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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
Målene med den nye apotekloven er i all hovedsak nådd. Økt konkurranse i 
apoteknæringen har gjort at publikums tilgjengelighet til apotek er vesentlig økt, 
og servicen overfor ulike kundegrupper er bedret. Samtidig har apoteknæringen 
gjennomgått en vesentlig effektivisering. Loven har også ført til sterkere 
konkurranse mellom legemidler ved at pasientene foretar bytte av likeverdige 
legemidler på apoteket. Konkurransen har imidlertid i begrenset grad ført til 
lavere utsalgspriser til pasientene.  

Bakgrunn 
De overordnede målene i legemiddelpolitikkene er følgende: 

• Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av 
betalingsevne og bosted (tilgjengelighet). 

• Legemidler skal brukes faglig og økonomisk riktig (kvalitet). 

• Lavest mulig pris på legemidler.  

Regulering av apoteknæringen er ett av flere virkemidler myndighetene har for å 
nå målene. Den 1. mars 2001 trådte ny apoteklov i kraft. Loven innebærer 
endringer på særlig to sentrale punkter: 

• En friere etableringsadgang for apotek og fritt eierskap i apoteknæringen. 
Mens det tidligere var myndighetene som bestemte både antall apotek og 
hvor apotekene skulle ligge, setter den nye loven ingen begrensning på 
antall eller beliggenhet for apotek. Og mens den forrige loven krevde at 
eiere av apotek skulle være universitetsutdannede farmasøyter som også 
hadde driftsansvaret for apoteket, stilles det ikke lenger kompetansekrav til 
eiere av apotek. Fortsatt er det imidlertid krav om at driftsansvarlig for 
apoteket skal være universitetsutdannet farmasøyt. Eierskap og driftsansvar 
er dermed splittet opp. 

• Adgang til generisk bytte på apotek. Ordningen innebærer at pasienter kan 
få utlevert et annet, likeverdig legemiddel enn det legen har skrevet ut.  

Målene med å lette etableringsadgangen var å øke tilgjengeligheten og servicen på 
apotektjenester og å få til en kostnadseffektivisering i apoteknæringen. Målet med 
generisk bytte var å øke konkurransen mellom legemidler, og på den måten legge 
til rette for lavere utsalgspriser. 
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I mars 2003 ble indeksprissystemet innført for et begrenset utvalg av legemidler 
på blå resept. Indeksprissystemet innebærer at apotekene når de selger et lege-
middel innenfor systemet, får refundert en indekspris fra myndighetene, uav-
hengig av utsalgsprisen. Det innebærer at apotekene stimuleres til å be pasienten 
bytte til det billigste, likeverdige legemiddelet. Hensikten er reduserte utgifter for 
folketrygden og pasientene gjennom å stimulere til generisk bytte og lavere 
utsalgspriser. 

Den nye loven åpner for at markedsmekanismer i større grad enn tidligere skal tas 
i bruk for å nå målene i legemiddelpolitikken. Gjennom friere etablering åpnes det 
for større grad av konkurranse mellom apotek. Gjennom generisk bytte legger 
myndighetene til rette for økt konkurranse mellom legemidler. Også under den 
nye loven er imidlertid apoteknæringen strengt regulert, blant annet gjennom 
regulerte maksimalpriser på legemidler og plikt for apotek til å kunne levere 
ethvert legemiddel som etterspørres i Norge. 

Problemstilling 
I denne rapporten evaluerer vi den nye apotekloven, som trådte i kraft 1. 
mars 2001, og indeksprissystemet, som trådte i kraft 1. mars 2003. Manda-
tet har vært å drøfte hvilke effekter loven og indeksprissystemet har hatt, i 
lys av myndighetenes mål i legemiddelpolitikken. 

Evalueringen er basert på analyser av registerdata samt en rekke intervjuer og 
spørreundersøkelser blant ulike aktører.  

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Helsedepartementet. 

Konklusjon: Målene med lovendringen stort sett nådd… 
Myndighetene hadde som mål å øke tilgjengelighet og service, effektivisere 
apoteknæringen og få ned utsalgsprisene på legemidler. To av de tre målene er 
nådd.  

Vesentlig bedre tilgjengelighet og service  

Siden den nye apotekloven trådte i kraft er antall apotek økt fra 397 til 520.1 
Denne endringen ville ikke kommet uten den nye loven, ettersom myndighetene 
tidligere la begrensninger på antall apotek. Økningen har primært kommet i det 
sentrale østlandsområdet og i andre tettbygde kommuner. Men distriktskommu-
nene har ikke mistet apotek, slik man kunne frykte da etableringsadgangen ble 
liberalisert. De få nedleggelsene som har kommet, har vært i sentrale strøk.  

I tillegg til at det er blitt langt flere apotek, har apotekene gjennomsnittlig lengre 
åpningstider. Dessuten har de aller fleste innført selvbetjening og direkte 
ekspedering av resepter. Alt dette bidrar til at ventetiden på apoteket er gått ned og 
at kundeservicen er økt. 

                                                 
1  Pr 31. desember 2003. 
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Betydelig effektivisering i apoteknæringen 

Gjennom horisontal og vertikal integrasjon i apoteknæringen har aktørene hentet 
ut betydelige stordriftsfordeler. Gjennom felles it-systemer, samordning av 
innkjøpsrutiner osv., har det vært mulig å redusere antall ansatte per apotek 
betydelig. Integrasjonen har også gitt effektiviseringsgevinster på grossistleddet. 

Kvaliteten kan være svekket 

Kvaliteten på apotektjenester er knyttet til den legemiddelfaglige standarden på 
tjenestene som utføres, og er ikke uten videre lett å måle i en evaluering som 
dette. Vi har sett på en rekke indikatorer som belyser kvaliteten. Ut fra disse kan 
det se ut til at kvaliteten er svekket de siste tre årene: 

• Arbeidsbelastningen til apotekpersonalet er økt vesentlig, og oppfattes av 
mange som tidvis uforsvarlig.  

• Omfanget av faglig etterutdanning av farmasøyter ser ut til å ha gått ned. 

• Arbeidsbelastningen til apotekpersonalet er økt vesentlig, og den oppfattes 
av mange som tidvis uforsvarlig. 

• Farmasøytenes mulighet til å gi pasientene nødvendig faglig veiledning 
oppfattes av mange som redusert, og halvparten av farmasøytene mener 
veiledningen de gir pasientene ikke er tilstrekkelig. 

På den annen side tyder andre indikatorer på at kvaliteten er uendret. Blant annet 
ser det ikke ut til at omfanget av feilekspederinger har økt, og farmasøytene 
vurderer omfanget som uproblematisk. 

Selv om farmasøytene mener de ikke får gitt tilstrekkelig faglig veiledning til 
pasientene, frykter de for eksempel ikke at pasientene skal bruke medisiner feil på 
grunn av misforståelser ved utlevering av et synonymt preparat til det som sto på 
resepten. Derimot frykter legene at generisk bytte skal føre til økt feilbruk. 

…på grunn av økt konkurranse og integrasjon 
Apotekloven har gitt store endringer i strukturen i apotekmarkedet. For det første 
ved at loven ga bedre grunnlag for konkurranse mellom apotek, ved at 
etableringsadgangen ble enklere. For det andre ved at endrede eierskapsregler har 
gitt rom for integrasjon: Vi har fått en horisontal integrasjon ved at apotekene er 
organisert i tre dominerende kjeder, og vertikal integrasjon ved at kjedene og 
grossistene har felles eiere. Den horisontale integrasjonen innebærer isolert sett en 
begrensning i konkurransen sammenlignet med en tenkt situasjon med mange 
uavhengige aktører. Konkurransen mellom apotek er likevel større enn den var før 
etableringsbegrensningene ble opphevet, og slår ut i bedret service og 
tilgjengelighet. Integrasjonen er drevet fram av muligheten for å hente ut stor-
driftsfordeler, og den har vært avgjørende for den effektiviseringen vi har sett. 
Dette er en samfunnsøkonomisk gevinst.  

Tre aktører er per i dag likevel tilstrekkelig til å sikre konkurranse om tilgjenge-
lighet og service.  

Men: Loven har hatt begrenset effekt på utsalgsprisene 
Vi har ikke sett noen klar effekt av apotekloven på utsalgsprisene, til tross for at 
loven trolig har gitt de integrerte grossistene og apotekkjedene lavere innkjøps-
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priser på legemidler. Dette tyder på at apoteknæringen ikke konkurrerer på 
utsalgsprispris.  

Økt forhandlingsmakt til grossist/apotek… 

Muligheten apotekene nå har til å foreslå generisk bytte overfor pasientene har 
åpenbart gitt apoteknæringen en sterkere forhandlingsmakt overfor produsentene. 
At apotek og grossist er integrert gjennom felles eiere, styrker forhandlings-
posisjonen ytterligere, fordi grossisten, som kjøper inn legemidler fra produsent-
ene, har innflytelse over hvilke preparater som selges i apoteket. Apotek- og 
grossistnæringens styrkede markedsmakt har ganske sikkert ført til at prisene som 
legemiddelprodusentene kan kreve, er redusert. Vi har også sett at adgangen til 
generisk bytte har ført til en vesentlig reduksjon i markedsandelene til produ-
sentene av originalpreparater. Det reflekterer at apotekene tjener på å bytte fra 
original til generika der det er mulig, fordi innkjøpsprisene på generika er lavere. 

Det er likevel viktig å understreke at den økte konkurransen kun gjelder den delen 
av legemiddelmarkedet der det er generisk konkurranse. Den største delen av 
legemiddelomsetningen består av legemidler på patent, der det i liten grad er 
konkurranse. For patenterte legemidler gjøres valg av preparat på legekontoret, og 
apotekloven har neppe ført til endringer i legenes forskrivningspraksis. Det har 
heller ikke vært hensikten med loven. 

… men liten prisfølsomhet blant pasientene 

Apoteknæringen har begrensede insentiver til å la reduserte innkjøpspriser komme 
pasientene til gode i form av reduserte utsalgspriser. Det skyldes neppe mang-
lende konkurranse mellom apotekene. Vi har tvert imot sett at apotekene konkur-
rerer om størrelser som pasientene er opptatt av. Manglende effekter på utsalgs-
prisene skyldes først og fremst at pasientene legger liten vekt på pris når de kjøper 
legemidler, fordi en stor andel av legemiddelomsetningen betales av folketrygden. 
Det er bare i den grad pasientene betaler selv, at prisene har noen betydning, men 
heller ikke i disse tilfellene legger pasientene stor vekt på pris ved valg av 
utsalgssted. Apotekets beliggenhet og service betyr mer. 

Når utsalgsstedet først er valgt, legger trolig pasientene en viss vekt på pris ved 
valg av legemiddel. Det gjør at apotekene kan stimulere pasientene til generisk 
bytte ved å sette prisene på generika lavere enn på originalpreparatet. Sett i lys av 
at forbruket i betydelig grad er vridd fra originalpreparater over til generika, 
innebærer de lavere prisene på generika at legemiddelutgiftene for så vel folke-
trygden som pasientene til en viss grad er redusert som følge av generisk bytte. 
Effektene på utsalgsprisene er likevel begrenset. 

Og: Gevinstdelingsmodellen er satt ut av spill 
Fordi etterspørselen etter legemidler er lite prisfølsom, har myndighetene regulert 
prisene på reseptpliktige legemidler gjennom maksimalpriser. Reguleringen gjør 
imidlertid at det i utgangspunktet alltid vil være lønnsomt for apoteket å selge 
legemidlene til maksimalpris. Gevinstdelingsmodellen, som skal gjøre det lønn-
somt for apotekene å redusere prisene på legemidler, forutsetter at apotekene gjør 
sine lønnsomhetsvurderinger uavhengig av grossistene. Men i vertikalt integrerte 
virksomheter som vi finner i apoteknæringen, der lønnsomheten på grossistleddet 
og apotekleddet ses under ett, vil nettoeffekten av å redusere prisene under 
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maksimalpris, være negativ. Gevinstdelingsmodellen gir med andre ord ikke de 
integrerte apotekvirksomhetene insentiver til å redusere utsalgsprisene. 

Målene med indeksprissystemet er delvis nådd 
Målet med indeksprissystemet var å redusere offentlige og private legemiddel-
utgifter gjennom økt salg av de billigste legemidlene (generika) og prisnedgang i 
de relevante markedene.  

Utgiftene til folketrygden er redusert. Dette skyldes primært at generisk bytte har 
gitt stadig lavere indekspriser, og dermed stadig lavere refusjoner. Den samlede 
effekten for folketrygden er likevel sannsynligvis lavere enn forventet, ettersom 
systemet ved innføringen etablerte et høyere nivå på refusjonene for noen varer.  

Utgiftene til de private forbrukerne er ikke redusert som følge av innføringen av 
systemet. Det er ingen mekanismer i systemet som driver prisene nedover. 
Forbrukere som ikke ønsker å bytte preparater, må også selv betale en eventuell 
differanse mellom den faktiske utsalgsprisen og den indeksprisen folketrygden 
refunderer. Dette gir økte utgifter for disse forbrukerne sammenlignet med før 
systemet ble innført. 

Men: Insentivene begrenser omfanget av generisk bytte 
Selv om det skjer generisk bytte innenfor systemet, ser vi ikke en markert endring 
i markedsandelen til generika ett år etter innføringen. Dette skyldes at gevinster av 
generisk bytte på kort sikt, motvirkes av negative inntektseffekter på lengre sikt. 
De negative inntektseffektene oppstår fordi generisk bytte gir lavere refusjon fra 
folketrygden, og dermed lavere inntekter for apotekaktørene. Apotekaktørene har 
heller ingen insentiver til å forhandle ned prisene fra leverandørene (GIP) på 
legemidlene som omfattes av indeksprissystemet, fordi dette også i neste omgang 
gir lavere inntekter. 

Og: Systemet er ressurskrevende å administrere 
Indeksprissystemet har gitt fordelingseffekter ved at folketrygden har redusert 
sine utgifter på bekostning av apotek/grossistaktørene, og til dels på bekostning av 
de private forbrukerne. Innføringen og oppfølgingen av indeksprissystemet inne-
bærer på den andre siden administrative kostnader både for myndighetene og for 
aktørene i næringen. Denne ressursbruken er en samfunnsøkonomisk kostnad som 
må ses opp mot de effektene som er oppnådd. Det er grunn til å tro at ressurs-
bruken i indeksprissystemet er stor i forhold til de effektene som oppnås. Det bør 
vurderes om den samme effekten kan oppnås på mindre ressurskrevende måter.  
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1 Problemstilling og metode 
I denne rapporten evaluerer vi ny apoteklov som trådte i kraft 1. mars 
2001, samt indeksprissystemet, som trådte i kraft 1. mars 2003. Mandatet 
har vært å drøfte hvilke effekter loven har hatt, i lys av myndighetenes mål 
i legemiddelpolitikken. Følgende hovedpunkter har vært omfattet av man-
datet: 

1. Struktur og markedsmaktforhold i legemiddelmarkedet 
2. Tilgjengelighet til apotektjenester 
3. Sikkerhet, kvalitet og service på apotektjenester 
4. Prisene på apotekvarer 
5. Legemiddelforbruket og omfanget av generisk bytte 
6. Økonomien til aktørene i legemiddelmarkedet 
7. Indeksprissystemet 
8. Samfunnsøkonomiske vurderinger. 

Evalueringen er basert på registerdata samt en rekke intervjuer og spørre-
undersøkelser blant ulike aktører. 

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Helsedepartementet. 

I dette kapitlet utdyper og presiserer vi problemstillingen og vi gjør rede for 
metodevalg. 

1.1 Om problemstillingen 
Myndighetenes overordnede mål for legemiddelpolitikken er:2 

• Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av 
betalingsevne og bosted (tilgjengelighet) 

• Legemidler skal brukes faglig og økonomisk riktig (kvalitet) 

• Lavest mulig pris på legemidler.  

Intensjonene med ny apoteklov var  

• Annen fordeling av goder og byrder i apoteknæringen ved en utvidelse av 
retten til å eie og drive apotek 

• Utjevning av overskudd mellom apotek 

• Bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse 

                                                 
2  Ot. prp. nr. 29 (1998-99) ”Om lov om apotek (apotekloven)”. 
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• Nye eiere og ny kompetanse 

• Utvikling og bruk av ny teknologi i apoteket 

• Bruk av mer hensiktsmessige eierformer 

• Bedre kundeservice 

• Bedre tilgjengelighet 

• Lavere utsalgspriser 

• Lavere priser i apotek. 

Oppsummert dreide målene seg om å øke måloppnåelsen med hensyn til til-
gjengelighet, service og priser, og samtidig få til en mer kostnadseffektiv ressurs-
utnyttelse i apoteknæringen. Vi analyserer hvordan tilgjengelighet og service, 
priser og ressursutnyttelsen er påvirket av den nye loven. Vi ser også på hvordan 
det siste målet for legemiddelpolitikken, kvalitet, eventuelt er påvirket av loven. 

Økt tilgang og service skulle primært oppnås ved friere etablering av apotek. 
Dermed ville tilbuds- og etterspørselsmekanismer sørge for at etablering av 
apotek ble tilpasset bosettingsstrukturen. En kunne da vente økt etablering av 
apotek i tett befolkede områder, der kundegrunnlaget for apotekene er solid. På 
den annen side var det en frykt for at farmasøytisk kompetanse ville trekkes til 
byer og andre sentrale områder, mens distriktene ville mangle farmasøyter. Da 
loven ble innført var det allerede en knapphet på farmasøytisk kompetanse. 
Myndighetene la derfor i utgangspunktet opp til at det midlertidig skulle være et 
konsesjonstak for apotek i sentrale strøk. Dagen før loven trådte i kraft gikk man 
imidlertid vekk fra dette taket. Isteden inngikk myndighetene en avtale med to av 
grossistene, som forpliktet seg til å sikre at apotek i kommuner med kun ett apotek 
ikke skulle legges ned. I kapittel 3 drøfter vi utviklingen i tilgjengelighet og 
service i ulike deler av landet.  

Kostnadseffektivitet dreier seg om ressursbruken i legemiddelhåndteringen. 
Myndighetene så for seg at liberaliseringen av etableringspolitikken ville bidra til 
effektivitet gjennom økt konkurranse, for eksempel ved mer rasjonell bruk av 
farmasøytisk personale og ved at flere apotek kunne samordne administrative 
rutiner.3 I kapittel 7 ser vi på hvordan den økonomiske situasjonen i apotek- og 
grossistnæringen har utviklet seg etter at den nye loven ble innført. Her belyser vi 
blant annet kostnadsutviklingen i sektoren. I kapittel 8 drøfter vi konkurransen 
mellom aktører på ulike ledd. I kapittel 2 beskriver vi strukturen i markedet for 
omsetning av legemidler, som en bakgrunn for drøftingene i de påfølgende kapit-
lene. 

Det kan være en konflikt mellom målet om kostnadseffektivitet og målet om 
tilgjengelighet. Konkurranseutsatte, kostnadseffektive apotekkjeder vil avvikle 
apotek som ikke er tilstrekkelig lønnsomme. Nedleggelser av apotek vil normalt 
innebære redusert tilgjengelighet. 

Kvaliteten på apotektjenester, slik vi har definert den, dreier seg om den lege-
middelfaglige standarden og omfatter faglig veiledning av pasienter, sykehjem og 
leger, samt sikkerhet i legemiddelhåndteringen.  

                                                 
3  Ot. prp. nr. 29 (1998-99) Om lov om apotek (Apotekloven). 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet  

 9 

Det kan være en konflikt mellom målet om kostnadseffektivitet og målet om 
kvalitet, ved at apotekene kutter kostnader gjennom å redusere kvaliteten. 
Samtidig finnes en rekke krav fra myndighetene knyttet til apotekvirksomheten, 
som skal hindre at apotekene senker kvaliteten til et uakseptabelt nivå.  

I noen sammenhenger kan målet om økt kostnadseffektivitet bidra til å øke 
oppnåelsen av kvalitetsmålet. For eksempel vil effektivisering av innkjøpsrutiner 
osv for legemidler til apotek kunne frigjøre farmasøytkapasitet. I en situasjon med 
knapphet på farmasøyter vil det kunne øke farmasøytenes mulighet til å veilede 
pasienter. Kvaliteten på apotektjenestene drøftes i kapittel 4. 

Skillet mellom grad av tilgjengelighet til apotektjenester og kvaliteten på apotek-
tjenester kan være uklar. For eksempel kan antall farmasøyter på apoteket være en 
indikasjon på tilgjengeligheten til apotektjenester, men også en indikator på 
kvaliteten på tjenesten som blir gitt. Vi har valgt å trekke et skille ved at indika-
torer som måler det legemiddelfaglige vurderes som kvalitetsindikatorer, mens 
øvrige indikatorer for apotektjenester vurderes som tilgjengelighetsindikatorer. 

