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Høringsuttalelse —Opphevelse av krav om fullsortiment for
legemiddelgrossister og tiltak for å sikre forsyningssikkerheten for legemidler

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er medlem av Legemiddelgrossistforeningen og har
deltatt i utarbeidelsen av foreningens uttalelse. Vi stiller oss således bak og viser til
denne som legemiddelgrossist.

Som en integrert aktør vil NMD også påvirkes som apotekeier. Opphevelse av
fullsortimentskravet vil innebære betydelige negative effekter for apotekene, både
NMDs egeneide apotek (Vitusapotek) og de frittstående apotekene.

En etablering av flere aktører i grossistmarkedet vil medføre at apotekene må
forholde seg til et større antall leverandører enn i dag. Konsekvensen blir en logistikk
som er langt mer tids- og kostnadskrevende enn i dag. Samtidig vil viktige
forutsetninger for et velfungerende trinnprissystem forrykkes. Det er uklart hvordan
apotek skal kunne oppfylle dagens forpliktelser i trinnprissystemet dersom
fullsortimentskravet oppheves.

Informasjonsutveksling mellom apotek og grossist er integrert og optimalisert i
forhold til vare- og informasjonsflyt både hos apotek og grossist. NMD er godt kjent
med systemene for legemiddeldistribusjon i andre europeiske land. Norge er i en
særstilling og har de mest effektive logistikkløsningene i Europa. De etablerte
kostnadseffektive prosessene vil bli kraftig svekket ved en fjerning av
fullsortimentskravet. En endret struktur for legemiddeldistribusjon, der apotekene vil
måtte forholde seg til et større antall leverandører, vil være kostnadsdrivende.
Leverandørene vil trolig ha ulike systemer i forhold til apotekene som kunder. Dette
vil igjen innebære en helt annen tidsbruk i forhold til logistikkfunksjoner enn i dag.
Denne kostnadsøkningen vil måtte kompenseres. Vår vurdering er at en større
portefølje av leverandører, systemer og bestillingsrutiner også vil øke risikoen for feil.
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Det foreslåså opprettholdekravettil leveringfra grossisttil apotekinnen24 timer.
NMD mener leveringspliktenogsåmå omfatteleveringtil andregrossisterinnen24
timer.

Apotekeneerfareri dag leveringssviktfra leverandørersomet økendeog alvorlig
problem.Når man åpnerfor løsningerder legemidlerkunlagerføreshosen grossist,
vil markedetblienda mer sårbarti forholdtildissesituasjonene.Grossisteneslagre
dekker i dag oppog avvergeren rekkesituasjonermed leveringssvikt.Bortfallav
fullsortimentskravetvilsåledeskunnemedføreenda flere situasjonerder apotekene
ikkekan levereetterspurtelegemidlertil befolkningen.

For øvrigeeffekterfor apotekenevisesdet tilApotekforeningenshøringsuttalelse.
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