
 

Høringsinnspill - rapport om håndtering av enhetspriser for 
legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon 

Vi viser til høringsbrev fra Sykehusinnkjøp HF av 28. februar 2018 vedlagt rapport om håndtering 
av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon. Rapporten er 
utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe der også Apotekforeningen har deltatt. 
 
Vi vil innledningsvis uttrykke at Apotekforeningen er tilhenger av åpenhet og transparens når det 
gjelder legemiddelpriser, og mener det er klokt å unngå hemmelighold hvis det er mulig. Vi er 
ikke enig i den beslutningen de regionale helseforetakene har tatt om at enhetspriser i forbindelse 
med helseforetakenes kjøp av legemidler, skal være unntatt offentlighet.  
 
Vi aksepterer likevel selvsagt den beslutningen som er tatt, og som har vært premiss for 
arbeidsgruppens rapport. På denne bakgrunn slutter Apotekforeningen seg til arbeidsgruppens 
vurderinger og forslag til rutiner.  
 
Vi vil i det følgende trekke frem tre områder som er viktige, sett fra vårt ståsted. 
 
 
Tilgang til prisinformasjon for ansatte i helseforetakene 
 
Arbeidsgruppens rapport beskriver hvorfor et stort antall ansatte i helseforetakene har tjenstlig 
behov for informasjon om enhetspriser for legemidler. Dette gjelder både klinikere, deltakere i 
legemiddelkomitéer o.l. og administrativt ansatte. Apotekforeningen anerkjenner betydningen av 
at disse gruppene skal ha enkelt tilgang til informasjon om legemiddelpriser.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at helseforetakene (HF) skal sikre at alle grupper av ansatte som har 
tjenstlig behov har tilgang til informasjon om enhetspriser på legemidler. 
 
Apotekforeningen stiller seg bak arbeidsgruppens forslag. 
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Håndtering av prisinformasjon i apotek 
 
Alle apotekansatte har tilgang på prisinformasjon gjennom logistikk- og ekspedisjonssystemet 
FarmaPro. Fram til nå har praksis vært at pasienter får vite priser ved forespørsel. Videre har det 
fram til 1. januar 2018 vært et forskriftsfestet krav at legemidlets pris skal påføres resepten ved 
ekspedisjon.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at de regionale helseforetakene innarbeider føringer om taushetsplikt på 
enhetspriser for legemidler i avtaler med private apotek med leveranseavtaler til sykehus, og at 
det innarbeides tilleggspunkter i oppgjørsavtalen mellom de regionale helseforetakene og 
apotekene ved Apotekforeningen om at ansatte i apotek ikke skal gi ut informasjon om 
enhetspriser på H-reseptlegemidler utover grupper av ansatte som har tjenstlig behov. 
 
Apotekforeningen stiller seg bak arbeidsgruppens forslag. 
 
 
Bruk av apotekenes bransjestatistikk  
 
Apotekenes bransjestatistikk driftes av Farmalogg AS. Statistikken er primært et 
dokumentasjonsverktøy for Apotekforeningen. Det har ikke vært praksis for at enhetspriser fra 
bransjestatistikken offentliggjøres. Apotekforeningen har imidlertid hvert år, og ved enkelte 
andre anledninger, publisert prisstatistikk på virkestoffnivå (ATC-kode 5). Ut fra denne 
statistikken kan det i enkelte tilfeller utledes enhetspriser. I statistikken som Apotekforeningen 
publiserte for 2017 er derfor prisdata på virkestoffnivå utelatt, for legemidler som finansieres av 
helseforetakene. 
 
Arbeidsgruppen foreslår at det innarbeides tilleggspunkter i oppgjørsavtalen mellom de regionale 
helseforetakene og Apotekforeningen om at det ikke skal publiseres statistikk hvor informasjon 
om enhetspriser framkommer.  
 
Apotekforeningen stiller seg bak arbeidsgruppens forslag. 
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