Myndighetene så også for seg at lovendringen kunne bidra til lavere priser til 
pasientene og til folketrygden. For det første skulle ordningen med generisk bytte 
på apotek bidra til økt konkurranse mellom legemidler og også bidra til lavere 
innkjøpspriser fra produsentene. For det annet kunne økt konkurranse mellom 
apotek bidra til at prisene gikk ned. Priskonkurranse mellom apotekene var 
imidlertid ikke noe sentralt mål da loven ble innført. Ved innføringen av indeks-
prissystemet var imidlertid lavere utsalgspriser helt klart intensjonen.  

Vi analyserer omfanget av generisk bytte (kapittel 6), ettersom generisk bytte kan 
gi grunnlag for lavere priser. Utviklingen i prisene på legemidler er drøftet i 
kapittel 5. 

Myndighetene har ikke noe mål om at legemiddelforbruket skal øke. Målet er et 
”optimalt” legemiddelforbruk, gitt de lidelser pasientene har og de legemidler som 
eksisterer. Økt tilgjengelighet kan imidlertid bidra til at forbruket øker. Det vil i så 
fall gjelde for de reseptfrie legemidlene, ettersom legen kontrollerer forbruket av 
reseptbelagte preparater. I kapittel 6 ser vi på utviklingen i legemiddelforbruket.  

I kapittel 9 analyserer vi effekter av indeksprissystemet, på grunnlag av 
drøftingene i de foregående kapitlene. I kapittel 10 gjør vi en samlet samfunns-
økonomisk vurdering av effektene av apotekloven. 

Avgrensing 

Legemidler i dagligvare 

Fra 1. november 2003 ble det åpnet for salg av reseptfrie legemidler i dagligvare-
butikker. Det har ikke vært del av mandatet å drøfte effekter av denne liberali-
seringen. 

Mistanke om ulovligheter 

Høsten 2003 var det stor oppmerksomhet omkring apotek og legemiddelgrossister 
i mediene. Konkurransetilsynet varslet inngrep overfor apotekkjedene for å sikre 
at reseptfrie legemidler ble tilgjengelige i dagligvarebutikker. Videre gjennom-
førte Konkurransetilsynet bevissikring hos de tre store legemiddelgrossistene samt 
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Norges Apotekerforening for å få bekreftet eller avkreftet om det hadde fore-
kommet prissamarbeid. Statens Legemiddelverk anmeldte dessuten de tre 
grossistene til Økokrim på grunn av mistanke om at de hadde rapportert for høye 
priser på legemidler innenfor indeksprissystemet. Det har ikke vært vårt mandat 
verken å drøfte lovligheten i aktørenes atferd eller å avdekke mulige lovbrudd.  

Bare ett av et sett virkemidler 

Apotekloven regulerer detaljomsetningen av legemidler og er bare ett av et sett av 
virkemidler i legemiddelpolitikken. Blant annet er prisnivået regulert gjennom 
maksimale innkjøpspriser til apotek, og i tillegg er apotekenes avanse regulert. 
Videre har myndighetene etablert en blåreseptordning som skal sikre at alle har 
råd til nødvendige legemidler. I tillegg er det et regelverk som regulerer virksom-
heten på grossistleddet, blant annet krav om fullsortiment og leveringsplikt. 
Evaluering av disse og andre virkemidler i legemiddelpolitikken ligger utenfor 
rammen for denne evalueringen. 

1.2 Metodevalg 
Problemstillingen er å analysere endringer som følge av ny apoteklov – om den 
nye apotekloven har ført til bedre tilgang på apotektjenester og mer kostnadse-
ffektivitet, uten at dette har gått på bekostning av kvaliteten. En slik analyse skulle 
ideelt sett vært gjennomført ved å sammenligne situasjonen slik den er – altså med 
ny apoteklov, med hvordan situasjonen hadde vært nå dersom ny lov ikke var 
iverksatt – det vil si situasjonen ”i dag uten ny apoteklov”. Situasjonen i dag uten 
ny apoteklov er imidlertid ukjent.  

En naturlig tilnærming til ”i dag uten ny apoteklov” er å se på situasjonen før 
apotekloven ble innført. En svakhet ved denne tilnærmingen er at flere forhold 
nødvendigvis har endret seg, ikke bare apotekloven. Utfordringen er dermed å 
identifisere endringer som skyldes ny apoteklov og skille dem fra endringer som 
ville kommet uansett. I mange tilfeller vil vi ikke kunne konkludere entydig om 
årsakssammenhengene, og må nøye oss med å anskueliggjøre endringer og drøfte 
mulige årsaker. 

Arbeidet med evalueringen har vært gjennomført i perioden august 2003 til april 
2004 på basis av et bredt informasjonsgrunnlag. For det første har vi gjennomført 
intervjuer med sentrale aktører i apoteksektoren. Her har hensikten dels vært å 
oppnå en grundig forståelse og kjennskap til sektoren, dels å samle inn konkrete 
data for analyse. For det andre har vi samlet en rekke registerdata for analyse av 
endringer og status. Disse registrene har imidlertid ikke vært tilstrekkelige til å gi 
et fullstendig bilde. Vi har derfor for det tredje gjennomført flere spørreunder-
søkelser blant ulike aktører.  

1.2.1 Samtaler med bedrifter, organisasjoner og 
myndigheter 

Ved oppstart av prosjektet var det sentralt å få et grundigere innblikk i apotek- og 
grossistnæringens struktur, regelverk, relevante problemstillinger osv. Vi 
gjennomførte derfor tidlig samtaler med representanter for myndighetene, 
organisasjonene, apotekkjedene/grossistene, uavhengige apotek og representanter 
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for produsenter og importører av legemidler. En liste over personer vi har 
intervjuet ligger som vedlegg til rapporten. 

Samtalene ble gjennomført under forutsetning av at aktørenes uttalelser ikke 
skulle identifiseres i evalueringen. Alle aktører vi har vært i kontakt med under 
arbeidet har vist en stor grad av velvilje. I tillegg til å gi viktig innsikt i næringen, 
har aktørene stilt dataregistre til disposisjon for oss og har lagt ned til dels 
betydelig arbeid i tilrettelegging og utvelgelse av data. De har dermed bidratt 
vesentlig til at vi har kunnet gjennomføre evalueringen slik den nå framstår, uten 
at de på noen måte har vært involvert i selve analysearbeidet. 

1.2.2 Registerdata 
En viktig del av evalueringen er å analysere endringer i kvantifiserbare størrelser 
som antall apotek, priser, omsetningsvolum, markedsandeler, økonomi osv. Her 
har vi benyttet registerdata primært fra Statens Legemiddelverk (SLV), Norges 
Apotekerforening (NAF) og Farmastat.  

• NAFs pris- og omsetningsregistre; salgsundersøkelsen og NAFstat.  

• Apotekoversikt (fra NAF/SLV) 

• Maksimalpriser på legemidler (fra SLV) 

• Indekspriser på generiske legemidler (fra SLV) 

• Reservasjonsrapporter for indeksprissystemet (fra SLV/NFHI) 

• Bytteliste generiske legemidler (fra SLV) 

• Statistikkmateriale apotekregnskap (fra SLV) 

• Driftsstøtte til apotek som trenger økonomisk bistand (fra SLV) 

• Fraktrefusjoner til apotek (fra SLV/NAF) 

• Oversikt over aktører med markedsføringstillatelse (SLV) 

• Salgstall for legemidler solgt i Norge (fra Farmastat) 

• Regnskapstall for apotekkjedene (fra foretaksregisteret). 

Dataregistrene og deres kvalitet og relevans er omtalt nærmere sammen med 
analysene i senere kapitler i rapporten.  

I tillegg til de nevnte registrene har vi benyttet data fra SLVs apotekkartlegging. 
Dette er en datainnsamling fra alle landets apotek. Her kartlegges blant annet 
åpningstider, personellsammensetning og innredning i apotekene.  

Vi har også benyttet data fra Apotekbarometeret. Dette er en halvårlig spørre-
undersøkelse blant innbyggere i Norge, der folk blir stilt spørsmål om kjennskap 
og holdninger omkring apotek. Undersøkelsen gjennomføres på telefon av TNS 
Norsk Gallup institutt as og utvalgsstørrelsen er ca 1.000. Undersøkelsen finansi-
eres av aktører i apoteknæringen. 

1.2.3 Spørreundersøkelser 
Vi gjennomførte til sammen fem spørreundersøkelser i forbindelse med evalu-
eringen. Disse skulle belyse mulige effekter som registerdataene ikke kunne 
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ventes å fange opp. Dette gjelder i første rekke omfang og holdninger til generisk 
bytte, samt vurderinger av service, veiledning og andre forhold som ikke uten 
videre kan tallfestes. 

Undersøkelse blant pasienter 
Vi ønsket en spørreundersøkelse blant apotekets viktigste brukere – nemlig 
pasientene. For å sikre at vi fanget opp de flittigste brukerne, som forventnings-
messig ville ha det beste grunnlaget for å vurdere apotekene og apotekloven, ble 
det trukket et utvalg blant personer som hadde hatt frikort i alle årene 2000, 2001 
og 2002. Utvalget ble trukket fra Rikstrygdeverkets frikortregister, og intervjuene 
ble gjennomført per telefon av Opinion as i november 2003. I alt 2.063 personer 
ble oppringt. Av disse var det 316 tilfeller hvor det ikke ble oppnådd kontakt med 
respondenten. I tillegg var det 747 personer som nektet å delta i undersøkelsen. 
Dermed var det i alt 1.000 personer som deltok i undersøkelsen. 

Spørsmålene dreide seg om pasientenes vurdering av apotekets service og vei-
ledning, samt om deres erfaringer med generisk bytte. Disse spørsmålene danner 
grunnlag for å vurdere situasjonen i apotekene i dag. Ettersom det ikke ble 
gjennomført noen tilsvarende undersøkelse før den nye loven ble innført, er de 
ikke uten videre egnet til å belyse mulige endringer som følge av apotekloven. Vi 
valgte derfor å stille spørsmål til pasientene om de oppfatter at det har skjedd 
endringer på gitte områder siden den nye loven ble innført. Ettersom under-
søkelsen ble gjennomført nesten tre år etter ny lov, stiller slike spørsmål store krav 
til intervjupersonenes hukommelse. Normalt vil det være vanskelig å vurdere 
endringer på så lang sikt. På den annen side vil dette erindringsproblemet være 
særlig stort når det skjer jevnlige endringer. I apotek- og grossistnæringen har det 
på sin side vært relativt stabile forhold fram til den nye loven kom, slik at 
endringer pasientene har opplevd, med stor sannsynlighet vil ha skjedd de siste tre 
årene. Men risikoen for at folk har glemt hvordan forholdene var tre år tilbake i tid 
er relativt stor. Undersøkelsen vil derfor ha en tendens til å undervurdere 
endringene. Det vil dermed være særlig stor usikkerhet knyttet til svarene på 
endringsspørsmålene, og resultatene må derfor tolkes med varsomhet. 

Spørreskjemaet og svarene fra undersøkelsen er gjengitt i vedlegg 1. 

Undersøkelse blant sykehjem 
En stor andel av apotekene har sykehjem som kunder. Disse skiller seg fra den 
største kundegruppen, pasientene, på vesentlige punkter. Blant annet besitter de 
betydelig kunnskap selv, gjennom sine legemiddelansvarlige sykepleiere, mens 
pasienter i større grad er avhengige av veiledning fra apoteket. Dessuten kjøper 
hvert sykehjem vesentlig større kvanta av legemidler enn tilfellet er for den 
enkelte pasient. En tredje viktig forskjell er at sykehjemmene betaler legemidlene 
over egne budsjetter, mens pasientene i overveiende grad får dekket sine lege-
middelutgifter av folketrygden. 

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant legemiddelansvarlige sykepleiere i 
offentlige og private sykehjem omkring i landet. Intervjuene ble foretatt per 
telefon av Opinion as i oktober 2003. I alt 186 personer ble oppringt. Av disse var 
det 34 det ikke ble oppnådd kontakt med, mens 3 nektet å svare. Nettoutvalget ble 
dermed 149 sykehjem. Spørsmålene dreide seg om service og veiledning fra 
apotek samt praksis med hensyn til generisk bytte. I likhet med pasientene fikk de 
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spørsmål om de oppfattet at det hadde skjedd endringer de siste tre årene. Også 
her er det stor usikkerhet om svarene, ettersom tre år er lang tid å huske tilbake.  

Spørreskjemaet og svarene fra undersøkelsen er gjengitt i vedlegg 2. 

Undersøkelse blant fastleger 
Apotekene har også en viktig rolle i å levere tjenester til den lokale helsetjenesten. 
Dette gjelder særlig fastlegene, som skriver ut størstedelen av reseptene som 
apotekene ekspederer. I kvalitetskontrollen av resepter vil apotekene ofte ha 
kontakt med rekvirerende lege. Et annet aspekt er at legene har betydning for 
omfanget av generisk bytte (som er et element i apotekloven) ved at de rådgir sine 
pasienter og ved at de kan reservere seg mot bytte.  

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant et utvalg fastleger, der de fikk 
spørsmål om kontakten med apotekene samt om sin holdning og erfaring med 
generisk bytte. I likhet med pasientene og sykehjemmene fikk også legene spørs-
mål om de oppfattet endringer de siste tre årene. Også her er det særlig stor 
usikkerhet i svarene, ettersom tre år er lang tid. Resultatene må derfor tolkes med 
varsomhet (se avsnittet over for en drøfting av usikkerheten). 

Intervjuene ble gjennomført per telefon av Opinion as i oktober 2003. I alt 272 
fastleger ble oppringt. Av disse var det 146 personer som det ikke ble oppnådd 
kontakt med. I tillegg var det 26 som nektet å svare. Nettoutvalget av fastleger ble 
dermed 100. 

Spørreskjemaet og svarene fra undersøkelsen er gjengitt i vedlegg 3. 

Apotekundersøkelse 
De nærmeste til å vurdere endringer i apotekene som følge av apotekloven er 
personalet på apotekene. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse rettet mot farma-
søyter (apotekere og ansatte farmasøyter) ved et utvalg apotek. Vi valgte først 
tilfeldig ut 210 av i alt 404 hovedapotek (per september 2003). Her valgte vi for 
det første apotekeren (=driftskonsesjonæren). For hvert av disse apotekene trakk 
vi tilfeldig én ansatt farmasøyt ved dette apoteket eller et tilhørende filialapotek.  

Et stort flertall av landets apotek er enten eid av eller har samarbeidsavtaler med 
én av de tre apotekkjedene. For å sikre at vi hadde med noen apotek uten kjede-
tilknytning, valgte vi å trekke ut ytterligere 6 apotek som vi hadde fått opplyst at 
var uavhengige av kjedene. Også her trakk vi ut driftskonsesjonær samt én ansatt 
farmasøyt. At selvstendige apotek ble trukket ut særskilt innebærer at denne 
gruppen av apotek kan være overrepresentert i utvalget. I alt er det imidlertid 7 
apotek i utvalget som verken er eid av eller har samarbeid med en av kjedene. 
Dette er så få at de i ubetydelig grad vil påvirke totaltallene.  

Register over ansatte farmasøyter fikk vi fra Norges Farmasøytiske forening. Ved 
16 apotek hadde NFF ingen medlemmer (utover evt. driftskonsesjonær). Dette kan 
enten skyldes at det ikke jobber andre farmasøyter enn apotekeren der, eller at 
farmasøyten ikke var medlem av NFF. I disse apotekene spurte vi kun apotekeren. 
Det var dermed i alt 216 driftskonsesjonærer og 200 ansatte farmasøyter som fikk 
spørreskjema. Undersøkelsen ble gjennomført postalt i oktober og november 
2003. Driftskonsesjonærer og ansatte fikk litt ulike skjema. 
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Begge grupper fikk en rekke spørsmål om erfaringer med generisk bytte, vur-
dering av veiledning og service samt om arbeidssituasjonen. Driftskonsesjonær-
ene fikk dessuten spørsmål om forholdet til eventuelt kjedekontor, samt apotekets 
politikk med hensyn til generisk bytte, videreutdanning av personale osv.  

På samme måte som i de øvrige undersøkelsene valgte vi å stille spørsmål om 
endringer de siste tre årene. Selv om det vil være usikkerhet knyttet til svarene 
også i dette tilfellet, er det grunn til å tro at personalet ved apotekene har et svært 
bevisst forhold til endringene de har erfart etter at den nye apotekloven trådte i 
kraft. Spørsmålene om endring er kun stilt til dem som jobbet ved samme apotek 
for tre år siden. Dette skal hindre at de har et relevant sammenligningsgrunnlag. 

Etter én purring fikk vi svar fra 177 driftskonsesjonærer og 161 ansatte farma-
søyter. Dette innebærer en svarandel på henholdsvis 82 og 81 prosent, noe som er 
svært høyt for en postal undersøkelse som dette. 

Spørreskjemaet og svarene fra undersøkelsen er gjengitt i vedlegg 4. 

Undersøkelse blant produsenter og importører 
For å belyse markedsmaktforholdene i legemiddelnæringen valgte vi å gjennom-
føre en spørreundersøkelse blant dem som leverer legemidler til grossistene, 
nemlig produsenter og importører. 

Vi valgte for det første ut alle 43 medlemmer av Legemiddelindustriforeningen 
(LMI), som primært representerer produsenter av originalpreparater. I tillegg 
valgte vi ut alle 5 medlemmer av NIGeL, som representerer produsenter av gene-
rika på det norske markedet. I tillegg sendte vi skjema til 5 parallellimportører. 

Disse fikk i hovedsak spørsmål om forhandlingssituasjonen overfor grossister og 
kjedekontorer. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført postalt i oktober og november 2003. Etter 
én purring fikk vi inn totalt 39 skjema, noe som innebærer en svarandel på 75 
prosent. Blant svarene var det 34 originalprodusenter, 2 generikaprodusenter og 3 
parallellimportører. 

1.2.4 Geografisk inndeling 
I flere sammenhenger er det interessant å belyse eventuelle geografiske for-
skjeller. Dette er særlig relevant med hensyn til apotektilgjengelighet. En hypotese 
var, som vi påpekte i avsnitt 1.1, at tilgjengeligheten kan ha blitt bedret i tett 
befolkede områder, og redusert i spredt befolkede områder. Vi ønsket derfor å 
gjøre en inndeling på grunnlag av befolkningstetthet, og har brukt Statistisk 
sentralbyrås inndeling av norske kommuner ut fra befolkningstetthet. Inndelingen 
er basert på hvor stor andel av kommunens befolkning som bor i tettbygd strøk. I 
SSBs inndeling er kommunene delt inn i ti klasser, fra 0 til 9, der befolknings-
tettheten øker med økende nummer. Vi har slått sammen klassene slik at vi sitter 
igjen med tre kategorier av kommuner: 

Tettbygde kommuner:  Mer enn 90 prosent av kommunens befolkning bor 
i tettbygd strøk (SSBs klasse 9). Her finner vi kom-
muner som Oslo og Bergen, men også en 
kommune som Berlevåg. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet  

 15 

Mindre tettbygde kommuner: Mellom 50 og 90 prosent av kommunens 
befolkning bor i tettbygd strøk (SSBs klasse 5-8). 
Her finner vi kommuner som Halden, Verran og 
Flekkefjord. 

Spredtbygde kommuner: Under halvparten av kommunens befolkning bor i 
tettbygd strøk (SSBs klasse 0-4). Eksempler er 
Hurdal, Stokke og Tana. 

Analyser basert på denne inndelingen har svakheter. For det første er ikke 
kommunegrenser alltid den mest relevante avgrensingen. Vilkårene for å drive 
apotek kan være svært ulike innenfor én kommune (i Oslo er det trolig stor 
forskjell på å drive apotek i Karl Johans gate og på Årvoll, nord i byen). For det 
andre er det nødvendigvis store forskjeller mellom kommunene innen hver av de 
tre gruppene (Oslo vs. Berlevåg). I praksis vil det sikkert være tilfeller der 
vilkårene for apotekvirksomhet er likere i to kommuner i hver sin klasse (Stokke 
sentrum og Berlevåg) enn to lokaliseringer i samme klasse. Disse svakhetene 
innebærer at analysene vil dekke over en del nyanser. Enhver kategorisering vil 
imidlertid nødvendigvis ha noen svakheter. Vår vurdering alt i alt er at dette er en 
relevant måte å kategorisere ulike geografiske områder, gitt vår problemstilling.  

