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Svar på høringsuttaletsen "Opphevelse av krav om fullsortiment for legemiddelgrossister og tiltak for å

sikre forsyningssikkerheten for legemidler."

Styret i Apotekergruppen har drøftet dette forslagetsrundig. Vi har også gått igjennom utredningen fra

Statens legemiddelverk og støtter uttalelser og konklusjoner derfra i aII hovedsak.

Situasjonen idag er at Apotekergruppen (AG) i seg selv er for liten til å ha en egen grossist. Vi må derfor

benytte oss av innkjøp fra de 3 kjedesrossistene som finnes inviterer med noen års mellomrom, de 3

grossistene til å levere anbud på levering av hele apoteksortimentet til gruppen. På den måtensikrer vi

apotekene og kundene våre best mulige priser. For tiden benytter vi en 3-årig avtale med Alliance

Healthcare. Medlemmene bruker så i varierendegrad de øvrigesrossistene til supplering av spesielle

varer eller restevarer fra AHC. Vi er således vant til å håndtere innkjøp fra flere grossister i motsetning til

kjedeapotek som praktisk talt bare bruker egen grossist.

Forslaget om å oppheve kravet til fullsortiment for grossistene i den hensikt å prøve å få flere grossister

på markedet, støtter vi i AG. Vi tror som SLV, heller ikke at dette vil føre til en stor økning iantall

grossister, men snarere at flere små vil levere deler av sortimentet vårt. Normalt fører økt konkurranse

til bedre betingelser og bedre vareutvalg bl.a.

Vi er klar over at dette vil føre til økt tidsbruk på varehåndtering, men vurderer dette som underordnet

den fordel at vi antakeligvis kan få bedre priser og større bredde i varetilbudet enn idag. Vi tror kanskje

ikke at kjedeapotekene vil ( få lov å benytte nye grossister som måtte etablere seg, i samme grad som

oss og ser her muligheten til å tilby kunder et enda bredere sortiment i forhold til dem enn idag.

Et k4jokkaørende forhold for oss er videreføringen av leveringsplikten innen 24 t/48 t. Dette er en plikt

SOMViSt~ som uhyre viktig og som gjelder levering av alle spesialiteter med markedsføringstillatelse

(MT). FIeevaregrupper er unntatt fra denne plikten;

Ikke godkjente preparater (godkjenningsfritak)



Apotekfremstilte prepa rater

Radiofarmaka

Vaksiner

Farmasøytisk aktive substanser (som råva rer)

Droger

Homøopatiske og antroposofiske prepa rater

Naturlegemidler.

Vi vil i forbindelse med disse unnta kene sette fokus på et par varegrupper som vigjerneså var med i

leveringsplikten. Først "Ikke godkjente preparater". Dette er en gruppe legemidler som er viktig og som

brukes i ganske stor grad. Norge er kjent for å ha et lite utvalg av legemidler med MT, selv atter at

behovsparagrafen ble borte. I tillegg er der for tiden store problemer med restesituasjon på aktuelle

prepa rater som gjør at apotekene må ekspedere ikkegodkjentepreparater istedet Det føles da urimelig

at det skal være vanskelig å få dette levert fra annen grossist, kanskje også pålagt et gebyr. Det samme

gjelder "næringsmidler", spesielt til barn. Her finnes et stort utvalg oggrossistene lagerfører disse i

varierende grad. Far,de det gjelder, og bam er jo ekstra sårbare, så vurderes dette som like viktig å få tak

i raskt som legemidler med MT. Denne varegruppen burde også prioriteres slik at disse varene kan

skaffes innen 24 t/48t og gebyrfritt fra den grossist som har disse på lager.

Med fleregrossister følger flere lagre og det er helt klart at dette vil bedre forsyningssikkerheten.

Langvarige restesituasjoner som følge av råvaremangel eller produksjonsproblemer, vil man aldri kunne

gardere seg mot, men tomt lager som følge av sesongvariasjoner, år med ekstra mye infeksjoner , flåttår

mv. bør bli bedre.

Apotekergruppen støtter Legemiddelverket i deres forslag om å videreføre fullsortimentskravet med

hensyn til legernidler til dyr. Vi er også bekymret for at dette ville kunne føre til dårligere

tilbud/forsyningssikkerhet for disse preparatene. I tillegg er det en marginal gruppe for de fleste apotek.

Departemenet ber om synspunkter på om grossistene skal pålegges opplysningsplikt for omfanget av sin

parallelleksport. Dette for å forsøke å hindre at for stor parallelleksport skal medføre restesituasjon i vårt

eget land. Vi ønsker å være varsomme med å kommentere hva som skal pålegges grossistene av

ekstraopplysninger her. Samtidig er vi selvfølgelig veldig interessert i å kunne levere etterspurte varer i

så stor grad som mulig og dersom noen tiltak kan bedre leveringssituasjonen, vil vi i utgangspunktet se

positivt på det. Ingen er glade i restesituasjoner, korte- eller langvarige.

Konklusjonen:

Apotekergruppen støtter forslaget om å oppheve fullsortimentskravet for legemiddelgrossister.

Apotekergruppen støtter forslaget om å videreføre dagens ordning med fullsortimentskrav når det



gjelder legemidler til dyr.

3) For Apotekergruppen er det helt vesentlig at kravet til leveringsplikt innen 24 t/48 t opprettholdes og

det helst også for flere varegrupper.
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