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Høring - forslag til reduksjon av trinnprisforvirkestoffet simvastatin - legemiddelforskriften
§ 12-15

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 27. juni 2011. De fire sykehusapotekforetakene i
Norge avgir med dette et felles høringssvar i saken.

Sykehusapotekene er medlemmer av Apotekforeningen og slutter seg fullt ut til argumentasjonen og
konklusjonen i Apotekforeningens høringssvar i saken: Sykehusapotekforetakene støtter ikke forslaget om
reduksjon av trinnpris for simvastatin.

Til tross for at Apotekforeningens høringsbrev gir en grundig gjennomgang av konsekvensene av forslaget,
finner vi det likevel nødvendig å peke på noen særlige forhold knyttet til sykehusapotekenes situasjon.
Med utgangspunkt i salgstall (reseptsalg) fra første halvår 2011 har vi simulert de økonomiske effektene av det
foreslåtte trinnpriskuttet, og fmner at sykehusapotekene inntjening påvirkes i den størrelsesorden departementet
selv anslår. Effekten er varierende fra sykehusapotek til sykehusapotek. Enkelte sykehusapotek vil få et
inntjeningsbortfall som langt overstiger departementets anslag på kr. 100 000,- pr apotek. Andre rammes i
mindre grad.

Vi minner om at sykehusapotekene ikke er del av den vertikale integreringen som store deler av apoteknæringen
er omfattet av. Sykehusapotekenes primæroppgaver er legemiddelleveranser til sykehus/spesialisthelsetjenesten
og forsyning av nødvendig legemidler til sykehusenes pasienter ved utskrivning og poliklinikkbesøk gjennom
våre publikumsavdelinger. Sykehusapotekenes virksomhet og sortiment ut over reseptsalg er begrenset og åpner
ikke for tiltak som kan erstatte inntjenningsbortfall, f. eks. ved økt satsing på handeisvaresalg m.v.

Redusert inntjenning i den størrelsesorden forslaget legger opp til får betydelige effekter på sykehusapotekenes
økonomi, og kan redusere våre muligheter til å drive nødvendig veiledning om riktig legemiddelbruk til
sykehusenes pasienter ved overføring mellom omsorgsnivåene.

Sykehusapotekene vil som følge av samhandlingsreformen kunne få et større fokus på utvidelse av
tjenesteområdet til kommunehelsetjenesten. Fremtidens helsetjeneste vil karakteriseres av kortere
liggetid på sykehusene, økt poliklinisk behandling, hjemmebehandling og mer avansert behandling og
sykere pasienter i kommunehelsetjenesten. Sykehusapotekene ønsker å bidra til bedre samhandling
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mellom omsorgsnivåene, for eksempel informasjonsflyt og god kunnskap om legemiddelbruk, og
dermed bedre pasientsikkerhet. Et inntekstbortfall som følge av redusert trinnpris vil dermed også
kunne svekke vår ressursbruk til disse oppgavene.
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