1.2.5 Kjedetilknytning 
I mange sammenhenger vil selvstendige apotek og apotek som er eid av en av de 
store kjedene ha ulike interesser og trolig opptre ulikt. I flere sammenhenger er 
det derfor relevant å kategorisere apotekene på grunnlag av hvilket forhold de har 
til de store apotekkjedene. En slik inndeling har imidlertid vært vanskelig, fordi 
det ikke finnes noen registre som viser apotekenes tilknytning til kjedene. Én 
naturlig inndeling kunne være å ta utgangspunkt i eierskap. Et apotek kan være 
100 prosent eid av en kjede, eller en kjede kan ha eierandeler sammen med for 
eksempel driftskonsesjonæren. En gruppe apotek kan også være eid av et mor-
selskap der en kjede igjen har eierandeler. Vi har oversikter som viser antall 
apotek hvor kjedene har eierskap og dette er vist i Figur 2.6. Det finnes imidlertid 
ingen registre som viser eierskap for det enkelte apotek og vi har derfor ikke 
kunnet bruke en slik inndeling i analysene der vi har hatt behov for å kjenne 
kjedetilknytningen til enkeltapotek.  

I analysene har vi derfor kategorisert apotekene på grunnlag av hvem som har 
konsesjon til å eie apoteket. I SLVs registre, er eierskapet kategorisert på grunnlag 
av hvem som er konsesjonshaver. Vi har da delt apotekene i tre kategorier 

Kjedeapotek  Én av de tre store apotekkjedene er konsesjonshaver. 

Sykehusapotek Apotek som eies av helseforetakene. Dette dreier seg om 30 
apotek og disse er kategorisert manuelt. 

Andre Apotek som verken er sykehusapotek eller kjedeapotek, slik 
disse er definert over. 

I tilfeller der det er flere eiere vil det oftest være største eier som har konsesjonen, 
men det behøver ikke alltid være slik. Det vil være tilfeller der kjeden er største 
eier mens en annen (gjerne driftskonsesjonæren) har konsesjonen. Det kan også 
være motsatt; at kjeden er konsesjonshaver til tross for at den er minoritetseier. 
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Dette innebærer at oppdelingen ikke er eksakt med hensyn til apotekets tilknyt-
ning til kjedene. Ettersom kjeden ikke kan være konsesjonshaver uten at apoteket 
har noen tilknytning til kjeden, vet vi imidlertid at alle som kategoriseres som 
kjedeapotek nødvendigvis vil ha en tilknytning til kjeden. På den annen side vil 
det trolig være apotek i gruppen av ”andre” som også er tilknyttet en kjede. Dette 
er en svakhet ved analysene, og innebærer at eventuelle forskjeller mellom apotek 
med og uten tilknytning til kjedene vil undervurderes.  

1.2.6 Annet 
I forbindelse med vurderingen av økonomiske forhold i apotek- og grossist-
næringen har vi engasjert Ernst & Young til å gjennomføre et begrenset oppdrag. 
Oppdraget har bestått i en framstilling av prinsipper for prising av leveranser 
mellom virksomheter med felles eiere, og en overordnet gjennomgang av års-
rapporter til virksomhetene i apotek- og grossistnæringen med utgangspunkt i de 
prinsipielle vurderingene. 

1.2.7 Begreper og definisjoner 
Innenfor temaet legemidler og apotek benyttes en rekke begreper og faguttrykk. 
Noen av disse har en entydig tolkning, mens andre brukes litt ulikt i ulike 
sammenhenger. Nedenfor har vi derfor satt opp en liste over begreper og hvordan 
de brukes i denne rapporten.  

AIP: Apotekets innkjøpspris fra grossist. 

Apotek: Salgs- og tilvirkningssted for legemidler til sluttbruker, som er fysisk 
tilgjengelig for publikum . 

Apotekbestyrer: Daglig leder på filialapotek. 

Apoteker: Driftkonsesjonær i apoteket. En apoteker har femårig universitets-
utdanning ( cand.pharm.). 

Apotektekniker: Apotekansatt med utdanning fra videregående skole innenfor 
studieretningen for helse- og sosialfag. 

AUP: Apotekets utsalgspris til publikum. 

Definerte døgndoser: Gjennomsnittlig dose per døgn for et voksent menneske for 
preparatets vanligste bruksmåte. 

Direkteimportert preparat: Det legemiddelet som et parallellimporterte preparat 
søkes importert i forhold til. Begrepet anvendes uansett om legemiddelet er 
importert eller om det er tilvirket i Norge. 

Direktereseptur: Direktereseptur innebærer at apoteket ekspederer pasientens 
resept mens vedkommende venter, og med mulighet for direkte kommunikasjon 
med pasienten underveis. 

Driftkonsesjonær: Apoteker. 

Farmasøyt: Cand. pharm. og reseptar har fellesbetegnelsen farmasøyt. Disse 
yrkesgruppene har rett til å selvstendig ekspedere resepter. 
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Filialapotek: Apotek under stedlig ledelse av en apotekbestyrer, men under 
samme apotekkonsesjon og driftskonsesjon som hovedapotek. 

Generisk bytte: Generisk bytte er bytte mellom medisinsk likeverdige preparater. 

Generisk preparat: Generiske preparater brukes her om reseptpliktige preparater 
som inneholder samme kjemiske substans (virkestoff) i samme styrke og lege-
middelform som et originalpreparat, og som av myndighetene er funnet medisinsk 
likeverdig med originalpreparatet. Det generiske produktet kan ha en form, farge, 
smak og innpakning som avviker fra originalpreparatet.  

GIP: Grossistens innkjøpspris fra produsent/importør. 

Hovedapotek: Apotek hvor driftskonsesjonæren har sitt daglige virke. Under 
hovedapoteket kan det gis konsesjon til drift av inntil tre filialapotek. Apotek som 
ikke er filialapotek, er hovedapotek. 

Konsesjonshaver: Innehaver av konsesjon til eierskap til apotek. 

LMI: Legemiddelindustriforeningen. 

Medisinutsalg: Separat utleveringssted for legemidler som er underlagt et 
bestemt apotek. Ingen tilstedeværelse av farmasøytisk personale. 

NAF: Norges apotekerforening. 

NFF: Norges Farmaceutiske Forening. 

NFHI: Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 

NIGeL: Norsk Industriforening for Generiske Legemidler. 

Originalpreparat: Preparat produsert av produsent med nåværende eller utgått 
patent på virkestoffet. Vi bruker betegnelsen kun om direkteimporterte preparater, 
mens de parallellimporterte preparatene betegnes ”parallellpreparat”. 

Parallellimport: Import fra et EØS-land av farmasøytiske spesialpreparater 
allerede omsatt i Norge med gyldige norske markedsføringstillatelser. (Direkte-
importerte preparater). Et parallellimportert preparat er med andre ord samme 
produsent som det tilsvarende preparatet som allerede direkteimporteres til Norge. 
Grunnlaget for parallellimport er at importører kan hente en gevinst på å 
importere fra et land der preparatet er billigere enn i Norge. 

Parallelt bytte: Bytte mellom parallellimporterte preparater som er definert som 
generisk byttbare og bytte mellom direkteimporterte preparater og parallell-
importerte preparater som er definert som generisk byttbare. 

Provisor: Farmasøyt med cand.pharm., som ikke er apoteker.  

Reseptar: Apotekfaglig ansatt med treårig høyskoleutdanning. 

RTV: Rikstrygdeverket. 

SLV: Statens legemiddelverk. 
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2 Struktur i 
legemiddelmarkedet 

Strukturen i apotek- og grossistnæringen har endret seg vesentlig etter at den nye 
apotekloven kom på plass 1. mars 2001. Fra å være en næring med et fåtall 
grossister og mange enkeltstående apotek er næringen nå dominert av tre aktører 
som eier både grossister og apotek. I dette kapittelet beskriver vi situasjonen i dag, 
som et bakteppe for drøftingene videre i rapporten.  

Vi har delt aktørene i markedet for omsetning av legemidler inn i tre hoved-
grupper; legemiddelindustrien og apotek- og grossistnæringen – som begge 
representerer tilbudssiden, og etterspørrerne. Figur 2.1 nedenfor viser en enkel 
oversikt over de tre gruppene.  

Figur 2.1 Aktører i omsetningskjeden for legemidler 
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Note: Originalprodusent, generikaprodusent og parallellimportør forklares i avsnitt ”Originalitet” nedenfor 
RHF = Regionale helseforetak. 

Kilde: LMI, NAF og NIGeL 
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2.1 Sluttbrukerne 
Legemidler forbrukes av privatpersoner i deres egne hjem, på sykehus og i syke-
hjem. Hoveddelen av etterspørselen etter legemidler skiller seg fra etterspørselen 
etter de fleste andre varer og tjenester, ved at bruk av legemidler, beslutning om 
bruk og betaling for bruk er splittet mellom pasientene, legene og folketrygden, 
(eventuelt sykehus og sykehjem).  

2.1.1 Privat forbruk 
Vanligvis er forbruk er resultat av følgende, nærmest banale prosess: Man bestem-
mer seg for at man trenger eller ønsker et produkt, for eksempel et par sko. Man 
går i en eller flere butikker for å vurdere utvalget og sammenligne priser. Kanskje 
får man noen råd av butikkpersonalet. Til slutt tar man en beslutning, betaler det 
skoene koster og man kan ta dem i bruk.  

Når det gjelder legemidler er forbruket ofte resultat av en helt annen prosess. Det 
man selv først og fremst avgjør, er at man føler seg dårlig. Hvis det er plagsomt 
nok, eller man tror det er noe alvorlig i veien går man trolig til legen. Legen vur-
derer symptomene og skriver eventuelt ut en resept på et legemiddel. Det er altså 
legen som beslutter hvilken behandling man får tilgang til. Sett bort fra at legen 
kanskje vil sette opp en kontrolltime for å vurdere om behandlingen er effektiv 
og/eller gir uønskede bivirkninger, stopper legens engasjement her. Selv går man 
imidlertid videre til apoteket med resepten. Hvis legemiddelet er skrevet ut på blå 
resept betaler man bare en liten andel av prisen selv, mens folketrygden betaler 
resten. Man vil neppe tenke så mye på den faktiske prisen på legemiddelet, bare 
på hvilken effekt det kan tenkes å ha. Når man får utlevert legemiddelet kan man 
begynne å bruke det.  

Legemidler for alvorlige og kroniske lidelser kan skrives ut på blå resept. 
Blåreseptordningen innebærer at pasientene årlig betaler en maksimal egenandel 
for legemiddelforbruket på 1550 kroner i 2004. Alt forbruk utover dette betaler 
folketrygden (pasienten får da utstedt frikort). 

Det finnes situasjoner der forbruket av legemidler er resultatet av en prosess som 
ligner mer på eksemplet med skoene. Hvis legemiddelet legen anbefaler er skrevet 
ut på hvit resept, betaler man for legemiddelet selv. Hvis man i utgangspunktet 
ikke føler seg så dårlig at man går til legen går man kanskje rett til apoteket for å 
kjøpe smertestillende, hostesaft eller andre reseptfrie legemidler. Valg av lege-
middel, betaling og forbruk skjer i dette tilfellet mer eller mindre på samme måte 
som ved kjøp av skoene.  

En slik splittet etterspørselsside (se Tabell 2.1 nedenfor) som vi finner i lege-
middelmarkedet bidrar til å skape en helt spesiell markedssituasjon. Denne 
markedssituasjonen preger konkurransen i legemiddelindustrien og apotek- og 
grossistnæringen. 
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Tabell 2.1 Den splittede etterspørselssiden 

 Reseptfritt Hvit resept Blå resept 

Hvem beslutter? Pasientene Legene Legene 
Hvem betaler? Pasientene Pasientene Folketrygden 

Hvem bruker? Pasientene Pasientene Pasientene 
Kilde:  ECON 

2.1.2 Forbruk på sykehus og sykehjem 
Innlagte pasienter på sykehus og beboere på sykehjem får utdelt nødvendige lege-
midler av henholdsvis sykehuset og sykehjemmet. Det er sykehusene og syke-
hjemmene som betaler for legemiddelforbruket. Blåreseptordningen gjelder ikke.  

Etterspørselen etter legemidler fra disse institusjonene er til dels også splittet på 
samme måte som etterspørselen i den private delen av markedet. Uavhengige 
leger forskriver legemidler til beboerne på sykehjem, mens sykehjemmene betaler. 
Det eneste sykehjemmene kan kontrollere direkte er hvilke generiske versjoner av 
legemidlene de skal kjøpe inn. 

På sykehusene er det de ansatte legene som forskriver legemidler. Det kan være 
grunn til å tro at legene på sykehusene opptrer noe mer enhetlig enn legene i all-
mennlegetjenesten og sykehjemmene. De enkelte helseforetakene har en lege-
middelkomité som utarbeider en felles legemiddelliste med standardpreparater 
som de ansatte legene skal foretrekke ved forskrivning. 

2.1.3 Myndighetenes ulike roller 
Vi har ovenfor nevnt folketrygden som en aktør som ivaretar en viktig ”kunde-
funksjon” i legemiddelmarkedet. Folketrygden er imidlertid en del av helsemyn-
dighetene som også skal ivareta andre oppgaver i legemiddelpolitikken.  

Stortinget bestemmer de overordnede rammebetingelsene industrien har for å 
operere i Norge, det vil si lovene og budsjettene som gjelder for sektoren. Dernest 
er det regjeringen ved Helsedepartementet som vedtar forskriftene som regulerer 
detaljer for industriens virksomhet og som har budsjettansvaret for sektoren. Når 
det gjelder budsjettet er også Finansdepartementet en viktig myndighet. Vedtaks- 
og kontrollmyndigheten for blant annet prisfastsettelse på legemidler, fastsettelse 
av apotekavanse, godkjenning av nye apotek, tilsyn med apotek med mer er videre 
delegert til Legemiddelverket (SLV). Utbetaling av refusjon for legemidler på blå 
resept er delegert til Rikstrygdeverket (RTV) som forvalter folketrygden. Til slutt 
eier Helsedepartementet også de fem regionale helseforetakene. Inntil april 2001 
var Helsedepartementet også majoritetseier i legemiddelgrossisten NMD. 
Myndighetene har dermed roller som både etterspørrer (RTV) og tilbyder (Syke-
husapotek) av apotektjenester, i tillegg til at de utøver reguleringsmyndighet. 

2.2 Produsentene - legemiddelindustrien 
Det finnes 297 legemiddelfirmaer med markedsføringstillatelse på det norske 
markedet. Mellom 60 og 70 av disse står for store deler av omsetningen. Med få 
unntak er disse datterselskaper av internasjonale firmaer. Figur 2.2 nedenfor viser 
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hvordan omsetningen av legemidler fordeler seg på de ulike legemiddelfirmaene i 
Norge.  

Figur 2.2 Markedsandeler, legemiddelindustrien  
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Omsetning totalt i 2002: 9, 3 milliarder kroner. 

Kilde: LMI (Tall og fakta 2002) 

Ved første øyekast ser det ut til at graden av konsentrasjon er lav i legemiddel-
industrien. Ikke mange næringer har så mange produsenter og importører. I tillegg 
er omsetningen fordelt nokså jevnt på et stort antall firmaer. Antall firmaer sier 
imidlertid lite om graden av konsentrasjon i markedet. Legemiddelmarkedet be-
står nemlig av flere delmarkeder som er helt eller delvis atskilt. Litt avhengig av 
hvordan vi avgrenser markedene, betjenes mange delmarkeder kun av ett eller et 
fåtall firmaer.  

2.2.1 Egenskaper som definerer ulike deler av 
markedet 

Legemiddelmarkedet kan deles inn på flere måter. Vi har skilt mellom legemidler 
etter 

• terapeutisk effekt 

• originalitet 

• reseptstatus. 

Terapeutisk effekt 
Det er selvfølgelig ikke de samme legemidlene som brukes for å behandle astma, 
høyt blodtrykk, smerter osv. Alle legemidler har mer eller mindre ulike egen-
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skaper. Legemidlene er systematisert etter terapigrupper, såkalte ATC-grupper4, i 
henhold til egenskapene. I ATC-systemet deles legemidlene i grupper på fem 
nivåer. Det finnes 14 ATC-grupper, definert etter behandlingsområde i kroppen, 
og deretter et varierende antall undergrupper. I Figur 2.3 nedenfor har vi listet opp 
alle hovedgruppene.  

Figur 2.3 Oversikt over hovedgrupper i ATC-systemet 

ATC-kode Terapiområde (behandlingsområde i kroppen) 

   

A  Fordøyelse, stoffskifte og tenner 

B  Blod og bloddannende organer 

C  Hjerte og kretsløp 
D  Hud 

G  Kjønnssykdommer og urogenitalsystem 

H  Hormoner til systemisk bruk 

J  Antiinfektiva til systemisk bruk 

L  Antineoplastiske og immunmodulerende midler 

M  Muskler og skjelett 
N  Nervesystem og sinnslidelser 

P  Antiparasitære midler og insektmidler 

R  Respirasjonsorganer 

S  Sanseorganer 

V  Røntgen og kontrastmidler 

 
Kilde: http://www.legemiddelsiden.no  

Som et eksempel på kompleksiteten i markedet og omfanget av delmarkeder har 
vi i Figur 2.4, tatt for oss hovedgruppe N (nervesystemet) og nøstet oss ned til det 
laveste klassifikasjonsnivået, nemlig virkestoff. Virkestoff er den kjemiske 
sammensetningen i legemidlene.  

Hovedgruppe N er delt inn i syv undergrupper, som blant annet omfatter smerte-
stillende, legemidler mot epilepsi, parkinson og psykiske lidelser. Undergruppen 
psykoanaleptika (N06) inneholder fire undergrupper, blant annet antidepressiva. 
Undergruppen antidepressiva (N06A) inneholder igjen fem undergrupper. Av 
disse undergruppene er det de såkalte SSRIene (N06AB) som er mest brukt. Seks 
virkestoffer tilhører denne kategorien. Et av disse seks virkestoffene er citalo-
pram, utviklet av Lundbeck. Lundbeck markedsfører citalopram under merke-
navnene Cipramil, Sepram og Apertia. Andre produsenter markedsfører sine lege-
midler under blant annet virkestoffnavnet Citalopram.  

                                                 
4  ATC = Anatomical Therapeutic Che mical Classification. 
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Figur 2.4 Konkurransesituasjonen innenfor legemiddelgruppen N06A – 
Antidepressiva 
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Kilde:  http://www.legemiddelsiden.no  

Generelt er det slik at jo lengre ned i klassifikasjonshierarkiet man beveger seg, 
desto større er substituerbarheten mellom legemidlene. På nivå N01 til N07 er det 
ingen substitusjonsmuligheter, mens det innenfor gruppen SSRI er store substitu-
sjonsmuligheter. Jo større muligheten for substitusjon er, desto større er konkur-
ransen mellom legemiddelfirmaene. Det finnes imidlertid også eksempler på sub-
stitusjonsmuligheter mellom legemidler som befinner seg i ulike hovedgrupper. 
Virkestoffene paracetamol og ibuprofen brukes begge til å dempe lettere smerter. 
Paracetamol tilhører hovedgruppe N, mens ibuprofen tilhører hovedgruppe M. 
Om det er apotekene, legene eller pasientene som kan foreta substitusjonen, det 
vil si velge legemiddel, varierer fra legemiddel til legemiddel.  

Originalitet 
Som vist i Figur 2.4 skiller vi mellom tre typer legemidler; originaler, generika og 
parallellimporterte legemidler. Et virkestoff kommer først på markedet som en 
original, blir deretter eventuelt parallellimportert, og kommer til slutt som oftest 
på markedet som generika.  

• Nye virkestoffer kan patenteres, og kalles således originalprodukter. Pat-
entene gir innehaverne enerett på å utnytte virkestoffene kommersielt i en 
viss periode, og dermed ta ut en ekstramargin av markedet. Patentreglene 
gjelder alle industrisektorer og er basert på et sett av internasjonale konven-
sjoner med formål å beskytte industrielle rettigheter. Patentbeskyttelse gir 
en form for markedsmakt og gir patentets rettighetshaver mulighet til å ta ut 
en ekstramargin i markedet. En slik ekstramargin kan ses som en motivasjon 
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til eller belønning for å utvikle nye legemidler. Etter at patentperioden er 
gått ut kan hvem som helst produsere virkestoffet. Formålet med tids-
begrensningen er å legge til rette for konkurranse, noe som kan gi et lavere 
prisnivå enn i patentperioden. Lengden på patenttiden representerer en 
avveining mellom behovet for å gi økonomiske insentiver til utvikling av 
nye produkter og oppnå de fordelene konkurranse gir.  

• Så snart et virkestoff er på markedet kan det tilhørende legemiddelet 
parallellimporteres. Parallellimporterte legemidler er legemidler som er 
registrert av originalprodusenten i Norge, men som importeres fra andre 
EØS-land av andre firmaer enn originalprodusentens representant i Norge. 
Grunnlaget for parallellimporten er at preparatet er billigere i landet det 
importeres fra.  

