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Høringssvar- Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes 

maksimalavanse ved salg av legemidler 

 

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å komme med 

innspill. 

 

En pris som gjenspeiler arbeidet med informasjon ved salg legemidlet og utvidede 

farmasøytiske tjenester 

 

Farmaceutene er positive til en omlegging som vil føre til at avansen er mindre avhengig av 

pakningens pris, og i større grad gjenspeiler apotekenes arbeid med salg av legemidlet og å 

sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker 

Vi mener derfor at det er bra at kronetillegget nå økes. Selv om det utgjør en minimal del av 

omsetningen er vi også positive til at arbeidsprisen for enkel istandgjøring, prisen ved 

anbrudd og delutlevering økes. Dette er oppgaver som også inneholder farmasøytkontroll. 

 

Det er et uttalt mål om at apotek også skal bidra til riktigere legemiddelbruk og vi mener at 

betalte farmasøytiske tjenester/takster fra det offentlige for utvidede samtaler om legemidler, 

oppstartsamtaler og legemiddelgjennomganger med farmasøyt vil bidra til å nå målet om 

riktigere bruk av legemidler. Legene har nettopp fått en takst for legemiddelgjennomganger 

Denne taksten må også gjelde farmasøyter som utfører de samme tjenestene. 

 

 

Mål om lavest mulig pris 

 

Det er en global trend at det er mindre betalingsvillighet for legemidler. 

Norge har tatt dette et skritt lengre der det er et politisk mål å ha lavest mulig priser på 

legemidler. Jf. St.meld. nr. 18 (2004-2005) og Innst. S. nr. 197 (2004-2005). 

Farmaceutene er kjent med at i Danmark er målet riktig pris på legemidler. 

Målet om lavest mulig pris skal veies mot hensynet til å sikre befolkningen tilgang til 

effektive legemidler. Myndighetene påpeker selv at urimelig lave priser vil kunne gå ut over 

legemiddelindustriens og forsyningskjedens evne og vilje til å forsyne det norske markedet, 

og til å tilby gode farmasøytiske tjenester. 
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Side 2 

Legemiddelmangel 

 

Farmaceutene er bekymret for situasjonen. I 2012 ble det meldt om 215 tilfeller om 

legemiddelmangler i Norge, noe som er rekordhøyt. Og hittil år er dette tallet overskredet. 

Situasjonen er også faretruende globalt. Vi har forståelse for at myndigheten må forvalte våre 

felles penger på best mulig måte, men at vi som et av de rikeste land i verden har som mål å 

være billigst på legemidler er for oss et paradoks.  

Legemiddelmangel er en kompleks problemstilling der mange faktorer spiller inn. Lav pris på 

legemidler i Norge som et lite marked, med dårlig inntjening kan gjøre at vi ikke blir et 

prioritert land av industrien, i tillegg til at re-eksport av legemidler til utlandet kan bli mer 

attraktivt. 

 

Helhetlig legemiddelpolitikk 

 

Farmaceutene er kjent med at det skal utarbeides en ny legemiddelmelding og ser frem til å 

bidra i arbeidet med den. Vi anser at målet om lavest pris og prissetting på legemidler generelt 

blir moment som det er viktig å se nærmere på i den nye meldingen. Farmaceutene mener det 

er viktig med en politikk som fortsatt sikrer kvalitet i alle ledd, gode farmasøytiske tjenester, 

at det stimuleres til forskning og innovasjon i Norge og at vi fortsatt har en aktiv 

legemiddelindustri for både generika- og originalprodusenter.  

Om man i det kommende arbeidet med ny legemiddelmelding skulle velge å opprettholde 

målet om lavest mulig pris, må det foreslås incentiver som sørger for at mål om sikker og 

rasjonell legemiddelbruk, forsvarlig kontroll av legemidlers kvalitet, sikkerhet og effekt samt 

at god tilgjengelighet ivaretas. 

 

Legemidler er en viktig innsatsfaktor i de fleste behandlinger. Legemidler er også et viktig 

virkemiddel for å løse fremtidens helseutfordringer. Vi forutsetter derfor at det i 

legemiddelmeldingen foreslås tiltak for å sikre fortsatt tilstedeværelse og konkurransedyktige 

vilkår for farmasøytisk industri. 
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Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjonsforeningen for farmasøyter. Foreningen arbeider 

for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre 3200 medlemmer. Farmasøyter 

er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige 

kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler. 


