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Høringsuttalelse —opphevelse av krav om fullsortiment for
legemiddelgrossister og tiltak for å sikre forsyningssikkerhet for legemidler

Vi viser til høringsbrev av 19.april inkludert to utredninger fra Statens legemiddelverk

Farmasiforbundet stiller seg, i utgangspunktet, positivt til endringer som kan påvirke
befolkningens tilgang til legemidler. Og forbundet støtter intensjonen om sikker
legemiddeldistribusjon til riktig pris, til riktig tid og uavhengig av betalingsevne.

Farmasiforbundet har stilt seg kritisk til systemet med vertikal integrasjon og kan
sånn sett ønske velkommen endringer som kan utfordre dette systemet
Vi er imidlertid usikre på om opphevingen av fullsortimentskravet er riktig virkemiddel
for å oppnå økt konkurranse og dermed lavere priser på legemidler.

På denne bakgrunn ønsker Farmasiforbundet å opprettholde fullsortimentskravet for
legemiddelgrossistene.

Begrunnes på følgende måte:
Faren for en mer uoversiktlig situasjon i grossistmarkedet
Mer resurskrevende logistikk for apotekene
Usikker leveringssikkerhet
Fare for pasientsikkerheten og usikkerhet rundt legemiddelsikkerheten
Useriøse aktører og leveringskanaler

Tidsbruk
Dersom det opprettes flere nye grossister er vi bekymret for at mye tid vil gå med til
varebestilling. Denne tiden skal primært brukes til veiledning om riktig
legemiddelbruk Bemanning på apotekene er til tider på et minimumsnivå og faren er
tilstede for at kunden blir skadelidende.
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Tilgjengelighet
Farmasiforbundet er bekymret for tilgjengeligheten av legemidler dersom
konkurransesituasjon gjør det mindre gunstig å lagerføre sjeldne og kostbare
legemidler.
For å sikre leveringssikkerhet av legemidler mener vi det er viktig at 24 -timersregel
for leveringsplikt pålegges både grossist og leverandør.

Paralelleksport

Parallelleksport er bekymringsfullt dersom det gjør distribusjonskjeden mindre
oversiktlig og at risikoen for falske medisiner øker.

Den foreslåtte rapporteringsplikten for grossistene ser vi på som positivt og bør
medvirke til en bedre oversikt over omfanget av paralelleksport.

Det er skapt usikkert om parallelleksporten kan gå ut over våre beredskapslagre og
det er å håpe at en rapporteringsplikt kan motvirke denne usikkerheten.

Med vennlig hilsen

Farmasiforbundet

Rita Riksfjord Antonsen
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