• Etter at patenttiden er utløpt kan andre legemiddelfirmaer produsere virke-
stoffet og markedsføre dette under sitt eget navn. De versjonene som 
lanseres etter at patentperioden er utløpt kalles generika. Generika har i 
utgangspunktet en helt identisk terapeutisk effekt som originalproduktet. 
Det eneste som kan skille de ulike generiske variantene er merkenavn, farge, 
form og hjelpestoffer.  

Muligheten til parallellimport reduserer produsentens mulighet til prisdiskrimi ner-
ing mellom markeder. Og begrenset patenttid bidrar til, som nevnt ovenfor, at det 
blir konkurranse om å produsere de enkelte virkestoffene. Konkurranse fra 
generika skaper enda større substitusjonsmuligheter enn det for eksempel er 
mellom SSRIene, fordi originalproduktet og generika er identiske med hensyn til 
effekt. I eksempelet i Figur 2.4 ovenfor ser vi at det finnes det syv generikaer på 
markedet og tre parallellimporterte legemidler i tillegg til originalen Cipramil.  

Reseptstatus  
Vi kan til slutt dele legemidlene inn etter reseptstatus. Legemidler kan skrives ut 
på blå resept, hvit resept eller kan være reseptfrie. Legemidler på blå resept 
finansieres av folketrygden og fordeles på pasientene av legene. Legemidler på 
hvit resept finansieres av pasientene selv, men fordeles likevel av legene.5 Resept-
frie legemidler finansieres også av pasientene og det er pasientene som tar beslut-
ningen om bruk, mer eller mindre på egen hånd (jf. avsnitt 2.1 ovenfor).  

Reseptstatus har ingen direkte betydning for konkurransesituasjonen på tilbuds-
siden, men bestemmer hvordan etterspørselssiden opptrer og dermed hvilken 
respons konkurransen får i markedet. 

Figur 2.5 nedenfor viser størrelsen på de seks delene av markedet som vi har 
definert.  

                                                 
5  I spesielle tilfeller kan andre, for eksempel sosialkontoret, dekke utgiftene på hvit resept for pasienten. 
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Figur 2.5 Legemiddelomsetningen inndelt i seks kategorier. 200 mest 
omsatte legemidler, AIP-nivå. Millioner kroner 
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Total AIP-omsetning 2002 = 9,3 milliarder kroner kr. AIP-omsetning 200 største = 7,6 mrd kr. 

Kilde: Farmastat, SLV, www.weblegen.no samt ECONs beregninger 

Tallene i figuren er ikke helt eksakte. For det første har vi bare tatt med de 200 
største legemidlene, som bare dekker vel 80 prosent av markedet. Kategoriser-
ingen av legemidlene er gjort manuelt, og bygger på begrenset informasjon. Alle 
legemidler som kan skrives ut på blå resept er plassert i blåreseptkategorien fordi 
vi ikke vet hvor stor andel som faktisk er skrevet ut på blå resept. Likeens er alle 
legemidler som kan skrives ut på resept plassert i reseptkategorien, fordi vi ikke 
vet hvor stor andel som faktisk er skrevet ut på resept. Det betyr at vi trolig har 
overvurdert disse kategorien noe. Paracetamol er for eksempel havnet i reseptkate-
gorien fordi det kan skrives ut på resept. Vi har tilordnet legemidlene til gruppene 
”av patent” hvis det framgår av SLVs bytteliste at virkestoffet også selges av 
generikaprodusenter.  

På tross av at fordelingen av legemidler på de seks kategoriene ikke er helt eksakt 
gir figuren trolig likevel en god tilnærming til realitetene. Det vil si at det meste 
av legemiddelomsetningen skjer på blå resept. Og om lag 30 prosent av omset-
ningen er utsatt for generisk konkurranse. 

2.3 Apotek- og grossistnæringen 
I dag domineres apotek- og grossistnæringen av tre aktører; Apokjeden/Apotek 1, 
NMD/Vitusapotek og Alliance Unichem/Holtung. I tillegg finnes det et visst 
antall sykehusapotek som kjøper inn legemidler på spesielle betingelser. Figur 2.2 
nedenfor viser antall apotek og de tre største grossistenes omsetning. Heretter 
kaller vi de integrerte grossist-apotekkjedene for apotekvirksomheter.  
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Figur 2.6 Illustrasjon av størrelsen til de ulike virksomhetene, målt i antall 
utsalg og omsetning  
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Omsetning totalt i 2002:  
11, 2 milliarder kroner 

Note: Omsetningen er fordelt på de tre grossistene fordi alt kjøp og salg av legemidler går igjennom 
grossistene. NMD har høyest omsetning fordi de leverer til alle sykehusapotekene og de fleste 
selvstendige apotekene. 
Tilordningen av apotek til de ulike kjedene gjelder både hel- eller deleide apotek. 
I søylen for Ditt apotek er sykehusapotekene holdt utenom, og vist i egen søyle. Sykehusapotekene er 
imidlertid også tilknyttet Ditt apotek-konseptet.  

Kilde: SLV, NAF og LMI 

2.3.1 Aktører i apotek- og grossistnæringen 
Apotekvirksomhetene: Apokjeden/Apotek 1, NMD/Vitusapotek 
og Holtung/Alliance UniChem 
De tre største apotekvirksomhetene Apokjeden/Apotek 1, NMD/Vitusapotek og 
Alliance Unichem/Holtung er tilsynelatende relativt like virksomheter selv om 
markedsandelene varierer. Vi har beskrevet aktørene nærmere nedenfor. 

NMD (Norsk Medisinaldepot) var inntil 1995 den eneste grossisten i det norske 
legemiddelmarkedet, og eid av staten. NMD AS er i dag et holdingsselskap, og 
formålet er handel med legemidler og andre varer, og virksomhet som står i 
forbindelse med dette, blant annet å eie aksjer i andre selskaper. NMD har 
organisert sin virksomhet i to 100 prosent eide datterselskaper: NMD Grossist-
handel AS og Vitusapotek AS (se Figur 2.7). Vitusapotek står for apotekdriften og 
eier (helt eller delvis) i overkant av 100 apotek. NMD Grossisthandel har ansvaret 
for grossistvirksomheten, men har også eierandeler i 57 apotek, som markedsføres 
under navnet ”Ditt apotek”.6 NMD AS er 100 prosent eid av tyske Celesio AG. 

                                                 
6  I tillegg er sykehusapotekene tilknyttet Ditt apotek-konseptet, men her har NMD ingen eierandeler. 

Sykehusapotekene er heleide av helseforetakene. 
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Figur 2.7 NMD/Vitusapotek  
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Kilde: Årsrapporter NMD AS, NMD Grossisthandel AS og Vitusapotek AS, Brønnøysundregistrene 

Apokjeden startet i 1995 som et innkjøpssamarbeid mellom de selveiende apotek-
erne. Tamro trådte inn på det norske grossistmarkedet etter at NMDs grossist-
monopol ble opphevet.  

I dag er Apokjeden AS et aksjeselskap som har organisert sin virksomhet i to 100 
prosent eide datterselskaper, Apokjeden Distribusjon og Apotek 1 Norge (se Figur 
2.8). Apokjeden Distribusjon ivaretar logistikken og Apotek 1 står for apotek-
driften, det vil si er deleier i 29 apotek og 100 prosent eier av 143 apotek. Virk-
somheten i det norske morselskapet Apokjeden består av utvikling av apotek, 
markedsføring, innkjøp og logistikk, kompetanseutvikling og andre tjenester for å 
støtte apotekenes virksomhet. Apokjeden AS er majoritetseid av finske Tamro, 
men har også norske eiere. 

Figur 2.8 Apokjeden/Apotek 1  
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Kilde: Årsrapporter Apokjeden AS, Apotek 1 Norge AS og Apokjeden Distribusjon AS, 

Brønnøysundregistrene 
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Det betyr blant annet at kjeden legger vekt på å få et størst mulig overskudd for 
selskapet som helhet, ikke for hvert datterselskap separat.7 

Grossisten Holtung trådte også inn på det norske grossistmarkedet etter at NMDs 
grossistmonopol ble opphevet. Apotekkjeden Alliance UniChem Norge ble 
etablert på det norske markedet da den nye apotekloven ble gjeldende 1. mars 
2001. I dag eies både Holtung og Alliance UniChem Norge av Alliance UniChem 
Plc i England (se Figur 2.9). Alliance UniChem eier 107 apotek. Holtung driver 
først og fremst grossistvirksomhet, men har likevel eierandeler i syv apotek, som 
markedsføres under navnet ”Norgesapotek”.  

Figur 2.9 Alliance UniChem/Holtung  
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Kilde: Årsrapporter Alliance UniChem Norge AS og Holtung AS, Brønnøysundregistrene 

Selvstendige apotek 
I november 2003 var til sammen 40 apotek 100 prosent eid av privatpersoner. En 
del av disse er tilknyttet konseptet ”Ditt apotek”, mens andre ikke var tilknyttet 
kjedene på annen måte enn gjennom en leveringsavtale med en fast grossist. 

Sykehusapotekene 
Sykehusapotekene er eid av de regionale helseforetakene, og leverer legemidler 
først og fremst til sykehusene. Sykehusapotekene har en kontrakt med NMD 
Grossisthandel AS om levering av legemidler.  

Helseforetakene samarbeider imidlertid om innkjøp av legemidler gjennom 
organisasjonen ”Legemiddelinnkjøpssamarbeidet” (LIS) og forhandler selvstendig 
med legemiddelindustrien. Grossisttjenestene håndteres fortsatt av grossisten. 
Avtalen for hvert enkelt legemiddel reforhandles årlig ved at LIS innhenter anbud 
fra firmaene. Samarbeidet innebærer at et produkt har samme pris for alle helse-
foretakene.  

LIS omfatter kun legemidler som går til sykehusets inneliggende pasienter. 
Legemidler som sykehusapotekene selger over disk kjøpes fra grossist på samme 
måte som tilfellet er for andre apotek. 

                                                 
7  Deleide apotek vil likevel ha individuelle mål om overskuddsmaksimering. 
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Kjedekontorenes rolle 
Kjededannelsen innebærer at apotekene ikke opptrer individuelt, men i henhold til 
en felles eiers strategi. De få apotekene som ikke er eid av kjedene er også bundet 
av kjedenes adferd fordi de får levert legemidler av kjedenes grossister. I spørre-
undersøkelsen rettet mot apotekene har vi spurt hva som bestemmes sentralt og er 
felles for apotekene. Svarene er gjengitt i Figur 2.10 nedenfor.  

Figur 2.10 Kjedekontorets rolle. Hvilke forhold på det enkelte apotek som 
bestemmes av kjedekontoret 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant driftskonsesjonærer på apotek.  

Kjedekontorene bestemmer fullstendig AUP på så vel handelsvarer som reseptfrie 
og reseptbelagte legemidler i over 60 prosent av apotekene. Kjedekontoret 
bestemmer også i stor grad varesortiment og deltakelse på etterutdanning. De 
områdene hvor det ser ut til at apotekene bestemmer mest selv er lønn til ansatte, 
personellsammensetning og antall årsverk. 

Når vi splitter svarene opp på grunnlag av hvem som har konsesjonen til å drive 
apoteket, får vi en omtrentlig inndeling ut fra eierskap til apoteket. En slik opp-
splitting viser at sykehusapotekene er helt uavhengige av kjedene når det gjelder 
lønn, antall årsverk, etterutdanning og personellsammensetning. Når det gjelder 
priser og sortiment har imidlertid kjedene en betydelig innflytelse (se figur 4.11-
4.18 i vedlegg 4). 

Overfor deleide apotek har kjedekontorene større innflytelse enn de har overfor 
sykehusapotekene, noe som trolig kan forklares med eierskapet. 
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Dagligvare- og annen detaljhandel 
I november 2003 ble det åpnet for salg av visse reseptfrie legemidler utenom 
apotek. Etter dette har en rekke dagligvarebutikker, bensinstasjoner og enkelte 
andre forretninger begynt å selge de mest vanlige reseptfrie legemidlene. Disse 
virksomhetene er pålagt å kjøpe legemidlene gjennom legemiddelgrossistene.  

2.3.2 Konsentrasjon i apotek- og grossistnæringen 
Tidligere kunne bare universitetsutdannede farmasøyter eie apotek og drive 
apotek. I følge den nye apotekloven kan flere personer eller virksomheter eie 
apotek og eierne trenger ikke selv arbeide i apoteket. Bare personer eller institu-
sjoner som har rekvireringsrett til legemidler og/eller behandler pasienter eller 
legemiddelprodusenter kan ikke eie apotek. Denne liberaliseringen innebærer i 
utgangspunktet at det er blitt lettere å etablere apotek.  

Samtidig har reguleringsendringene ført til betydelige strukturendringer i form av 
integrasjon og konsentrering. Næringen har integrert horisontalt og vertikalt; 
horisontalt ved at mange detaljister eies av samme aktør; vertikalt ved at 
detaljister og grossister har fått felles eiere. 

Med horisontal integrasjon menes samtidig deltagelse i flere horisontalt relaterte 
virksomheter. Det vil si at konkurrerende virksomheter får felles eier. 

Den horisontale integrasjonen innebærer at apotek- og grossistmarkedet på mange 
måter kan karakteriseres som et oligopol. Det vil si at det er så få aktører at ingen 
kan handle uten å ta hensyn til hva de andre gjør. Det den ene apotekvirksomheten 
gjør vil få betydning for hvordan de andre apotekvirksomhetene vil opptre. For å 
tilpasse seg best mulig må derfor alle virksomhetene ta hensyn til hva salgs reak-
sjoner egne handlinger utløser hos de andre to virksomhetene.  

Med vertikal integrasjon menes samtidig deltakelse i flere vertikalt relaterte mar-
keder. Det vil si at samme aktør eier flere ledd i verdikjeden – virksomheter som 
er hverandres kunder og leverandører. De tre apotekvirksomhetene eier de eneste 
fullsortimentsgrossistene og nesten alle apotekene enten helt eller delvis.  

Den vertikale og horisontale integrasjonen vi har sett i apotek- og grossist-
næringen de siste tre årene tilsvarer den strukturendringen som skjedde i vare-
handelen på 1980- og 1990-tallet. Dagligvarehandelen er for eksempel dominert 
av fire store kjeder; Hakon-gruppen, Reitangruppen, Norgesgruppen og NKL. Det 
at strukturendringene har skjedd så raskt i apotek- og grossistnæringen skyldes 
trolig at tiden var overmoden for endringer, og at mange av konseptene fra 
varehandelen kunne kopieres, slik at aktørene slapp å gjøre nybrottsarbeid med 
hensyn til logistikk og sentralisering. 

Den horisontale integrasjonen er etter all sannsynlighet drevet fram av stordrifts-
fordelene knyttet til innkjøp, markedsføring, opplæring og bruk av datasystemer. 
Jo større omsetning desto bedre innkjøpsbetingelser kan en virksomhet oppnå. Og 
kostnadene til markedsføring, opplæring og datasystemer øker ikke i samme takt 
som omsetningen eller antall ansatte, men får en mindre og mindre vekt når om-
setningen og antall ansatte øker (gitt at omfanget er uendret). Sett i et slikt 
perspektiv lønner det seg for alle virksomhetene å få en størst mulig andel av 
legemiddelmarkedet gjennom et stort antall utsalgssteder. 
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Den vertikale integrasjonen kan være drevet fram av behovet for å sikre 
leveranser og redusere transaksjonskostnadene. Da den nye apotekloven trådte i 
kraft var Apokjeden allerede etablert med både grossist og apotek. De andre to 
grossistene sto i fare for ikke å ha noen apotek å selge til dersom Apokjeden fikk 
en for dominerende posisjon. Faste leveringsavtaler oppnådd gjennom integrasjon 
kan også ha bidratt til å redusere transaksjonskostnadene mellom grossistene og 
apotekene. Ved å opptre som én enhet vil ikke lenger gevinstdelingssystemet 
motivere apotekene til å forhandle ned AIP på bekostning av grossistavansen. 
Selv om dette neppe har hatt utløsende effekt på den vertikale integrasjonen, har 
det ikke hindret den. Gevinstdelingssystemet er omtalt i kapittel 5.  
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3 Tilgjengelighet til 
apotektjenester 

Ett av målene med den nye apotekloven var å sikre bedre tilgjengelighet til 
apotektjenester. Tilgjengelighet dreier seg for det første om fysisk tilgang til 
steder der legemidler selges. En viktig indikator er derfor antall apotek, og fordel-
ingen av apotek mellom ulike deler av landet. Tilgjengelighet kan imidlertid også 
måles ut fra åpningstider, ventetid og mulighet for diskresjon. I dette kapitlet ser 
vi på utviklingen i tilgjengelighet på grunnlag av slike indikatorer. 

Forhold som kvalitet på veiledningen, apotekpersonalets kompetanse osv kan også 
betraktes som mål på tilgjengelighet. Disse forholdene er drøftet i kapittel 4. 

Så godt som alle tilgjengelighetsindikatorene vi har sett på tyder på at tilgjengelig-
heten har økt.  

• Antall apotek har økt kraftig  

• Tilgjengeligheten har økt særlig i sentrale strøk, men ingen vesentlig forver-
ring i distriktene 

• Antall kommuner uten apotek er redusert 

• Apotekenes åpningstider har økt. 

Den eneste negative indikatoren vi ser er at antall medisinutsalg er redusert. 
Mange steder er det mer enn kompensert ved at det er kommet apotek isteden. 
Men 11 kommuner som hadde medisinutsalg står nå uten både apotek og medisin-
utsalg.8 

3.1 Utsalgssteder for legemidler 
Generelt behøver det ikke være en årsakssammenheng mellom endring i loven og 
de endringene som eventuelt observeres. Når det gjelder endringer i fysisk 
tilgjengelighet, kan vi imidlertid slå fast at det er en slik sammenheng. Under den 
gamle loven var antall og beliggenhet for apotekene regulert, slik at endringer 
forekom i vesentlig mindre grad enn i dag. 

                                                 
8  Fra 1. november 2003 er det åpnet for salg av reseptfrie legemidler i dagligvarehandel med mer. Dette får 

betydning for tilgjengeligheten, men en analyse av effektene ligger utenfor rammen av denne 
evalueringen. 
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3.1.1 Antall apotek 
Ved årsskiftet 2000/2001 – to måneder før den nye apotekloven trådte i kraft – var 
det i alt 397 apotek her i landet. Per 31.12.2003 var antallet økt til 520 apotek. 9 
Dette innebærer en økning på 124 apotek på under tre år. Til sammenligning ble 
det åpnet kun fem nye apotek i hele 2000.  

Økningen i antall apotek var særlig stor i de to første årene etter at den nye loven 
trådte i kraft, jf. Tabell 3.1. Fra 1. januar 2003 til 31.desember 2003 ble det kun 
åpnet 23 nye apotek, og ingen av de tre store aktørene ser for seg noen vesentlig 
nyetablering i perioden framover. 10 

Som vi ser av Tabell 3.1 er også omfanget av nedleggelser økt etter ny lov, men 
antallet er fortsatt begrenset. Disse nedleggelsene har i hovedsak vært apotek som 
er etablert etter at den nye loven trådte i kraft. Nedleggelsene kan ha kommet som 
et resultat av overetablering i forhold til økonomisk grunnlag i det aktuelle 
området.  

Tabell 3.1 Utvikling i antall apotek og medisinutsalg 

  1999 2000 2001 2002 2003 

Åpnede apotek 9 5 65 50 23 

Nedleggelser 0 0 1 9 5 

Sum antall apotek 
ved utgangen av året 

392 397 461 502 520 

Antall medisinutsalg 
ved utgangen av året 

1279   1147 1154 

Kilde: SLV og NAF.  

3.1.2 Medisinutsalg 
Mangel på apotek i et område kan i noen grad kompenseres ved at et apotek 
oppretter medisinutsalg. Utvikling i antall medisinutsalg er derfor også en del av 
bildet av tilgjengelighet til apotektjenester. 

Et medisinutsalg er et utsalg som har rett til å selge og utlevere legemidler. 
Medisinutsalget har ikke selvstendig rett til å ekspedere resepter, men er tilknyttet 
et apotek som utøver denne retten. Et medisinutsalg kan for eksempel være 
lokalisert i butikk eller post. I apotekforskriften heter det at ”medisinutsalg skal 
etableres når Statens legemiddelverk anser det nødvendig for å sikre en forsvarlig 
legemiddelforsyning. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på avstand til 
apotek og andre medisinutsalg samt lokale kommunikasjonsforhold”.11 Medisin-
utsalg er hovedsakelig lokalisert steder hvor det ikke er grunnlag for drive et 
fullverdig apotek. Medisinutsalg er dermed en erstatning for hoved- eller filial-
apotek. Men medisinutsalg har ingen farmasøytisk kompetanse. 

