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HØRINGSUTTALELSE - Reduks'on av trinn ris for virkestoffet simvastatin

Helse - og omsorgsdepartementet (HOD) legger i hovedsak den samlede apotek-
bransjens totaløkonomi til grunn når det vurderes å senke trinnprisen for
virkestoffet simvastatin. Kuttforslaget utgjør en innsparing for folketrygden og
redusert egenbetaling for pasienter på anslagsvis 84 millioner kroner og medfører
et inntektsbortfall på ca 100 000 kroner pr. apotek.

Som et selvstendig distriktsapotek balanserer vi allerede på grensen til
underskudd, og et ytterligere kutt, som det evt legges opp til nå, vil med sikkerhet
medføre en drift i underskudd. Vi har f.eks allerede redusert farmasøyt-
bemanningen, noe som ikke er ønskelig i lengden.

Etter mitt syn vil tiltaket bidra til ulike konkurransevilkår mellom frittstående apotek
og heleide kjedeapotek. For i et frittstående a otek kan ikke bortfall av inntekter å
detaFistleddet AUP kom enseres med ris'usterin er i rossistleddet AIP .

Det økonomiske grunnlaget for ekspedisjon av reseptmedisin i apotekene svekkes
som kjent etterhvert som avansen reduseres på stadig flere produkter. For å
kompensere for inntektsbortfallet på reseptmedisin oppmuntres i realiteten
apotekene til å prioritere salg av reseptfrie legemidler og handelsvarer med bedre
avanse enn de reseptpliktige produktene.

Økonomisk bærekrafti avanse å rese tmedisin er en forutsetnin for at a otek
skal kunne o rettholde en t deli rofil som fa handel for le emidler.

Undertegnede har trodd at myndighetene var enige i at de frittstående apotekene
representerer et verdifullt apotekkonsept i konkurranse med de etablerte kjedene
på kjerneområdene reseptmedisin og egenomsorg. Forslaget om reduksjon av
trinnpris på virkestoffet simvastatin kan tyde på at departementet likevel ikke
anerkjenner dette.

Som eier og driver av frittstående apotek er jeg avhengig av like konkurransevilkår
mellom Wedea otek o frittstående a otek.

Med vennlig hilsen
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