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Anmodning om høringsuttalelse - Prising av byttbare legemidler og apotekenes
maksimalvare

Det vises til departementets høringsnotat datert 22. juni 2007  om endringer i
legemiddelforskriften §  12-16 vedrørende fastsettingen av pris og refusjonspris for legemidler
som har generisk konkurranse.

I høringsnotatet presenteres ulike modeller for prisreduksjon:
a) nye prosentsatser for prisreduksjon eller nye beløpsgrenser
b) ny kuttsats som er basert på legemidlets trinnprisomsetning etter siste

ordinære kutt i dagens system
c) en kombinasjon av a) og b).

Høringsinstansene anmodes om tilbakemelding på hvordan eventuelle reduksjoner i
trinnprisene bør foretas for å få en mest mulig hensiktsmessig prisregulering.

Sosial- og helsedirektoratet støtter departementets overordnete målsetting om en ytterligere
innsparing for folketrygden i 2008. Direktoratet ser det også som en fordel at pasientenes
egenandeler vil bli redusert som en følge av denne innsparingen.

Direktoratet ser det korrekt og hensiktsmessig å kommentere høringsnotatet på et prinsipielt
grunnlag:

a) Direktoratet er enig i at det er klare indikasjoner på at det er rom for ytterligere
reduserte priser på generiske legemidler (ref pkt. 4.1).

b) Direktoratet støtter departementets presisering av at det er vanskelig å finne gode
modeller for prissammenligninger mellom Norge og land det er naturlig å
sammenligne seg med, og at en uavhengig prisgjennomgang vil være viktig og
nyttig.

c) Pkt 3.3 i høringsnotatet påpeker en potensiell risiko for at legemidler kan bli
utilgjengelig hvis prisen blir for lav.
Etter direktoratets syn må derfor valg av modell for prisreduksjon ta hensyn til, og
sikre nødvendig tilgang på viktige legemidler i Norge.

Utover dette har direktoratet ingen anmerkninger til høringsnotatet.
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