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Høring - forslag til endring av legemiddelforskriften - inklusjon av 
nye pakninger av et virkestoff i trinnprisordningen 
 
 
HSH takker for anledningen til å avgi høringssvar i ovennevnte sak.   
 
HSH vil i denne saken vise til synspunktene i Apotekforeningens høringssvar. Vi vil særlig 
rette oppmerksomheten mot:  
 

1. Forkortet høringsfrist og fravikelse av utredningsinstruksen 
2. Manglende dokumentasjon som grunnlag for forslaget 

 
 
Forkortet høringsfrist og fravikelse av utredningsinstruksen 
HSH beklager at departementet har valgt å ha kun 3 ukers høringsfrist i saken ut fra en 
begrunnelse om at en lengre frist, ifølge helseministeren, påfører staten en betydelig 
merutgift.    
 
Vi vil vise til utredningsinstruksen og veiledningen for denne. Vi kan ikke se at 
helseministerens begrunnelse oppfyller vilkårene for å fravike instruksen.  Vi viser til 
Apotekforeningens høringssvar på dette punktet.  
 
Vi har selvsagt forståelse for at helseministeren legger vekt på statens utgifter. Men 
samtidig representerer forslaget en kostnad for apotekene på 25 mill kroner i 2011.  Sett 
fra bransjens ståsted er det derfor urimelig å sette så kort høringsfrist. Vi stusser også 
over hvordan departementet kan omtale 25 mill kroner i tapte inntekter for apotekene 
som en moderat effekt, samtidig som den forkortede høringsfristen begrunnes med at 
trinnvis kutt av utgangsprisen vil påføre staten betydelige merkostnader. I følge 
Apotekforeningen kan det anslås at staten sparer maksimalt ca 5 mill kroner på å kutte 
høringsfristen med i overkant av 2 måneder.  
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Manglende dokumentasjon som grunnlag for forslaget 
Vi oppfatter at høringsforslaget bygger på en antakelse om at leverandørene kutter sine 
priser tilsvarende fullt trinnpriskutt allerede ved introduksjon i trinnprissystemet. Vi kan 
ikke se ut fra høringsnotatet at det er dokumentert at dette er realiteten.  
 
Det finnes andre og mer etterprøvbare kilder for fakta enn de departementet har valgt å 
forholde seg til, bl.a. statistikk over leverandørpriser fra Folkehelseinstituttet. Mangelen 
på etterprøvbar dokumentasjon gjør det vanskelig å vite om departementets 
endringsforslag bygger på riktige forutsetninger. Vi synes det er oppsiktsvekkende at 
forslaget synes å hvile på en uttalelse fra en enkeltperson gitt under et møte. 
 
 
Konklusjon 
HSH synes det er beklagelig at det på et så svakt dokumentert grunnlag og med så kort 
høringsfrist foreslås en forskriftsendring som anslås å koste apotekene 25 millioner kroner 
i 2011. Høringsforslaget burde vært bedre utredet og gitt en lengre høringsfrist for å 
kunne få en forsvarlig behandling.   
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