlegemidler skal
apotek utlevere legemidler «nøyaktig etter resept». God oppfølging av avtalebytter på Hreseptområdet vil kunne gi betydelige besparelser for RHF. Apotekforeningen er derfor i dialog
med RHF med sikte på å endre oppgjørsavtalen slik at apotekene kan bidra til å sikre bedre
etterlevelse av avtalene med bytte i apotek. Det er Apotekforeningens vurdering at en eventuell
endring av oppgjørsavtalen øker potensialet for innsparing ved endring av apotekloven § 6-6.
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