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Høringsuttalelse - overføring av finansieringsansvar for 
legemidler til de regionale helseforetakene i 2019 

Vi viser til høringsnotat av 16.05.2018. 

Apotekforeningen har i denne omgang ingen mening om utvalget av produkter direktoratet 
foreslår foretaksfinansiert. Vi vil derimot komme med generelle kommentarer til høringsnotatet. 

Høringsnotatet underkommuniserer omfanget av endringene. Mens MS-legemidlene og 
legemidler mot veksthormonforstyrrelser gis særskilt tekstlig omtale i høringsnotatet, omtales 
legemidler mot sjeldne sykdommer kun summarisk, til tross for at det er disse legemidlene som 
betyr mest økonomisk. At det er legemidler mot sjeldne sykdommer som betyr mest økonomisk, 
er det vanskelig for høringsinstansene å vite, ettersom høringsnotatet ikke inneholder 
omsetningstall på produktene som skal få endret finansieringsansvar. 

Apotekforeningen har brutt høringsnotatet ned på varenummernivå, og hektet omsetningstall for 
2017 fra vår bransjestatistikk på varenumrene. Vi får da at de foreslåtte legemidlene omsatte for 
over 1,1 mrd kroner i 2017, hvorav det meste var legemidler brukt mot sjeldne sykdommer. 

Omsetning inkl. Antall Gj.sn.pris 
mva r k. 

MS 54 523 194 2 405,51 
Veksthormonforstyrrelser 131 520 510 17 348 7 581,39 
_§jelden s kdom 940 060 120 53 568 17 549,01 
Totalsum 1 126 103 823 93 581 12 033,40 
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Åtte av de foreslåtte ATC-kodene har ikke hatt omsetning i 2017, slik at vi ikke kan vite hvilket 
økonomisk omfang disse vil ha. Her kunne direktoratet med fordel presentert sine vurderinger i 
høringsnotatet. 

For en del av virkestoffene er det kun visse merkenavn som skal få endret finansiering. Det hadde 
vært fordelaktig om høringsnotatet beskrev hvorfor. 

Vi savner en beskrivelse av forventet effekt av tiltaket. Av omsetningen på 1126 mill kroner i 
2017, har 1 030 mill kroner skjedd på blå resept. Å flytte finansieringsansvaret for mer enn 1 mrd 
kroner fra blåreseptordningen til foretakene vil eksempelvis få følger for pasientens egenbetaling. 
Vår statistikk tilsier at denne effekten er svært begrenset, men dette burde høringsinstansene ha 
blitt opplyst om. 
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