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Høring —forslag til reduksjon av trinnpris for virkestoffet simvastatin —
legemiddefforskriften§ 12-15

Viser til høringsbrev av 27. juni 2011 om endring i legemiddelforskriften når det
gjelder trinnpris for virkestoffet simvastatin.

I høringsnotatet blir det gjort rede for bakgrunnen for forslaget. Farmasiforbundet
oppfatter det slik at prissammenligning med andre nordiske land er et viktig
argument. Målet om lavest mulig pris og økonomiske konsekvenser er andre tema.
Vi vil i våre innspill kommentere disse tre temaene.

Prissammenligninger
Det synes som om det er lagt stor vekt på prissammenligninger selv om
departementet innrømmer at det er bl.a. metodiske problemer. I tillegg virker
prisreguleringen i de skandinaviske land noe ulikt. Vi forstår at det planlegges en
uavhengig prisgjennomgang og finner det underlig at man da ikke avventer denne
prosessen til det foreligger et resultat av nevnte undersøkelse.

Lavest mulig pris
I høringsdokumentet er kommentert hensynet mellom målet om lavest mulig pris og
hensynet til sikker legemiddelforsyning. Farmasiforbundet er bekymret for utviklingen
i å benytte trinnprissystemet til å sette denne balansen i fare.

Konsekvenser
Etter Farmasiforbundets mening gir ikke høringsnotatet et fullgodt bilde av de
økonomiske og faglig konsekvenser som dette forslaget kan medføre.
Departementet forutsetter at det er relevant å vurdere den økonomiske utviklingen i
apoteknæringen samlet (grossist + apotek). Etter vår mening vil en lavere inntjening
på apoteknivå ramme det enkelte apotek. Farmasiforbundet har erfaring for at veien
er kort fra nedgang i fortjeneste til nedbemanning. Vi er bekymret for at tiltak som
setter inntjeningen i fare vil påvirke de faglige ressursene. Dette er ingen ønsket
utvikling.
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Konklusjon
Farmasiforbundet vUfraråde å redusere trinnprisen for virkestoffet simvastatin.

Med vennlig hilsen
Farmasiforbundet

Rita Riksfjord Antonsen
Forbundsleder
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