                                                 
9  Av disse er 490 private apotek mens 30 er offentlig eide sykehusapotek.  
10  Intervjuer med Alliance UniChem, Holtung, NMD Grossisthandel, Vitusapotek og Apokjeden. 
11  Forskrift om apotek § 51. Etablering og overføring av medisinutsalg. 
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Antall medisinutsalg er blitt redusert fra 1279 i 1999 til 1154 i 2003. Vi har ikke 
tall for medisinutsalg i 2000, og dermed kan vi ikke fastslå om noe av denne 
nedgangen allerede hadde kommet før den nye apotekloven trådte i kraft. 

3.1.3 Geografisk fordeling 
Hoveddelen av nyetableringer siden den nye loven ble innført har vært i sentrale 
strøk, og da spesielt i Oslo og omegn.  

Kart 3.1 gir en geografisk fordeling av nye apotek fordelt på fylker. Ikke over-
raskende er det en konsentrasjon av nyetablerte apotek i de sentrale østlands-
fylkene Akershus, Østfold og Oslo. I den andre enden av skalaen ligger Sogn og 
Fjordane, hvor kun ett apotek er etablert siden den nye loven ble innført. 

Kart 3.1 Antall nye apotek fordelt på fylker 

   

  
Kilde: NAF, SLV og ECONs beregninger 

Når de nyetablerte apotekene fordeles på kommuner ser vi at Oslo er den kommu-
nen som har hatt flest nyetableringer, mens nabokommunen Bærum kommer som 
nummer to. Også Moss, Drammen, Trondheim og Stavanger har opplevd en 
betydelig økning i antall apotek. 
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Kart 3.2 Antall nye apotek fordelt på kommuner. 
Størrelsen på symbolene indikerer antall apotek 

 
Kilde:  NAF, SLV og ECONs beregninger 

Da loven ble innført var det 210 kommuner som ikke hadde eget apotek. I ti av 
disse kommunene er det etablert apotek, slik at det nå er 234 kommuner som har 
apotek mens 200 fremdeles er uten.  

Mens kartene ovenfor viser hvor de nyetablerte apotekene er lokalisert, viser Kart 
3.3 fordelingen av alle apotek hhv ved utgangen av 2000 og utgangen av 2003.  
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Kart 3.3 Fordelingen av apotek i 2000 og 2003. 
Størrelsen på symbolene indikerer antall apotek 

2000 2003 

Kilde:  SLV, NAF og ECONs beregninger 

Som kartene viser er det liten forskjell i lokaliseringsmønsteret for apotek etter 
innføring av ny apoteklov. Konsentrasjonen av apotek er større på det sentrale 
Østlandet enn de fleste andre steder i landet. Dette var også tilfelle før ny lov, men 
konsentrasjonen er forsterket. 

Nedenfor ser vi nærmere på fordelingen av apotek mellom ulike typer kommuner. 
Inndelingen av kommuner er nærmere forklart i kapittel 1.  

Figur 3.1 Nye apotek fordelt på kommunetyper. Prosentvis fordeling 
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Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde:  SLV, NAF, SSB og ECONs beregninger 

Som vi ser er det særlig de tettbygde kommunene som har fått en økning i antall 
apotek. Innbyggere i disse kommunene har med andre ord fått en vesentlig bed-
ring i tilgjengeligheten etter innføring av ny apoteklov. Også økningen i mindre 
tettbygde kommuner er betydelig. 
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Dette er ikke overraskende. I dag styres nyetableringer av økonomiske faktorer, 
der kundegrunnlag er særlig viktig. I et område med tett befolkningsgrunnlag kan 
en eier enten etablere seg for å øke sin markedsandel, eller for å hindre at konkur-
renter etablerer seg. 

Før den nye apotekloven ble innført ble apotekkonsesjoner tildelt av departe-
mentet når det var ”ønskelig eller påkrevd av allmenne hensyn”.12 

Selv om innbyggere i tettbygde kommuner har fått økt tilgjengelighet har ikke 
innbyggere i spredtbygde kommuner fått redusert tilgjengeligheten. Vi har ikke, 
som fryktet, opplevd nedleggelser i mindre sentrale strøk. 

Ingen kommuner som hadde apotek i 2000 er uten apotek nå. Da ny apoteklov 
trådte i kraft, inngikk NMD og Apokjeden avtale med myndighetene om å sikre 
drift av typiske distriktsapotek i tre år. Avtalen er forlenget inn i 2005, og kan 
delvis forklare at ingen apotek er nedlagt i kommuner som før hadde kun ett 
apotek. Forpliktelsen gjelder apotek i kommuner som per 28. februar 2001 kun 
hadde ett privat apotek, og omfatter i alt 160 kommuner. Avtalen er gjort 
gjeldende for kun tre apotek; i Vardø, Gvarv og Åmli. To av apotekene er overtatt 
av NMD og ett av Apokjeden.  

Vi har ikke grunnlag for å fastslå om disse eller noen av de 160 andre aktuelle 
apotekene vil legges ned dersom avtalen ikke fornyes når den går ut. Det vil i så 
fall innebære en betydelig svekkelse av tilgjengeligheten i de aktuelle kommu-
nene.  

Forpliktelsen kan likevel ikke alene forklare at typiske distriktskommuner har 
opprettholdt tilgjengeligheten. Også disse kommunene har fått flere apotek. Av de 
15 apotekene som er nedlagt fra den nye apotekloven ble innført og fram til 
årsskiftet 2003/2004, befant 8 seg i tettbygde kommuner og 7 i mindre tettbygde. I 
2004 er det per 17. mars opprettet 7 apotek, ett av disse er i tettbygde kommuner, 
mens resten er i mindre tettbygde kommuner. Samtidig er 2 apotek nedlagt, begge 
i mindre tettbygde kommuner. 

Vi har også sett på den geografiske fordelingen av medisinutsalg. Figuren neden-
for viser fordelingen av medisinutsalg på de forskjellige kommunetypene i 
henholdsvis 1999 og 2003. 

                                                 
12  Lov om drift av apotek m.v. av 21 juni 1963. Kap1, § 1. 
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Figur 3.2 Antall medisinutsalg fordelt på kommunetyper. 1999 og 2003 
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Note:  Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde:  SLV, NAF og ECONs beregninger 

Ikke overraskende er den store majoriteten av medisinutsalg i de spredtbygde 
kommunene. Det er i disse områdene det mest sannsynlig ikke er grunnlag for et 
ordinært apotek. Vi ser at reduksjonen i medisinutsalg har vært i spredtbygde og 
mindre tettbygde kommuner, mens antall medisinutsalg i bykommuner ikke er 
vesentlig endret. Nyetablering av apotek kan føre til at grunnlaget for medisin-
utsalg faller bort. Vi har sett etablering av apotek i noen spredtbygde kommuner 
og dette kan forklare noe av reduksjonen. Videre kan medisinutsalgene ha blitt 
nedlagt som følge av at lokaliseringen for utsalgsstedet har blitt nedlagt. Dette kan 
gjelde nærbutikker, postkontor osv. Når et utsalgssted legges ned, kan kunde-
grunnlaget også forsvinne. 

Mens antall kommuner med medisinutsalg er omtrent uendret siden 1999, er det 
en viss endring i hvilke kommuner som har medisinutsalg. 51 kommuner som 
hadde medisinutsalg i 1999 har det ikke i 2003. På den annen side har nye 
kommuner kommet til. Av de kommunene som hadde medisinutsalg i 1999, men 
ikke i 2003 er det kun et fåtall som ikke har sett etablering av apotek eller som 
allerede hadde apotek. Til sammen 11 kommuner som hadde medisinutsalg i 1999 
står nå uten både apotek og medisinutsalg.13 Disse kommunene har åpenbart fått 
redusert tilgjengelighet til apotektjenester. Kartet nedenfor illustrerer medisin-
utsalg i 1999 og 2003.  

                                                 
13  Dette er Ramnes, Røyrvik, Fosnes, Herøy, Beiarn, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Marnardal, Sømno og 

Bø i Nordland. 
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Kart 3.4  Medisinutsalg. Kommunefordelt. 1999 og 2003 

1999 

 

2003 

 

 
Kilde:  NAF, SLV og ECONs beregninger 

Lokaliseringsmønsteret er i det alt vesentlige uendret etter innføring av ny lov. 
Hovedvekten av norske kommuner har et eller flere medisinutsalg. Det er til en 
viss grad samsvar mellom kommuner med liten befolkning og antall medisin-
utsalg i kommuner. 

3.1.4 Fordeling av utsalgssteder i forhold til befolkning 
Et annet mål for tilgjengelighet til apotektjenester er antall innbyggerer per 
apotek. I takt med at antall apotek har økt, er naturlig nok antall innbyggere per 
apotek redusert. Mens det i 2000 var 11.281 innbyggere per apotek for landet som 
helhet, var tallet redusert til 8.754 ved utgangen av 2003. 

Figur 3.3 viser fylkesvis antall innbyggerer per apotek i 2000 og i 2003. Det fylket 
med størst nedgang er Akershus, som i 2000 hadde i overkant av 15.000 inn-
byggerer per apotek og var landets ”dårligste”. Som nevnt har Akershus vært et av 
de fylkene med størst tilvekst av apotek. Når antall innbyggere per apotek går ned, 
vil tilgangen på apotektjenester isolert sett bli bedre.  
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Figur 3.3 Antall innbyggere per apotek. Fylkesvis 
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Kilde:  SLV, NAF, SSB og ECONs beregninger 

Vi ser at alle fylkene har hatt en reduksjon i antall innbyggere per apotek. 
Nedgangen i Sogn og Fjordane er marginal da det kun har blitt etablert et nytt 
apotek her. Spredningen i antall innbyggere per apotek har også gått ned, slik at 
skjevfordelingen er blitt redusert. Bildet blir bekreftet av kartet nedenfor som 
viser antall innbyggere per apotek på kommunenivå. 
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Kart 3.5 Innbyggere per apotek. Kommunefordelt. 2000 og 2003 

2000 2003

 
Kilde:  SLV, NAF, SSB og ECONs beregninger 

I kartet ser vi også hvilke kommuner som er uten apotek, jf. de hvite feltene. Dette 
er, som ventet, typiske distriktskommuner. Dette er den samme situasjonen som 
før den nye loven ble innført. Videre ser vi at det i 2000 var mange kommuner i 
Østlandsområdet med mange innbyggere per apotek. I 2003 er det færre kommu-
ner som ligger i den ”dårligste” klassen. 

I Figur 3.4 og Figur 3.5 har vi sett på forholdet mellom apotek og befolkning i de 
tre kommuneklassene i hhv 2000 og 2003. 

Figur 3.4 Apotek og befolkning fordelt på kommunetyper. 2000. 
Prosentvis fordeling 
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Note:  Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde:  SLV, NAF, SSB og ECONs beregninger 
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Figur 3.4 viser at det var en relativt jevn fordeling mellom tettbygde, mindre 
tettbygde og spredtbygde kommuner når vi ser på andel apotek i forhold til 
befolkningsandel. Mindre tettbygde strøk skiller seg ut med en liten overvekt av 
apotekene sett i forhold til befolkning.  

Figur 3.5 Apotek og befolkning fordelt på kommunetyper. 2003. 
Prosentvis fordeling 
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Note:  Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde:  SLV, NAF, SSB og ECONs beregninger 

Av Figur 3.5 ser vi nok en gang at nyetableringene særlig har kommet i tettbygde 
kommuner. Mens disse kommunene tidligere hadde en litt større andel av befolk-
ningen enn av apotekene, er forholdet motsatt i 2003. Hovedinntrykket er likevel 
at fordelingen har endret seg lite etter at den nye loven kom. 

Fordelingen av apotek i forhold til befolkning kan være én indikator på tilgjenge-
lighet. Forholdet sier noe om hvor mange personer som ”sogner til” hvert apotek 
og kan være en indikasjon på omfanget av kø. Det betyr likevel ikke at likhet i 
antall innbyggere per apotek mellom kommunene innebærer lik tilgjengelighet. 
Med samme antall innbyggere per apotek vil den avstanden en gjennomsnitts-
innbygger har til apoteket være større i en spredtbygd kommune enn tilfellet er i 
en tettbygd kommune. Den nye apotekloven kan derfor sies å ha gitt større for-
skjell i tilgjengelighet mellom ulike kommunetyper. Men forskjellene har kommet 
ved at tettbygde kommuner har fått økt tilgjengelighet, ikke ved at spredtbygde 
kommuner har fått redusert tilgjengelighet. 

Apotekbarometeret, som gjennomføres av TNS Gallup (jf. kapittel 1) gir også et 
bilde av tilgjengeligheten til apotektjenester ved å spørre apotekkunder om hvor 
lang avstand de har til nærmeste apotek. Barometeret for november/ 
desember 2003 viser at nesten halvparten av befolkningen har gåavstand til 
nærmeste apotek. Ytterligere knapt 40 prosent kan kjøre til nærmeste apotek på 15 
minutter eller mindre. Dermed er det 15 prosent som må kjøre mer enn 15 
minutter til nærmeste apotek. Barometeret viser at innbyggere i Midt-Norge og 
Nord-Norge er de som gjennomsnittlig har lengst avstand til nærmeste apotek. 

3.2 Tilskuddsordninger 
Vi har to typer tilskuddsordninger som skal bidra til å sikre tilgjengelighet til 
apotektjenester; nemlig fraktrefusjonsordningen og driftsstøtteordningen. 
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3.2.1 Fraktrefusjonsordningen 
Fraktrefusjonsordningen er en stønadsordning til apotek, og skal dekke faktiske 
utgifter som apoteket har ved forsendelse av legemidler til pasienter og medisin-
dispenserende leger. Ordningen bidrar til å øke tilgjengeligheten til legemidler 
ved at for eksempel pasienter i områder som ikke ligger i umiddelbar nærhet til 
apotek kan få tilsendt sine medisiner og at pasienter som av forskjellige grunner 
ikke har anledning til å oppsøke apotek kan få utlevert legemidler enten på posten, 
et egnet utleveringssted eller på sin egen dør. Spesielt for eldre og uføre kan dette 
bidra til å øke tilgjengeligheten til apotektjenester. 14 Fraktrefusjonsordningen kan 
i mange tilfeller redusere ulempen ved manglende tilgang til et fysisk apotek-
utsalg. 

Vi har ikke tall for hvor mange pasienter som får tilsendt medisiner gjennom 
fraktrefusjonsordningen. I vår spørreundersøkelse blant pasienter (jf. kapittel 1) 
svarer imidlertid 10 prosent at de får tilsendt legemidler på grunn av særlig 
belastning ved besøk i apotek. Disse forsendelsene er trolig i overveiende grad 
omfattet av fraktrefusjonsordningen. Ettersom undersøkelsen er gjort blant 
personer med frikort, og dermed trolig har et medisinforbruk høyere enn snittet, er 
sannsynligvis andelen noe lavere enn 10 prosent i befolkningen som helhet. 

Kostnadene ved forsendelsen ble fram til 2002 dekket fullstendig gjennom frakt-
refusjonsordningen. I 2003 ble omfanget av fraktrefusjon endret slik at apotekene 
kun får refundert 50 prosent av utgiftene i forbindelse med forsendelse av lege-
midler. 

Mens antall apotek har økt betydelig etter at ny lov ble innført, har det vært en 
reduksjon i antall apotek som mottar fraktrefusjon.15 Totalt beløp som refunderes 
ble ikke vesentlig endret fra 2000 til 2002. Fra 2002 til 2003 er refusjonsbeløpet 
om lag halvert. Korrigerer vi for at refusjonssatsen er redusert, ser vi liten endring 
i omfanget av fraktrefusjon. 

Vi ser, ikke overraskende, at det er i de tynnest befolkede kommunene hvor det er 
høyest fraktrefusjon per innbygger. Her kan man anta at fraktrefusjonsordningen i 
mange tilfeller fungerer som en erstatning for lett tilgjengelighet til et 
apotekutsalg. Likevel ser vi en økning i fraktrefusjon per innbygger i tettbygde 
kommuner fra 2000 til 2002. I denne kommunetypen har det vært en relativt stor 
etablering av nye apotek, noe som burde tilsi at behovet for fraktrefusjon skulle 
gått ned. I 2003 er refundert beløp om lag halvparten av beløpet som ble refundert 
i 2000. Dette må ses i sammenheng med regelendringen.  

Vi kan se en viss endring i fordelingen av fraktrefusjon mellom de tre kommune-
typene fra 2000 til 2002, men denne endringen ser ut til å bli reversert i 2003.  

                                                 
14  Apotekforskriftens § 44: Utgifter til forsendelse som nevnt i § 41 av legemidler forskrevet av lege eller 

tannlege, kan apoteket bare få refundert når forsendelsen tilsies av geografiske forhold, forbrukerens 
fysiske eller psykiske helsetilstand eller andre omstendigheter som gjør utlevering i apotek til en særlig 
belastning for forbrukeren. Apotekforskriftens § 41: Apotek kan sende legemidler til forbrukere bosatt i 
apotekets naturlige geografiske pasientområde. Med forsendelse menes enhver distribuering av lege-
midler som skjer utenfor apotekets driftslokaler. Sykehusapotek kan uavhengig av første ledd sende 
legemidler til tidligere pasienter ved sykehuset og til andre pasienter når hens ynet tilsier det. 

15  I 2000 var det 300 apotek som mottok fraktrefusjon, mens det i 2003 var 264. 
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Figur 3.6 Fraktrefusjon per innbygger 2000, 2002 og 2003 i løpende 
kroner 
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Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde:  SLV, NAF, SSB og ECONs beregninger 

Selv om langt over halvparten av alle apotek mottar fraktrefusjon, varierer beløp-
ene betydelig. I kartene nedenfor har vi derfor sett på lokaliseringen til de femti 
apotekene med høyest fraktrefusjon. Hvilke apotek som er blant de femti varierer 
i perioden. I 2000 mottok de apotekene med høyest fraktrefusjon om lag to 
tredeler av fraktrefusjonsbeløpet.  

Kart 3.6 De femti apotekene med høyest fraktrefusjon 2000 

kroner

 
Kilde:  SLV, NAF og ECONs beregninger 

I 2003 fikk de femti apotekene med høyest fraktrefusjon om lag halvparten av 
refusjonsbeløpet. Dette er illustrert i Kart 3.7. 
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Kart 3.7 De femti apotekene med høyest fraktrefusjon i 2003 

 

 
Kilde:  SLV, NAF og ECONs beregninger 

Som vi ser er de femti apotekene med høyest fraktrefusjon generelt lokalisert i 
mindre sentrale kommuner.  

3.2.2 Driftstøtte 
For å hindre at tilgjengeligheten til apotektjenester i utkantstrøk ble svekket som 
følge av friere etablering av apotek, ble rammene for driftsstøtte til apotek vesent-
lig økt da ny lov ble innført. 

Driftstøtte er en økonomisk støtteordning for apotek, og ordningen slik den er ut-
formet i dag, ble innført fra og med driftsåret 1994. Støtteordningen skal primært 
omfatte apotek i utkant-Norge med liten omsetning. Det kan også ytes støtte til 
apotek etter ”spesielle samfunnsmessige og sosialpolitiske vurderinger” i sentrale 
strøk. Dette omfatter blant annet døgnåpne vaktapotek og apotek i områder med 
en høy andel eldre, samisktalende eller fremmedspråklige i populasjonen.16 

Under den gamle loven ble det gitt en såkalt syklusbestemt driftsstøtte, i tillegg til 
den ordinære driftstøtten. Denne støtten var i realiteten et rentefritt lån som 
apoteket kunne søke om for å få dekket utgifter som oppsto blant annet ved 
overtakelse av apotek. Denne ordningen er avviklet.  

                                                 
16  Av de økonomiske kriteria kan det nevnes at apotekets omsetning ikke må overstige 80 prosent av fore-

gående års gjennomsnittsomsetning for landets apotek. For apotek med filial(er) er det omsetningen ved 
hovedapoteket som skal måles mot 80 prosent kriteriet.  

 Videre heter det i de geografiske kriteriene at apoteket ikke må ligge i en kommune med to eller flere 
apotek og at kommunene apoteket ligger i ikke skal ha over 10 000 innbyggere. Det er også et krav at 
avstanden til nærmeste apotek må være 20 km eller lenger, eller utgjøre en reisetid på minimum 30 
minutter med offentlig transportmiddel på sommertid. Fram til 1998 innbefattet også ordningen etter-
givelse av apotekavgift. 
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Hensikten med driftsstøtten er med andre ord særlig å sikre tilgjengelighet til 
apotektjenester i kommuner hvor det økonomiske grunnlaget for lønnsom drift 
ikke er tilstrekkelig.  

Beløpsmessig er utbetalt driftstøtte til apotek mer enn doblet fra 2000 og fram til 
200217, og utgjorde i 2002 i overkant av 13,5 millioner.  

