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Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og
blåreseptforskriften
Vi viser til høring av 21.04.2017. Nedenfor følger Apotekforeningens kommentarer.
Apotekforeningen ser endringsforslagene som en naturlig følge av prioriteringsdebatten som har
vært og de vedtak som ble gjort i behandlingen av Prioriteringsmeldingen. Det er en klar svakhet
ved høringsnotatet at konsekvenser for private aktører, som apotek, legemiddelgrossister og
generikaleverandører så å si ikke er omtalt, selv om konsekvensene kan være betydelige.

Refusjonspris må ha entydig definisjon
Det er behov for en entydig definisjon på refusjonspris. I forslag til endringer av
blåreseptforskriften ser det for oss ut som definisjonene i nåværende§ 14-2 er fjernet. Begrepet
«refusjonspris» vil etter forslaget ha ulik definisjon, avhengig av kontekst. Det er uheldig og
unødvendig.
I forslag til ny blåreseptforskrift§ 14-9, defineres refusjonspris slik:
«Refusjonspris kan være legemidlets maksimalpris fastsatt etter bestemmelsene i
forskriftens kapittel 12, eller etter prisforhandlinger mellom Statens legemiddelverk og
legemidlets rettighetshaver.»
I den tekstlige omtalen i høringsnotatet kap 7.5.1, innskrenkes begrepet ytterligere, og trolig mer
enn tilsiktet. Der heter det:
« Dersom det fastsettes en refusjonspris som er lavere enn maksimalpris fastsatt etter de
alminnelige reglene i legemiddelforskriften kapittel 12, vil denne prisen gjelde som ny
maksimalpris for legemidlet.»

Definisjonen av «refusjonspris» i kap 7.5.1 er en annen enn i dagens
legemiddelforskrift§ 14-22:
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«e) refusjonspris: pris som refunderes for legemidler som har forhåndsgodkjent refusjon»
I legemiddelverkets liste over priser (https: //legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/pris-palegemidler /maksimalpris#oversikt-over-maksimalpriser) er samtlige trinnpriser beskrevet som
refusjonspriser. Med den definisjon «refusjonspris» er gitt i kap i kap 7.5.1, blir samtlige
trinnpriser å anse som maksimalpriser. Det kan ikke være tilsiktet. Vi ber om at departementet
rydder opp i begrepsbruken, og innfører entydige definisjoner.

Apotekproduserte legemidler må kunne haforhåndsgodkjent refusjon, som i dag
I forslag til ny blåreseptforskrift § 14-6 stilles det krav om markedsføringstillatelse som vilkår for
å kunne ha forhåndsgodkjent refusjon. Annet og tredje ledd åpner for å gjøre unntak fra dette
kravet ved nærmere avgrensede problemstillinger. Vi minner om at det finnes apotekfremstilte
legemidler med forhåndsgodkjent refusjon. Vi kan ikke se at dette er belyst og hensyntatt i
høringsnotatet og forskriftsutkastet. Apotekforeningen henstiller til at departementet i
forskriftsordlyden også gir spesifikt unntak for apotekfremstilte legemidler.
Siste 12 måneder er det solgt 107 488 pakninger apotekfremstilte legemidler med
forhåndsgodkjent refusjon på blå resept, fordelt på 30 varenumre og 20 ATC-koder. Disse
omsatte for 29,1 mill kroner. Vi er ikke kjent med hvor mange av disse 30 varenumrene som har
refusjon fordi det er leveringssvikt på et markedsført produkt med forhåndsgodkjent refusjon,
hvilket etter forskriftsforslaget § 14-6 tredje ledd skal være vilkår for å kunne gi forhåndsgodkjent
refusjon for legemidler uten markedsføringstillatelse. I den grad forhåndsgodkjent refusjon i dag
gis for produkter der markedsført alternativ aldri har vært lansert i Norge, vil ordlyden i forslaget
bety at slike produkter mister sin forhåndsgodkjente refusjon.

Samleforhandlinger og anbud hos en offentlig aktør
Departementet skriver i høringsnotatet at «det vil være hensiktsmessig å samle oppgaven med å
gjennomføre forhandlinger og anbud for alle offentlig finansierte legemidler hos en offentlig
aktør, og vil utrede om dette ansvaret skal legges til Sykehusinnkjøp HF». Apotekforeningen ser
at det kan være rasjonelt å utnytte innkjøpskompetansen til Sykehusinnkjøp når det skal brukes
anbud eller forhandlinger også for blåreseptfinansierte legemidler. Vi forutsetter at dette bare er
aktuelt for et lite antall nye og svært dyre legemidler.
Vi er kjent med at Sykehusinnkjøp selv i annen sammenheng har fremmet forslag om at de skal
være ansvarlig for anbud på alle legemidler som i dag er inkludert i trinnprisordningen.
Apotekforeningen vil på det sterkeste advare mot et slikt forslag, som kan ha svært store negative
konsekvenser. Vi viser også til at Statens legemiddelverk nylig (desember 2016) har vurdert
trinnprisordningen opp mot bl.a. anbudsbaserte ordninger for legemidler med generisk
konkurranse, og har anbefalt overfor departementet at trinnprissystemet videreføres.
Trinnprissystemet sørger for at det alltid vil være plass til minst en generikaleverandør i tillegg til
originalen. Med trinnprissystemet får leverandørene stabile leveranser, samtidig som kunden
utsettes for færrest mulig bytter. Trinnprissystemet gir en god kombinasjon av konkurranse
mellom leverandørene, lav pris for kjøper, og riktig legemiddelbruk gjennom færrest mulig bytter.
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