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H rin ssvar til Forsla til endrin er i risin
maksimalavanse ved sal av le emidler

Sykehusapotek eies av stiftelsen Det norske Diakonhjem som er en ideell stiftelse uten

Diakonhjemmet
profittformål.
revmatologi.

av b tbare le emidler o a otekenes

Sykehus som blant annet er et spesialistsykehus for

Vår hovedkunde er Diakonhjemmet
Dette betyr at vårt sykehusapotek

inneliggende pasienter, gjestepasienter

leverer store mengder biologiske legemidler til

og pasienter som kommer med sine resepter til vår

fordi de går til oppfølging på poliklinikkene

publikumsavdeling

ved Diakonhjemmet

Sykehus.

Nesten halvparten av vår omsetning kommer per i dag fra dyre biologiske legemidler og dersom
avansemodellen

endres fra 4 % til 3 % av beløp over kr 200, slik dere beskriver i punkt 7.1, vil dette

redusere sykehusapotekets

inntjening dramatisk.

Ved utlevering av de biologiske legemidlene

mener vi at det er spesielt viktig å gi veiledning om riktig og

trygg bruk til pasientene. Det er mange pasienter som har spørsmål og bekymringer
produktene

knyttet til

slik at man ofte må bruke lengre tid på disse pasientene. Biologiske legemidler utleveres

dessuten ofte i kun små mengder for å teste ut at pasientene tåler medisin. Dette er positivt i et
helseøkonomisk

perspektiv, men skaper ekstra arbeid både for pasient og apotek. I tillegg til ekstra

arbeid ved utlevering innebærer salg av biologiske legemidler også mye etterarbeid

med fakturering

til

de enkelte helseforetak.
Avansen på dyre legemidler (f.eks. biologiske legemidler) er i dag allerede så lav at det er vanskelig å
drive apoteket i balanse når så stor del av salget kommer fra denne type legemidler. Ved ytterligere
reduksjon i avansen på dyre legemidler vil alle apotek som har større andel salg av dyre legemidler
komme dårligere ut enn et apotek som selger stor andel av billigere legemidler.
Vi anmoder HOD om å revurdere den foreslåtte

endringen med tanke på å finne løsninger som kommer

mer likt ut på alle apotek uavhengig av om man selger mest dyre eller mest billige legemidler. Vårt
forslag er å opprettholde

dagens 4 % samtidig som kronebeløpet

heves ytterligere

til kr 28 pr pakning i

stedet for kr 25 som foreslått i høringsnotatet.
Med vennlig hilsen
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