Tabell 3.2 Antall apotek som mottar driftsstøtte. 2000 og 2002 

   2000 2002 

Totalt antall apotek med støtte 24 29 
 Permanent driftsstøtte 19 29 

  Vaktapotek 5 10 

 Syklusbestemt driftsstøtte 2 - 
Kilde:  SLV 

Av Tabell 3.2 ser vi at antall apotek som mottar driftsstøtte har økt med rundt 20 
prosent, altså klart mindre enn den beløpsmessige økningen. Dette innebærer en 
vesentlig økning i støtte per apotek.  

Vi ser at det særlig er antall vaktapotek med støtte som har økt. I 2000 fikk 2 
apotek støtte som vaktapotek. Dette gjaldt ett apotek i Hamar og ett i Oslo. Antall 
vaktapotek med støtte i 2002 var økt til 10 stykker. Vaktapotekene med støtte er i 
hovedsak lokalisert i tettbygde strøk, med 5 stykker i Oslo. Disse vaktapotekene 
mottok nesten halvparten av det utdelte støttebeløpet. Hvis vi holder vaktapotek-
ene utenom ser vi ikke den samme markante økningen i tildelt støtte per apotek. 
Hvilke apotek som mottar støtte varierer fra år til år, men enkelte apotek går igjen.  

Vi ser med andre ord at økningen i driftstøtte primært har gått til å opprettholde 
eller øke tilgjengeligheten i tettbygde strøk ved at støtten til vaktapotek er økt. Det 
ser ikke ut til at den nye apotekloven har påvirket omfanget av driftstøtte til 
apotek i mindre tettbygde strøk. Samtidig viser vår analyse av apotekregnskapene 
(se kapittel 7) at apotek i spredtbygde strøk ikke har fått noen vesentlig forverring 
av de økonomiske betingelsene (omsetning), noe som indikerer at behovet for 
støtte heller ikke er økt. 

3.3 Andre mål på tilgjengelighet 
Andre mål på tilgjengelighet til apotektjenester er åpningstider, ventetid 
betjeningskonsepter og muligheter for diskresjon. 

3.3.1 Åpningstider  
Den nye apotekloven innebærer at kravene til apotekenes åpningstider er redusert. 
Gjennom apotekforskriftens § 25 er apotekene forpliktet til å ha en minimum 
åpningstid på 35 timer i uken, og ha åpent alle hverdager. Under den gamle loven 
var kravet en åpningstid på 40 timer for hovedapotek. 

                                                 
17  Endelige tall for driftstøtte for 2003 vil ikke foreligge før vår/sommer 2004. 
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De reduserte kravene har ikke ført til en reduksjon i faktiske åpningstider. SLVs 
apotekkartlegging (jf. kapittel 1) viser at gjennomsnittlig åpningstid for apotek er 
økt med knapt to timer ukentlig siden 2001. 

Når vi tar hensyn til at det er kommet vesentlig flere apotek, viser kartleggingen at 
antall ukentlige åpningstider i apotek er økt fra i overkant av 17.000 i 2001 til i 
overkant av 23.000 i 2003.18 

3.3.2 Ventetid 
En rekke apotek har innført direktereseptur, som innebærer at resepten ekspederes 
direkte mens pasienten venter. Dette bidrar trolig til at de får rekvirerte legemidler 
raskere og at de dermed oppfatter ventetiden som kortere. SLVs apotekkart-
legging fra 2002 viser at 294 (av 500) apotek hadde direktereseptur. Vi har ingen 
tall som belyser hvor mange som hadde direktereseptur før den nye loven trådte i 
kraft. Ominnredning av apoteklokalene har imidlertid særlig skjedd som følge av 
kjededannelse, for å gi apotekene en kjedeprofil. Det er derfor grunn til å tro at 
omfanget av direktereseptur er økt. 

Med flere apotek, lengre åpningstider, selvbetjening og direktereseptur er det all 
grunn til å tro at ventetiden på apoteket har gått ned. I spørreundersøkelsen er det 
likevel nesten 40 prosent av pasientene som svarer at de ikke opplever noen 
endring i ventetiden. Omtrent like mange svarer at ventetiden er redusert. Her ser 
det imidlertid ut til å være geografiske forskjeller, ved at pasienter i tettbygde 
strøk i større grad oppfatter at ventetiden er redusert, jf. Figur 3.7. Det er ikke 
overraskende, ettersom antall apotek har økt klart mest i tettbygde kommuner. 

Figur 3.7 Pasientenes oppfatning av om det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til ventetid. I prosent 
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Kilde:  ECONs spørreundersøkelse blant pasienter, jf. vedlegg 1 

Som påpekt i kapittel 1 er det vanskelig huske tre år tilbake i tid, og svarene må 
derfor tolkes med varsomhet.  

3.3.3 Selvvalg 
De siste årene har en lang rekke apotek blitt innredet med en selvbetjeningssone 
for handelsvarer og reseptfrie legemidler. Vi har ikke tall for utvikling over år, 
men tall fra SLVs apotekkartlegging for 2002 viser at de aller fleste apotek (440 
apotek av i alt 500) hadde selvbetjening. Dette bidrar trolig til å øke pasientens 

                                                 
18  Tallene omfatter alle apotekene som var etablert per 1.september i det aktuelle året. Kilde: SLV. 
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opplevelse av tilgjengelighet. I tillegg virker det trolig salgsfremmende, og inne-
bærer en effektivisering ved at tiden apotekpersonalet bruker på å ekspedere 
pasientene går ned. 

3.3.4 Diskresjon 
For mange pasient- og sykdomsgrupper er muligheten for diskresjon ved 
utlevering og veiledning om legemidler viktig. Dette kan for eksempel gjøres ved 
at det innredes egne avlukker i apoteket. SLVs apotekkartlegging fra 2002 viser at 
355 (av 500) apotek hadde egne informasjonsrom. Vi vet imidlertid ikke noe om 
hvor mange som hadde slike rom før den nye loven trådte i kraft. 

Spørreundersøkelsen viser at pasientene i liten grad opplever at det har vært noen 
endring med hensyn til muligheten for diskresjon, jf. Figur 3.8. 

Figur 3.8 Pasientenes oppfatning av om det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til diskresjon på 
apoteket. I prosent 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter, jf. vedlegg 1. 

Av de som oppfatter at det har vært en endring er det en overvekt som mener at 
muligheten er blitt større. Om lag like stor andel er usikker på om det har vært en 
endring. Dette kan skyldes at diskresjon ikke er et viktig moment for disse 
pasientene. 

3.3.5 Tilgjengelighet og service generelt 
Vi har stilt pasientene spørsmål om hvordan de oppfatter tilgjengeligheten 
generelt. Hovedinntrykket er at pasientene oppfatter liten endring i tilgjengelig-
heten. To av tre svarer at de ikke oppfatter noen endring. Blant dem som mener 
det har skjedd en endring, er det et klart flertall som mener den er bedret. Her er 
det imidlertid en viss forskjell mellom pasienter i tettbygde og spredtbygde 
kommuner, jf. Figur 3.9. 
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Figur 3.9 Pasientenes oppfatning av om det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til hvor lett det er for 
den enkelte å få tak i legemidler. I prosent 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter, jf. vedlegg 1 

Som ventet er det en større andel i tettbygde enn i andre kommuner som oppfatter 
at tilgjengeligheten er økt. Mer overraskende er det at det også er en høyere andel 
i de tettbygde kommunene som mener tilgjengeligheten er svekket enn tilfellet er i 
de andre kommunetypene. En forklaring på dette kan være at de nedleggelsene 
som har vært, nettopp har vært i de tettest befolkede kommunene. 

Også sykehjemmene ser ut til å være fornøyd med tilgjengelighet og service 
generelt. Tre av fire opplever at apotekets leveringsdyktighet er uendret. Blant 
dem som oppfatter endring er det flere som mener apoteket bruker kortere tid enn 
som mener apoteket bruker lengre tid.  

Vi har også stilt pasientene spørsmål om hvordan de oppfatter apotekets service 
generelt, jf. Figur 3.10. Selv om drøyt halvparten oppfatter at servicen ikke er 
endret, mener én av tre at servicen er blitt bedre. Kun tre prosent svarer at servicen 
er dårligere, mens resten ikke vet. 

Figur 3.10 Pasientenes oppfatning av om det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til apotekets service 
generelt. I prosent 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter, jf. vedlegg 1 

Dette stemmer godt med inntrykket apotekpersonalet selv har. Om lag 90 prosent 
av farmasøytene mener dessuten at servicen de yter er svært god eller ganske god. 
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4 Kvalitet på apotektjenester 
Kvalitet på apotektjenester er et viktig mål i legemiddelpolitikken, og i dette 
kapitlet drøfter vi hvordan apotekloven har påvirket kvaliteten på apotek-
tjenestene. Vi analyserer kvaliteten på grunnlag av følgende indikatorer: 

• Farmasøytisk kompetanse på apoteket 

• Kvalitet på veiledningen til pasienter i apoteket 

• Kvalitet på tjenester til leger og sykehjem 

• Leveringsdyktighet på legemidler 

• Feilekspederinger. 

Kvalitet betegner her den legemiddelfaglige standarden. Det kan være en glidende 
overgang mellom definisjonen av kvalitet og definisjonen av tilgjengelighet. 
Utvalgte tilgjengelighetsindikatorer er analysert i kapittel 3.  

Analysen indikerer at kvaliteten på tjenestene apoteket yter er blitt svekket. 

• Antall farmasøyter med universitetsutdanning i apotekene er redusert, til 
tross for at antall apotek er betydelig økt. 

• Omfanget av faglig etterutdanning av farmasøyter ser ut til å ha gått ned. 

• Arbeidsbelastningen til apotekpersonalet er økt vesentlig, og den oppfattes 
av mange som tidvis uforsvarlig. 

• Farmasøytenes mulighet til å gi pasientene faglig veiledning oppfattes av 
mange som redusert, og halvparten mener veiledningen de gir pasientene 
ikke er tilstrekkelig. 

På den annen side tyder andre indikatorer på at kvaliteten er uendret: 

• Omfanget av feilekspederinger ser ikke ut til å ha økt, og farmasøytene 
vurderer omfanget som uproblematisk. 

• Selv om farmasøytene mener de ikke får gitt tilstrekkelig faglig veiledning 
til pasientene, frykter de for eksempel ikke at pasientene skal bruke 
medisiner feil på grunn av misforståelser ved utlevering av et synonymt 
preparat til det som sto på resepten. 

4.1 Farmasøytkompetanse på apoteket 
I dette kapitlet skal vi se nærmere på farmasøytkompetansen på apoteket. Dette 
gjør vi primært ved å drøfte utviklingen i forholdet mellom hoved- og filialapotek 
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samt ved å vurdere utviklingen i bemanning, kompetanseutvikling og arbeids-
forhold. 

4.1.1 Filial- og hovedapotek 
Ett mål på omfanget av farmasøytkompetanse på apotek, kan være utviklingen i 
antall filialapotek sammenlignet med antall hovedapotek. Farmasøytkompetansen 
vil ofte være høyere på hovedapotek enn filialapotek.  

Et hovedapotek kan gis tillatelse til drift av inntil tre filialapotek, som hver skal 
være under stedlig ledelse av en apotekbestyrer.19 Det er imidlertid ikke fritt opp 
til eieren å velge filialapotek framfor hovedapotek. For det første må visse 
geografiske krav være oppfylt for at det skal gis tillatelse til opprettelse av 
filialapotek, eller omgjøring av hovedapotek til filialapotek. Det er krav om at 
filialapoteket skal tilby apotektjenester ”som stedets befolkning ikke kan skaffe 
seg på annen måte uten urimelig kostnad eller ulempe”.20 

For det annet må eier/søker av apotekkonsesjonen kunne dokumentere at 
kvalifisert søker med cand.pharm ikke lar seg tilsette som apoteker. I så fall vil det 
være tilstrekkelig at det ansettes en bestyrer for filialapoteket som er utdannet 
reseptar.  

Opprettelse av filialapotek kan dermed redusere lønnskostnadene til daglig leder, 
sammenlignet med et hovedapotek, gitt at en cand.pharm har et høyere lønnsnivå. 
I tillegg kan driftskostnadene bli lavere gjennom mer fleksibel bruk av personalet, 
blant annet ved vikariering og rokering av personale mellom hoved- og filial-
apotek. 

De færreste apotekpasienter vil trolig merke noen forskjell på et filialapotek og et 
hovedapotek. Det er imidlertid et faglig hensyn som ligger bak kravet om at drifts-
konsesjonæren ved et hovedapotek skal være cand.pharm. Når det i praksis svært 
ofte ikke er cand.pharm. tilstede i filialapotek, må man med andre ord forutsette at 
den faglige kompetansen i mange tilfeller er lavere i filialapotek enn hovedapotek.  

Figur 4.1 gir en grafisk framstilling av utviklingen i antall apotek fordelt på 
private filial- og hovedapotek apotek samlet.  

                                                 
19  Lov om apotek § 3-4. Driftkonsesjonenes omfang. 
20  Apotekloven § 3-4 b). 
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Figur 4.1 Utvikling i antall apotek. Hoved- og filialapotek  
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Kilde:  SLV, NAF og ECONs beregninger 

Antall offentlige apotek har i de siste årene ligget relativt stabilt og utgjør i dag 30 
apotek. Disse apotekene er sykehusapotek. I samme periode har det ikke vært 
vesentlig endring i antall sykehus, vi har i dag 69 somatiske sykehus iberegnet 
geografisk forskjellig lokaliserte avdelinger under samme sykehus. 

I årene før ny apoteklov (1987-2000) sank antall hovedapotek svakt. I samme 
periode ble antall filialapotek nesten tredoblet slik at antall filialapotek per hoved-
apotek steg betraktelig. Etter at den nye loven ble innført så vi en liten økning i 
antall filialapotek i 2002, som så gikk over i en marginal reduksjon i 2003. 
Hoveddelen av de nyetablerte apotekene etter innføring av den nye apotekloven er 
hovedapotek. Per 1. november 2003 var det 0,3 filialapotek per hovedapotek.  

Til tross for at det kan være mer lønnsomt for eierne å etablere filialapotek 
framfor hovedapotek, ser vi altså at antall filialapotek har økt mindre enn antall 
hovedapotek etter at ny lov ble innført. Som vi har sett avsnitt 3.1.3 nedenfor, må 
det ses i sammenheng med at nyetableringene særlig har kommet i sentrale deler 
av landet, der kriteriene for å få etablere filialapotek sjeldnere er oppfylt. 

Figur 4.2 viser forholdet mellom hovedapotek og filialapotek og den geografiske 
lokaliseringen. Figuren viser antall filialapotek per hovedapotek i de tre kommu-
netypene, der en rate på 1 vil indikere at det er like mange hovedapotek som 
filialapotek. 
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Figur 4.2 Filialapotek per hovedapotek fordelt på kommunetyper 2000 og 
2003 
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Note:  Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 
Sykehusapotek er ikke inkludert. 

Kilde:  SLV, NAF, SSB og ECONs beregninger 

Spredtbygde kommuner har flere filialapotek per hovedapotek enn tettbygde og 
mindre tettbygde kommuner. En grunn til at spredtbygde kommuner har en høyere 
andel filialapotek kan være at det økonomiske grunnlaget for hovedapotek er 
dårligere eller at det er større problemer med å få tak i cand.pharm i disse kommu-
nene. 

Vi ser at det i spredtbygde kommuner ikke har vært endring i forholdet mellom 
filial og hovedapotek fra 2000 til 2003. Som tidligere nevnt har økningen i antall 
nye apotek i spredtbygde strøk vært beskjeden. Det har heller ikke vært vesentlig 
antall endringer i apotekstaus i disse kommunene. 

I tettbygde og mindre tettbygde kommuner har raten sunket, det vil si at det er 
flere hovedapotek i forhold til filialapotek. Dette er naturlig da de fleste ny-
etableringene er hovedapotek. 

I den grad vi kan si at tilgangen på farmasøytkompetanse er bedre ved et hoved-
apotek enn ved et filialapotek, ser vi med andre ord også her at de tettbygde og 
mindre tettbygde kommunene har kommet bedre ut, mens situasjonen i de spredt-
bygde kommunene er omtrent uendret. 

4.1.2 Bemanning på apotek 
Kvaliteten på apotektjenestene avhenger av hvilke personer pasientene møter på 
apoteket. Dette kan belyses ved hjelp av tall for bemanningen på apoteket, både 
antall personer til å ekspedere, og den faglige bakgrunnen til personalet. Farma-
søyter vil i prinsippet ha et bedre grunnlag for faglig veiledning enn apotek-
teknikere har, og blant farmasøytene har cand. pharm.’er en tyngre fagbakgrunn 
enn reseptarene.  

Da ny apoteklov ble innført, var knapphet på farmasøyter en sentral problem-
stilling. Man fryktet at distriktene kunne tappes for farmasøytisk kompetanse. 
Dette kunne for det første føre til nedleggelser av apotek eller omdanning av 
hovedapotek til filialapotek. Som vi så i kapittel 3 har det ikke skjedd så langt. En 
annen konsekvens av knapphet på farmasøyter kunne være at antall farmasøyter 
på hvert apotek ble redusert. I den grad det ville bety at pasientene fikk redusert 
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tilgang til veiledning fra farmasøyter, ville det innebære svekket kvalitet på 
tjenestene. 

Tabell 4.1 gir en oversikt over antall ansatte og antall årsverk i apotek ved inn-
gangen til 2001, 2002 og 2003 for alle apotek. 

Tabell 4.1 Antall ansatte og antall årsverk på apotek 

  01.jan.01 01.jan.02 01.jan.03 Endring i 
årsverk fra 
2001 til 
2003 

Kategori Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

Endring 

Apotekere 305 305 342 340 377 370 21,3 % 

Cand. pharm. 
(ekskl. 
Apotekere) 

585 502 524 441 506 429 -14,5 % 

Reseptarer 894 749 903 758 962 816 8,9 % 

Apotekteknikere 
med 
fagutdannelse 

2688 2209 2709 2237 2779 2281 3,2 % 

Apotekteknikere 
uten 
fagutdannelse 

1402 1045 1444 1058 1354 999 -9,4 % 

Andre, 
sykepleiere, 
økonomer m.v. 

31 26 45 33 92 72 270,0 % 

Totalt 5905 4836 5967 4867 6070 4967 2,7 % 

Antall apotek  397  461  502 26, 4 % 

Kilde:  NAF 

Totalt antall årsverk har økt med knapt 3 prosent over disse to årene. I samme 
periode har antall apotek økt med 26 prosent. Dette innebærer at det jobbes færre 
årsverk i hvert enkelt apotek. 

Tabell 4.1 viser videre at det antall provisorårsverk (cand. pharm. som ikke er 
apoteker) har gått kraftig ned, tross økningen i antall apotek. Samtidig har antall 
apotekere naturlig nok økt (ettersom det kreves én apoteker per hovedapotek). Ser 
vi på gruppen av cand. pharm. samlet er det likevel en reduksjon i antall årsverk.  

Vi ser altså at antall universitetsutdannede farmasøyter som jobber i apotek er 
lavere nå enn da loven ble innført. På den annen side er det blitt langt flere 
reseptarer, slik at antall farmasøyter samlet som jobber i apotek er knapt 4 prosent 
høyere nå enn før loven. Ettersom antall apotek har økt kraftig, er imidlertid antall 
farmasøyter per apotek gått markert ned.  

Et første spørsmål er om disse endringene kan tilskrives den nye loven. Svaret på 
det er trolig ja.  
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For det første er den sterke økningen i antall apotek et direkte resultat av loven, jf. 
kapittel 3. Med knapphet på farmasøytkompetanse, er det naturlig at flere apotek 
fører til færre farmasøyter per apotek.  

For det andre er det grunn til å tro at kjededannelsen, som jo også er en konse-
kvens av loven, har ført til økt effektivisering av innkjøpsrutiner, lagringssystemer 
osv. Bedre ressursutnyttelse var nettopp en av intensjonene bak lovendringen, og 
kan ha redusert behovet for farmasøytisk kompetanse. 

Et neste spørsmål er om endringene har bidratt til redusert kvalitet på veiledingen 
på apoteket. Det er ikke uten videre gitt. 

For det første har antall ekspederinger neppe økt i samme takt som antall apotek, 
slik at antall pasienter per apotek per dag har gått ned. Dette tilsier at behovet for 
farmasøytkompetanse ikke har økt i samme takt som antall apotek for å opprett-
holde antall minutter tilgjengelig for veiledning per pasient. 

For det andre har effektivisering trolig frigjort tid som farmasøyten i prinsippet 
kan bruke til veiledning av pasienter. At omfanget av yrkesgrupper med ikke-
apotekfaglig bakgrunn har økt markant, jf. Tabell 4.1, styrker troen på at farma-
søyter har fått frigjort tid de tidligere brukte til administrasjon. Etablering av flere 
selvbetjeningsapotek (se avsnitt 3.3.2) trekker i samme retning; farma søytene 
trenger i mindre grad å bruke tid på å hente fram legemidler til pasientene.  

På den annen side kan ordningen med generisk bytte trekke i motsatt retning. I 
kapittel 6 viser vi at farmasøytene mener at veiledning om ordningen med 
generisk bytte går på bekostning av veiledning om legemidler. Generisk bytte kan 
bidra til at behovet for farmasøytkompetanse har økt. 

Totaleffekten disse forholdene har hatt på kvaliteten på veiledningen kan vi ikke 
fastslå på grunnlag av tallmaterialet. Spørreundersøkelsene kan føre oss nærmere 
et svar. Først vil vi imidlertid se nærmere på hvordan personellsammensetningen 
varierer mellom apotek, og på hvordan apotekene sørger for å opprettholde og 
videreutvikle de ansattes kompetanse, jf. avsnitt 4.1.3. 

Tabell 4.2 viser sammensetning av personale i de forskjellige kjedene. Tallene er 
hentet fra SLVs apotekkartlegging og bygger dermed på opplysninger apotekene 
selv har rapportert inn.  

Tabell 4.2 Årsverk per apotek per 1. september 2003 

  
Antall 
apotek 

Cand.pharm 
per apotek 

Reseptar per 
apotek 

Teknikere 
per apotek 

Annet 
helsepersonell 

per apotek 
Alliance 104 1,01 1,73 5,88 0,08 
Apotek 1 200 1,19 1,68 5,60 0,09 
Vitus 105 1,25 1,58 5,80 0,02 
Ditt apotek 83 3,34 1,54 7,53 0,05 
Norgesapotek 5 1,40 1,00 3,20 1,40 
Ikke tilknyttet kjede 13 2,46 1,00 4,46 0,08 
Note: Framstillingen er basert på SLVs kartlegging, og antallet apotek totalt og i de enkelte kategoriene 

avviker noe fra den faktiske situasjonen på det gjeldende tidspunktet.  

Kilde: SLV 
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Fra dette ser vi at apotekene tilknyttet Ditt apotek samt selvstendige apotek skiller 
seg ut med en vesentlig høyere andel cand.pharm. per apotek enn øvrige apotek. 
Ditt apotek inkluderer imidlertid sykehusapotek som i stor utstrekning har langt 
flere ansatte enn øvrige apotek, fordi de også betjener sykehusene. Hvis vi holder 
sykehusapotekene utenom, kommer andelen cand. pharm per apotek i Ditt apotek 
ned på nivået for de øvrige kjedene. Selvstendige apotek ser imidlertid ut til å ha 
en klart høyere andel cand. pharm. per apotek enn de øvrige apotekene.  

4.1.3 Kompetanseutvikling 
For å sikre tilstrekkelig høy kvalitet på den faglige veiledningen, trenger apotek-
personalet å holdes faglig oppdatert gjennom etterutdanning. Dessuten er det 
naturlig at så vel farmasøyter som andre yrkesgrupper får etterutdanning innenfor 
områder som administrasjon, kundebehandling, salg osv. Spørsmålet er om om-
fang og sammensetning av etterutdanningen er endret etter den nye loven og om 
endringen i så fall kan tilskrives loven. Det er grunn til å tro at endringer kan 
tilskrives loven. Det er vanskelig å se hvilke andre forhold som skulle tilsi 
endringer. Samtidig er det flere konsekvenser av loven som kan tilsi endringer når 
det gjelder etterutdanning.  

På den ene side kan kjededannelse gjøre organiseringen av etterutdanningen mer 
effektiv, ved at behovene på ulike apotek kan samordnes og kurs kan skreddersys 
for den enkelte kjedens apotek. I den grad apotekene konkurrerer på kvalitet, kan 
en også se for seg at etterutdanningen i større grad tilpasses behovet for veiled-
ning av pasienter framfor farmasøytenes egne faglige interesse.  

På den annen side kan konkurranse og skvis på marginene føre til at kjedene 
reduserer utgifter på områder som ikke er direkte lovregulert, slik at etterut-
danningen reduseres. En kan også se for seg at kurs og etterutdanning vris fra 
faglig veiledning til mer salgsfremmende virksomhet, for eksempel gjennom å la 
produsenter av handelsvarer (eller legemidler) kurse ikke-farmasøytisk personale 
om egne produkter. 

Spørreundersøkelsen til apotekene viser for det første at apotekteknikere er den 
yrkesgruppen som oftest deltar på etterutdanning, jf. Figur 4.3. Det må ses på 
bakgrunn av at dette også er den klart største yrkesgruppen på apotekene. Tar vi 
hensyn til det, framstår ikke apotekteknikerne som prioritert. 
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Figur 4.3 Apotekansattes deltagelse på etterutdanning/kurs i løpet av 
2003. Prosent 
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Note: Antall svar = 177 (driftskonsesjonærer). 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant farmasøyter i apotek, jf. vedlegg 4 

Mens apotekteknikernes etterutdanning først og fremst gjelder handelsvarer, er 
etterutdanningen som farmasøytene får først og fremst farmasøytfaglig, i all 
hovedsak om reseptbelagte legemidler. For det andre viser undersøkelsen at 
kjedene selv arrangerer en betydelig del av etterutdanningen for så vel farma-
søyter som øvrige yrkesgrupper. For farmasøytene er imidlertid en betydelig andel 
arrangert av Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (VETT). 

Farmasøytene oppfatter dessuten at det har skjedd betydelige endringer i mulig-
heten til å delta på etterutdanning etter at den nye loven trådte i kraft. Her er det 
imidlertid klare forskjeller i synspunkter mellom apotekerne og øvrig farma-
søytisk personale, jf. Figur 4.4. Forskjellene må ses i sammenheng med at de 
ansatte kun ble bedt om å vurdere sin egen mulighet, mens apotekerne ble bedt 
om å vurdere alle ansattes mulighet til å delta på etterutdanning. 
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Figur 4.4 Apotekpersonalets mulighet til å delta på etterutdanning. 
Endring siste tre år. I prosent 
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Kilde:  ECONs spørreundersøkelse blant farmasøyter i apotek. 

Vi ser at halvparten av ansatte farmasøyter mener deres mulighet til etterut-
danning er vesentlig dårligere nå enn for tre år siden. Blant apotekerne er denne 
gruppen vesentlig lavere. På den annen side er det over 20 prosent av apotekerne 
som mener personalets mulighet til etterutdanning er blitt bedre. Dette indikerer at 
farmasøytenes tilbud om etterutdanning er redusert på bekostning av øvrig 
personale.  

Flertallet av farmasøytene mener imidlertid at tilbudet om etterutdanning er 
tilstrekkelig eller mer enn tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig drift. Én av fire 
mener tilbudet ikke er tilstrekkelig, jf. Figur 4.5. 

Figur 4.5 Vurdering av tilbudet av etterutdanning/kurs om legemidler 
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Note: Antall svar = 255. 

Kilde:  ECONs spørreundersøkelse blant farmasøyter i apotek, jf. vedlegg 4 

Alt i alt ser det dermed ut til at den faglige oppdateringen av apotekpersonalet om 
legemidler er svekket etter at ny lov ble innført. Dette tilsier isolert sett en viss 
svekkelse av kvaliteten på tjenestene de i neste omgang kan yte til pasientene. 

4.1.4 Arbeidsmengde  
For å belyse spørsmålet om kvaliteten på apotektjenestene er svekket som følge av 
færre farmasøyter per apotek, har vi spurt farmasøytene hvordan de oppfatter 
arbeidsbelastningen. Resultatene tyder på at reduksjonen i antall årsverk har vært 
sterkere enn eventuell reduksjon i arbeidsmengde skulle tilsi, jf. Figur 4.6. 
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Figur 4.6 Farmasøytenes vurdering av endring i arbeidsbelastning de 
siste tre årene. I prosent 
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Note: Antall svar = 211. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant farmasøyter i apotek, jf. vedlegg 4 

Vi ser at tre av fire mener arbeidsbelastningen er blitt vesentlig større etter at den 
nye apotekloven trådte i kraft. Samtidig viser undersøkelsen at nesten 40 prosent 
av farmasøytene mener arbeidsbelastningen deres tidvis eller ofte er uforsvarlig.  

En for høy arbeidsbelastning kan komme i konflikt med kravet om kvalitet. Sann-
synligheten for å gjøre feil, i form av for eksempel å levere ut feil legemiddel, kan 
øke. 

4.1.5 Forholdet mellom kommersielle og faglige hensyn 
En kan i prinsippet tenke seg at ansatte på apotek har fått en økt arbeidsmengde 
nettopp fordi de nå bruker mer tid på for eksempel veiledning av pasienter. En 
hypotese kunne være at kjedene konkurrerer på kvalitet og at det legges stor vekt 
på at farmasøytene skal bruke tid til faglig veiledning. I så fall vil kommersielle 
og faglige hensyn være sammenfallende. Farmasøytenes vurdering av forholdet 
mellom faglige og kommersielle hensyn kan belyse dette. 

Spørreundersøkelsen viser at to av tre farmasøyter opplever en konflikt mellom 
faglige og kommersielle hensyn, jf. Figur 4.7. Samtidig mener tre av fire at 
konfliktforholdet er vesentlig sterkere nå enn for tre år siden. 

Figur 4.7 Opplevelse av konflikt mellom faglige og kommersielle hensyn i 
det daglige arbeidet. I prosent 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant farmasøyter i apotek, jf. vedlegg 4. 
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4.2 Veiledning 
Veiledning i bruk av legemidler er en sentral oppgave for apotekene, og er en 
viktig parameter for å vurdere kvaliteten på apotektjenester. Vi skal her se 
nærmere på hvordan pasientene og de apotekansatte vurderer veiledningen ved 
apotekene. 

4.2.1 Pasientens oppfatning av veiledningen 
Pasientene på apoteket vil i de fleste tilfeller ikke være klar over hvilken profesjon 
vedkommende som ekspederer tilhører. Når vi ser på pasientens oppfatning av 
veiledningen de får på apoteket, skiller vi derfor ikke mellom profesjonsgrupper.  

Hovedinntrykket er at pasientene er fornøyde med veiledningen de får på apote-
ket, og de ser ikke ut til å oppfatte vesentlige endringer siden den nye loven trådte 
i kraft. Som påpekt i kapittel 1 er det imidlertid stor usikkerhet knyttet til 
pasientens vurderinger av endring, siden tre år er lang tid å huske tilbake. At det 
er så lenge siden, kan tilsi at folk ikke fullt ut husker hvordan det var før, og at de 
har en tendens til å undervurdere endringene. Det er likevel verdt å merke seg at 
blant dem som mener det har skjedd endringer er det betydelig flere som mener 
endringen er til det bedre enn som mener den er til det verre. 

Figur 4.8 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de siste tre 
årene med hensyn til apotekets veiledning om legemidler? Er 
veiledningen blitt bedre eller dårligere? I prosent 
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Note: Antall svar = 1000. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter 

Det er grunn til å understreke at pasientene ikke nødvendigvis er i stand til å 
vurdere den legemiddelfaglige kvaliteten på veiledningen. De kan vurdere om de 
fikk svar på det de eventuelt lurte på, men de har ikke grunnlag for å vite hva de 
burde vært informert om. Farmasøytenes vurdering av kvaliteten på veiledningen 
må slik sett tillegges større vekt. 

4.2.2 Apotekansattes oppfatning av veiledningen 
Spørreundersøkelsen rettet mot apotekpersonalet viser at en betydelig andel av 
farmasøytene mener at de ikke får gitt tilstrekkelig veiledning til pasientene, jf. 
Figur 4.9.  
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Figur 4.9 Farmasøytenes vurdering av den faglige veiledningen de gir om 
legemidler. I prosent 
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Note: Antall svar reseptpliktig = 332. Antall svar reseptfritt = 327. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant farmasøyter på apotek 

Vi ser at over halvparten av farmasøytene mener veiledningen om reseptpliktige 
legemidler ikke er tilstrekkelig, mens andelen er noe mindre når det gjelder de 
reseptfrie legemidlene.  

Vi har også spurt om farmasøytene oppfatter noen endring i muligheten til å gi 
faglig veiledning, jf. Figur 4.10. 

Figur 4.10 Farmasøytenes vurdering av om muligheten for å gi nødvendig 
faglig veiledning er endret de siste tre årene. I prosent 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant apotek, jf. vedlegg 4 

Her er det vanskelig å se noen klar tendens. Rundt 40 prosent mener at det ikke 
har skjedd noen endring Blant dem som mener det har skjedd en endring er det 
flere som opplever en negativ endring enn som opplever en positiv endring.  

4.3 Tjenester overfor sykehjem og leger  
I tillegg til at apotekene betjener pasienter som kommer til apotekene, yter 
apotekene også tjeneste overfor den lokale helsetjenesten, som for eksempel 
sykehjem og leger. 

4.3.1 Sykehjemmenes vurdering av kvaliteten 
Spørreundersøkelsen blant sykehjem viser at omfanget av veiledning fra apotek-
personale til sykehjem er moderat og at det ikke har vært vesentlig endring i 
omfanget av denne veiledningen siden innføring av ny apoteklov. Over 90 prosent 
av sykehjemmene vurderer den faglige veiledningen fra apoteket som svært god 
eller ganske god, jf. Figur 4.11. 
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Figur 4.11 Sykehjemmenes vurdering av servicen fra apoteket med hensyn 
til den faglige veiledningen. I prosent 
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Note: Totalt antall svar = 149. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant sykehjem, jf. vedlegg 2 

4.3.2 Legenes vurdering av kvaliteten 
Apotekene har en rolle i å kontrollere at innleverte resepter er riktige, og gjør også 
en farmasøytfaglig vurdering av utleveringen. For eksempel kan apoteket oppdage 
en uheldig kombinasjon av legemidler, eller farmasøyten kan være i tvil om legen 
har skrevet ut riktig preparat. For å avklare slike forhold, kan farmasøyten 
kontakte rekvirerende lege.  

Spørreundersøkelsen vi har gjennomført blant fastleger indikerer at legene blir 
kontaktet av et apotek gjennomsnittlig én gang i uken. To av tre henvendelser 
dreier seg om oppklarende spørsmål om resepten, ifølge legene. Det kan bety at 
farmasøyten var usikker på om dosering eller preparat var korrekt, eller at 
resepten var vanskelig å lese. Om lag halvparten av de spurte legene anser at 
omfanget av kontakt med apotek ikke har endret seg de siste tre årene. Nesten like 
mange opplever at henvendelsene har økt, jf. Figur 4.12. 

Figur 4.12 Legenes vurdering av om omfanget av henvendelser fra apotek 
er endret de siste tre årene. I prosent 
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Note: Antall svar = 100 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant fastleger, jf. vedlegg 3 

Farmasøytene opplever i mindre grad at antall henvendelser til lege er endret. 
Over 70 prosent av farmasøytene oppgir at det ikke er vesentlig endring i kontak-
ten med leger.  

Det store flertallet av legene oppfatter at kontakten de har med apotekene er 
tilstrekkelig. 
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4.4 Leveringsdyktighet på reseptpliktige 
legemidler 

I hvilken grad har apotekene redusert sitt lagerhold? Å ha færre preparater på 
lager kan for det første innebærer reduserte kostnader for apoteket.21 For det andre 
kan det å ikke ha et preparat på lager være et virkemiddel for å få pasienter til å 
bytte til et annet preparat som er mer lønnsomt for apoteket å selge. I den grad 
pasientene får de legemidlene de skal ha (eller et likeverdig preparat), innebærer 
ikke redusert lagerhold noen reduksjon i kvaliteten. Hvis de derimot ikke får 
nødvendige legemidler, innebærer det et kvalitetsmessig problem. 

I spørreundersøkelsen rettet mot produsenter svarer det store flertall at apotekene i 
svært stor grad eller i nokså stor grad opprettholder leveringsplikten for vedkom-
mende produsents legemidler. Produsentene opplever også at grossistene fører alle 
firmaets legemidler i samme omfang. Dette stemmer i stor grad med at kun en 
liten del av pasientene opplever at apoteket ikke har det etterspurte legemiddelet 
på lager.  

Blant pasientene er det i overkant av 15 prosent som svarer at de oftere opplever 
at apoteket ikke har det legemiddelet de etterspør, jf. Figur 4.13. Det store flertall 
mener imidlertid at det ikke har skjedd noen endring her. 

Figur 4.13 Pasientenes oppfatning av om det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til om apoteket har på 
lager de legemidlene de spør ette. I prosent 
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Note: Antall svar = 1000. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter, jf. vedlegg 1 

Blant sykehjemmene mener over 90 prosent at apotekets evne til å levere 
legemidler innenfor nødvendige tidsfrister som svært god eller ganske god. 

4.5 Feilekspederinger 
På området feilekspederinger er datagrunnlaget svært mangelfullt. Dette skyldes 
til dels usikkerhet om hvilke retningslinjer som faktisk gjelder samt dels mangel-
full innrapportering. Rutinene for innrapportering kan også variere fra apotek til 

                                                 
21  Apoteket plikter imidlertid å skaffe ethvert preparat innen 24 timer. Aktører vi har snakket med påpeker 

at grossister krever betydelige gebyrer for å levere enkeltpreparater. Det er dermed ikke gitt at det er 
kostnadseffektivt å redusere antall varenumre på lager. 
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apotek og fra kjede til kjede. Et tilleggsmoment er at det kan skje feilekspeder-
inger som aldri blir oppdaget. 

For likevel å kunne belyse omfanget av feilekspederinger har vi spurt farma søyt-
ene selv om deres oppfatninger av omfanget av feilekspederinger, jf. Figur 4.14. 

Figur 4.14 Farmasøytenes vurdering av om omfanget av feilekspederinger 
har endret seg de siste tre årene. I prosent 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant apotekene, jf. vedlegg 4 

Over 70 prosent mener at det ikke har skjedd noen endring i omfanget av feil-
ekspederinger. Andelen som mener omfanget har økt er omtrent like stor som 
andelen som mener omfanget er redusert. Det er nærmest enighet blant farma søyt-
ene om at omfanget av feilekspederinger er så lavt at det ikke utgjør noe problem. 

De nærmeste til å avdekke feilekspederinger kan være legemiddelansvarlige 
sykepleiere på sykehjem. Et stort flertall (85 prosent) mener det ikke har skjedd 
endringer i omfanget av feilekspederinger. Blant de få som mener det har skjedd 
endringer er det klart flere som mener omfanget er redusert enn som mener det er 
økt.  

4.6 Andre tjenester22 
Apotekene utfører en del tjenester for myndighetene som de ikke får betalt for 
direkte, men som skal dekkes innenfor apotekets avanse. Myndighetene har 
redusert apotekavansen de siste årene, jf. kapittel 5, og et interessant spørsmål er 
om apotekene har redusert omfanget av slike tjenester.  

En viktig slik tjeneste er apotekenes behandling av blåresepter, der apotekene 
legger ut beløp overskytende egenandelen for Rikstrygdeverket. Ordningen er 
innrettet på denne måten blant annet for å forhindre at pasienter skal legge ut for 
hele legemiddelets kostnad, og så i etterkant selv få refusjon fra RTV. En slik 
ordning ville for mange bety en så betydelig utgift at de ville ha problemer med å 
overkomme den. Det har ikke vært vesentlig endringer i selve blåreseptordningen 
som følge av den nye apotekloven. Innføringen av indeksprissystemet og 
systemets refusjonspraksis har derimot medført endringer både for pasient og 
apotek, blant annet knyttet til rapportering av reservasjoner mot bytte. 

                                                 
22  Dette avsnittet er i stor grad basert på informasjon fra NAF. 
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Apoteket har også en informasjonsrolle overfor pasientene. Innføring av ord-
ningen med generisk bytte og indeksprissystemet har trolig ført til merarbeid for 
apotekene på grunn av økt informasjonsbehov. Apotekene opplever selv at innfor-
masjon om ordningene går på bekostning av veiledning om selve legemiddelet, jf. 
kapittel 6. 

Apotekene har også en viktig funksjon som mottaker av legemidler innlevert for 
kassasjon. I tråd med at legemiddelforbruket har økt, har også omfanget av 
kassasjon økt men det er ingen sammenheng med innføring av den nye apotek-
loven og økt forbruk av legemidler.  

Videre utfører apotekene innsamling av data til offentlige registre og statistikker. 
Dette gjelder blant annet rapportering av legemiddelbivirkninger, levering av 
apotekstatistikk til Statens Legemiddelverk og data til reseptregistret. Etter 
innføring av den nye apotekloven var apotekene i en periode pålagt å melde til 
rekvirerende lege når det var foretatt et generisk bytte. Med indeksprissystemet 
skal eventuelle reservasjoner mot bytte for den enkelte pasient registreres. Dette 
medfører naturlig nok merarbeid for apotekene. 

Andre oppgaver er legemiddeltilvirkning i apotek og legemiddelkomitéarbeid. 
Sykehusapotekene skal her bidra med legemiddelforbruksstatistikk. Videre kan 
apotekene utstede såkalte Schengen-attester som er nødvendig for å medbringe 
narkotiske- og psykotrope legemidler. Datamateriale gir ikke grunnlag for å 
vurdere om omfanget av disse tjenestene er endret. 
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5 Prisene på apotekvarer 
I dette kapitlet ser vi på utsalgsprisene i apotekene.  

Prisene på reseptpliktige legemidler er regulert gjennom flere systemer. Når vi 
skal undersøke effekter av apotekloven på legemiddelprisene, må vi forstå hvor-
dan prisreguleringene virker i markedet. I dette kapitlet gjør vi derfor først rede 
for prisreguleringene, før vi analyserer prisutviklingen de siste fem årene.  

Prisreguleringene består av et maksimalt tak som prisene på reseptpliktige 
legemidler ikke kan overstige, og dernest av insentivordninger som skal presse 
prisene under taket. Gevinstdelingssystemet og indeksprissystemet er slike ord-
ning. Reseptfrie legemidler er ikke prisregulert.  

Våre analyser indikerer følgende hovedresultater for prisutviklingen i perioden 
2000 til 2004: 

• Prisene på reseptpliktige preparater har falt fordi maksimal AIP er justert 
ned. Prisfallet på legemidler som har gått av patent, og som dermed er utsatt 
for generisk konkurranse, er gjennomgående større enn prisfallet på de 
legemidlene som ikke har gått av patent. Vi ser ikke noe markert skift i 
prisene far 2000 til 2001 som kan forklares med den nye apotekloven. 

• Fra 2003 til 2004 er prisfallet på legemidler innenfor indeksprissystemet 
tilnærmet likt prisfallet på legemidler utenfor systemet. For begge gruppene 
er prisfallet på originalpreparatene på linje med eller mindre enn prisfallet 
på generika. 

• Vi ser en tendens til oppjustering av prisene på generika i indekspris-
systemet fram mot 2003. For flere av virkestoffene stiger også prisene både 
på originalpreparatene og generika i en kort periode etter innføringen av 
systemet. Vi ser ikke tilsvarende utvikling for virkestoffene utenfor indeks-
prissystemet. 

• Prisene på de reseptfrie legemidlene har steget betydelig, og langt mer enn 
den generelle prisutviklingen skulle tilsi. 

• Prisene på handelsvarer har også steget betydelig fram mot utgange av 
2002. For flere av produktene er store deler av prisoppgangen relatert til et 
prishopp rett før ny apoteklov. Prisstigningen på handelsvarene er høyere 
etter ny apoteklov enn før for minst halvparten av produktene. Ettersom vi 
ikke har hatt tilgang til registerdata for priser på handelsvarer etter 2002 er 
det vanskelig å si noe om hvordan prisene har utviklet seg etter dette. Det er 
likevel liten grunn til å tro at den prisstigningen vi har sett fram mot 
utgangen av 2002 er reversert gjennom 2003 og utover i 2004. 
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• Analysene viser ingen signifikante forskjeller i prisene på de ulike katego-
riene av apotekvarer som er knyttet til apotekenes lokalisering eller 
apotekenes kjedetilknytning.  

Nedenfor dokumenterer vi disse funnene nærmere. 

5.1 Regulering av prisene på legemidler  
Store deler av verdikjeden for omsetning av reseptpliktige legemidler er regulert 
for å kontrollere utgiftene for folketrygden og pasientene. Figur 5.1 viser verdi-
kjeden for omsetning av reseptpliktige legemidler og oppsummerer de viktigste 
reguleringene.  

Figur 5.1 Verdikjeden i omsetning av reseptpliktige legemidler 
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Note:  GIP = grossistenes innkjøpspris, AIP = apotekenes innkjøpspris, AUP = apotekenes utsalgspris.  

Kilde: SLV 

Prisreguleringsregimet ble ikke endret med den nye apotekloven. Indekspris-
systemet, som ble innført etter den nye apotekloven, er imidlertid en viktig del av 
prisregimet.  

Det er som nevnt bare reseptpliktige legemidler (det vil si legemidler på blå og 
hvit resept) som er prisregulert. Reseptfrie legemidler og handelsvarer er ikke 
regulert. Nedenfor har vi beskrevet de enkelte delene i reguleringsregimet.  

5.1.1 Fri grossistpris 
Grossistenes innkjøpspris (GIP) er den prisen som grossistene/apotekkjedene 
betaler industrien og er således industriens inntektsgrunnlag. Denne prisen er ikke 
regulert, heller ikke for de reseptpliktige legemidlene. Den framkommer gjennom 
forhandlinger mellom kjedene og legemiddelfirmaene. Normalt er ikke GIP en 
kjent størrelse for andre enn kontraktspartnerne.  

For de seks virkestoffene i indeksprissystemet (se nedenfor) plikter imidlertid 
grossistene å rapportere GIP til myndighetene slik at indeksprisene kan beregnes. 
I praksis har også legemiddelfirmaene rapportert GIPene på de aktuelle lege-
midlene.  
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5.1.2 Regulering av apotekenes innkjøpspris 
Apotekenes innkjøpspris (AIP) er den prisen apotekene betaler grossistene (også 
der apotekene og grossisten er integrert i kjeder). SLV fastsetter et maksimalt nivå 
på AIP som ledd i godkjenningen av reseptpliktige legemidler.  

Maksimalprisen bestemmes i henhold til en fast regel: den skal være lik gjennom-
snittet av prisen i de tre landene der den aktuelle legemiddelpakningen er billigst. 
De tre landene velges ut blant Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Stor-
britannia, Belgia, Nederland, Irland og Østerrike. Maksimalprisen på parallell-
importerte legemidler og generika fastsettes vanligvis lik maksimalprisen på origi-
nalproduktet.  

Maksimalprisene justeres jevnlig. Det skilles i dag mellom de 240 mest omsatte 
virkestoffene og resten. De 240 prisjusteres årlig. De øvrige skal justeres om lag 
hvert tiende år (de tiårige justeringene er rullerende slik at det hvert år foretas 
prisjustering av 60 virkestoffer). Listen over de 240 mest solgte oppdateres årlig.  

5.1.3 Regulering av apotekavansen 
Apotekenes utsalgspris (AUP) er den prisen som pasientene betaler på apoteket og 
som eventuelt folketrygden refunderer (minus eventuell egenandel) hvis lege-
middelet er på blå resept. (For indekslegemidlene, som vi omtaler nedenfor, er det 
indeksprisen som refunderes.) For å kontrollere utgiftene til reseptpliktige 
legemidler reguleres AUP gjennom avansesystemet. Avansen reguleres ved at det 
på AIP kun kan legges på et fast kronetillegg pluss et prosenttillegg som avtar 
med AIP, samt et tillegg for A- og B-preparater.23  

Kronetillegget er en fast sats på kr 21,50 pr pakning. Prosenttillegget er 8 prosent 
av de første 200 kronene i AIP, og 5 prosent for overskytende beløp. Prosent- og 
kronetilleggene er maksimalstørrelser som skal legges på faktisk oppnådd AIP. 
Selv om det faste kronetillegget bidrar til å jevne ut avansen mellom billige og 
dyre legemidler har apotekavansen isolert sett en slik struktur at det lønner seg for 
apotekene å kjøpe inn ethvert legemiddel til høyest mulig pris (AIP).  

Figur 5.2 nedenfor viser noen talleksempler som illustrerer insentivene i apotek-
avansen. Vi har tatt for oss de tenkte legemidlene A, B, C …L som har en AIP på 
henholdsvis 50 kroner, 100 kroner, 150 kroner og så videre opp til 600 kroner. 
Den maksimale avansen apotekene kan ta for disse legemidlene er vist med de 
svarte toppene på søylene i figuren, og tallfestet over søylene. Figuren viser at jo 
høyere AIP desto høyere avanse. Selv om det dreier seg om små beløp pr pakning 
vil den totale inntjeningen øke betydelig dersom prisen (AIP) på alle pakninger 
kunne økes med for eksempel 1 krone.  

                                                 
23  Preparater inndeles i kategorier avhengig av virkestoff og virkemåte. A og B kan inneholde narkotiske 

stoffer og/eller være vanedannende. Gruppen inneholder også preparater hvor det kan være fare for 
misbruk. 
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Figur 5.2 AIP og apotekavanse. Et talleksempel. Kroner 

58
55

53
50

48
45

43
40

38
34

30
26

0

100

200

300

400

500

600

700

A B C D E F G H I J K L

Avanse
Faktisk AIP

 
Note: Eksemplet gjelder ikke for A- og B-preparater. 

Kilde: ECONs beregninger 

Avansesatsene har blitt endret kontinuerlig de siste ti årene. Endringene har stort 
sett gått ut på å øke kronetillegget og senke prosenttilleggene. Det innebærer at 
apotekene tjener mindre på å øke sine innkjøpspriser (AIP) nå enn tidligere, men 
insentivet til å øke AIP er ikke helt borte. Endringene har også betydd en 
reduksjon i prosenttilleggene. 

5.1.4 Gevinstdelingssystemet 
Siden apotekavansen isolert sett motiverer apotekene til å selge ethvert legemiddel 
til høyest mulig pris har myndighetene innført det såkalte gevinstdelingssystemet. 
Gevinstdelingssystemet motiverer isolert sett apotekene til å forhandle om lavere 
AIP, og derigjennom oppnå lavere AUP og lavere utgifter for folketrygden.  

Systemet virker på følgende måte: Dersom et apotek i forhandlinger med 
grossisten oppnår en lavere AIP enn maksimal AIP skal halvparten av forhand-
lingsgevinsten tilfalle folketrygden / pasienten, mens apoteket får beholde den 
andre halvparten selv. Det gir en høyere total avanse for apoteket enn det ville fått 
hvis det bare skulle fått den ”maksimale” avansen, omtalt ovenfor.  

I Figur 5.3 nedenfor har vi illustrert gevinstdelingssystemets virkemåte med et 
talleksempel. Vi har antatt at apoteket forhandler ned AIP på legemiddel F fra 300 
til 280 kroner. Det gir en reduksjon i den ordinære avansen på 1 krone. Samtidig 
får apoteket halvparten av den nedforhandlede prisen, som i dette tilfellet tilsvarer 
10 kroner. Den totale avansen til apoteket blir i dette tilfellet 52 kroner, altså langt 
mer enn de opprinnelige 43 kronene.  
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Figur 5.3 AIP og apotekavanse. Et talleksempel. Kroner  
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Kilde:  ECONs beregninger 

Gevinstdelingssystemet gir apoteket et økonomisk insentiv til å forhandle ned AIP 
slik at AUP automatisk blir lavere.  

Det økonomiske insentivet er imidlertid bare virksomt så lenge apotekene og 
grossistene er uavhengige virksomheter. I den grad grossist og apotek betraktes 
som én resultatenhet fra eierens side, er det ikke rasjonelt å sette AIP lavere enn 
maks AIP. Dette har vi illustrert i Figur 5.4 nedenfor.  

Figur 5.4 AIP, grossistavanse og apotekavanse. Et talleksempel. Kroner 
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Kilde:  ECONs beregninger 

Legemiddelet F har som før en maksimal AIP på 300 kroner. En fullt integrert 
apotekkjede kjøper inn F fra legemiddelfirmaet til en GIP på 273 kroner. Det gir 
en grossistavanse på 27 kroner og en apotekavanse på 43 kroner gitt at AIP settes 
lik maks. Hvis en integrert aktør skulle opptre som om grossistdelen og apotek-
delen ikke hadde felles interesser ville aktøren tapt penger. Den potensielle 
gevinsten på 9 kroner som den kunne oppnå ved gevinstdeling blir mer enn spist 
opp av tapet i grossistavansen på 20 kroner.  

Ideen bak gevinstdelingssystemet er at apotekene skal tjene på å gjøre det som 
gavner kundene (pasientene og folketrygden). Slik strukturen i apotek- og 
grossistnæringen er i dag vil næringen tape på å gjøre det som gavner kundene.  
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Gevinstdelingssystemet er ikke endret med ny apoteklov, men strukturelle 
endringer i næringen (som er en konsekvens av apotekloven) har satt gevinst-
delingssystemet ut av spill. 

5.1.5 Indeksprissystemet 
For ytterligere å øke apotekenes insentiver til å redusere prisene på legemidler, 
innførte myndighetene i mars 2003 det såkalte indeksprissystemet for et utvalg 
legemidler. For disse legemidlene gjelder ikke gevinstdelingssystemet. Indeks-
prissystemet skal motivere apotekene til å foreta generisk eller parallelt bytte.  

Utvalget i indeksprissystemet omfatter legemidler med seks av de mest omsatte 
virkestoffene på blå resept som er gått av patent. To av virkestoffene; enalapril og 
lisinopril er begge legemidler mot hjertelidelser. To av virkestoffene er legemidler 
mot allergi; ceterizin og loratidin. Ett av virkestoffene er et antidepressivum; 
citalopram og ett virkestoff er mot magesår; omeprazol. Innenfor hvert virkestoff 
er legemidler med samme legemiddelform fordelt på undergrupper. 

For hver av undergruppene beregner SLV en indekspris. Indeksprisen er den 
prisen folketrygden refunderer for alle legemidlene i undergruppen, uansett hva 
apotekene har betalt for legemiddelet og hva den maksimale AIP/AUP er. Også 
dersom indeksprisen er høyere enn maksimal AUP på et legemiddel er det 
indeksprisen som refunderes.  

Indeksprisen beregnes på grunnlag av GIP, omsetningsvolum på grossistleddet, 
reservasjoner (både fra lege og pasient) og eventuelle rabatter gitt for varenummer 
innenfor de respektive indeksgruppene. Denne beregnede gjennomsnittlige GIPen 
tillegges en beregningsteknisk grossistavanse på 10 prosent, samt maksimal 
apotekavanse og merverdiavgift.  

Beregningene foretas hver tredje måned på grunnlag av innrapporterte opplys-
ninger for de tre første av de fire foregående månedene. De fastsatte indeksprisene 
gjelder så de påfølgende tre månedene. Den første indeksperioden gjaldt fra mars 
til og med mai 2003, den andre fra juni til og med august, den tredje fra september 
til og med november og den fjerde fra desember til og med februar 2004. GIPene 
skulle i utgangspunktet rapporteres av grossistene, men i praksis har også lege-
middelindustrien hittil rapportert. For de tre første indeksperiodene har industriens 
rapporteringen ligget til grunn for indeksprisene. For den fjerde indeksperioden 
har grossistenes rapportering ligget til grunn for beregningene. 

Tanken bak systemet er at apotekene skal motiveres til å levere ut de legemidlene 
som har en utsalgspris som ligger lavere enn indeksprisen og på den måten få en 
ekstragevinst ved salg av dette legemiddelet. I et tilfelle likt det som er illustrert i 
Figur 5.5 nedenfor skal altså apotekene foretrekke å levere ut legemiddel B 
framfor legemiddel A. Økningen og reduksjonen i avansene er illustrert med de 
gule feltene. I og med at indeksprisen justeres jevnlig er tanken at utleverings-
praksisen skal gi stadig lavere priser ved at det selges mer generika, og ved at 
prisene på de dyrere legemidlene presses. I tillegg skal systemet bidra til lavere 
refusjoner ved at omsetningen av de billigere legemidlene øker.  
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Figur 5.5 Indeksprissystemet. Priseksempler24 

Legemiddel A      Indekspris:    
        

   GIP                         Maks AIP Maks AUP 
Legemiddel B         
           

  GIP   AIP   Max AUP  
     

Kilde: ECON 

Både pasientene og legene kan reservere seg mot bytte, både i og utenfor indeks-
prissystemet. I situasjoner der indeksprisen er lavere enn maks AUP, må pasienter 
som reserverer seg mot bytte av indekslegemidler selv betale differansen mellom 
indeksprisen og AUP. Dersom legene reserverer seg mot bytte får apotekene 
refundert maksimal AUP, selv om denne overstiger indeksprisen.  

5.2 Prisutviklingen de siste fem årene 
Vi har valgt å se på prisutviklingen på 38 av de mest omsatte virkestoffene. De 38 
virkestoffene er følgende:  

• Tolv patenterte virkestoffer: ni på blå resept og tre på hvit resept.  
• Ti virkestoffer som har gått av patent: seks virkestoffer på blå resept, og 

fire virkestoffer på hvit resept. 
• De seks virkestoffene i indeksprissystemet, som også er virkestoffer av 

patent og på blå resept. 
• Ti reseptfrie virkestoffer. 

Vi har beregnet den gjennomsnittlige AUP for disse virkestoffene i februar 1999, 
februar 2000, februar 2001, februar 2002, februar 2003 og februar 2004. 
Resultatene er drøftet nedenfor. 

Vi ser også nærmere på prisutviklingen på en del av de mest omsatte handels-
varene fra begynnelsen av 1999 til og med utgangen av 2002. For disse varene har 
vi beregnet den gjennomsnittlige AUP på månedsbasis i hele den angitte tids-
perioden.  

5.2.1 Datagrunnlaget og metode 

Datakilden 

I prisanalysene i dette kapitlet har vi brukt data fra Apotekerforeningen (NAF). 
NAF har to databaser med pris- og omsetningsdata; salgsundersøkelsen og 
NAFstat. Dette er de eneste tilgjengelige registrene som omfatter faktiske utsalgs-
priser fra apotek (AUP). 

                                                 
24  Et originalprodukt (A) og et generikum (B) har i mange tilfeller den samme maksimale AIP. De faktiske 

AIP kan imidlertid variere. I praksis kan variasjoner i utslagspris (AUP) enten skyldes varia sjoner i 
faktisk AIP mellom de to preparatene eller variasjoner i den beregnede apotekavansen. Vi har illustrert 
eksemplet med at faktisk AIP er lik maks for preparat A, og under maks for preparat B. Begge 
preparatene er tillagt maksimal apotekavanse. 
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I salgsundersøkelsen har ca 150 levert apotek pris- og omsetningstall på frivillig 
basis hver måned. Antall apotek som leverer hver gang summerer seg vanligvis til 
130 – 140. Utvalget apotek er imidlertid ikke representativt geografisk. Blant 
annet er apotek i Oslo overrepresentert. Vi vet ikke hvordan dette påvirker tallene. 
En hypotese kunne være at konkurranse mellom apotek i Oslo (der apotekene i 
enkelte områder ligger svært tett) fører til lavere priser i dette området. I så fall er 
prisnivåene lavere i vårt utvalg enn totalt for alle apotek. Vi ser primært på 
endringer i prisene, og dersom konkurranse i Oslo har ført til lavere priser, vil vårt 
datamateriale overvurdere eventuelle prisreduksjoner etter at den nye apotekloven 
trådte i kraft. Som påpekt i kapittel 8, er det imidlertid liten grunn til å tro at 
apotekene konkurrerer på pris – heller ikke i Osloområdet. Det tilsier at denne 
skjevheten i utvalget ikke representerer noe stort problem.  

Vi har brukt salgsundersøkelsen for å belyse prisutviklingen i årene 1999 til 2002. 
Fra 1. januar 2003 ble innsamling av data gjennom denne undersøkelsen avviklet.  

I NAFstat samler NAF inn pris- og omsetningstall fra 22 apotek på oppdrag fra 
Rikstrygdeverket (RTV). Disse 22 apotekene er pliktige til å levere data hver 
måned. Dette utvalget er heller ikke representativt. Utvalget omfatter bare apotek 
som eksisterte før den nye apotekloven. Disse dataene er likevel de beste vi har 
for 2003 siden salgsundersøkelsen er avviklet. Vi har brukt data fra NAFstat for å 
belyse prisene i 2003 og 2004.  

Vareutvalget 

Det er potensielt mulig å gjøre prisanalyser av flere tusen legemidler. Vi har 
begrenset analysene til et utvalg for å gjøre arbeidet overkommelig. Utvalget av 
legemidler er valgt etter følgende regel: 

Vi valgte først ut de virkestoffene som er omfattet av indeksprissystemet. Dette er 
blåreseptpreparater av patent og med generisk konkurranse. Deretter valgte vi ut 
en kontrollgruppe av andre blåreseptpreparater av patent og med generisk 
konkurranse. Kontrollgruppen består av de 5 virkestoffene som alle ble vurdert 
som aktuelle kandidater til å inngå i indeksprissystemet utover de seks først-
nevnte. 

For at prisanalysene skulle dekke alle kategorier av legemidler, valgte vi videre ut 
ytterligere 17 virkestoffer. Av disse 17 virkestoffene er tolv virkestoff uten 
generisk konkurranse (ni på blå resept og tre på hvit resept) og fem virkestoff er 
med generisk konkurranse (ett på blå resept og fire på hvit resept). Utvalget ble 
valgt blant terapigrupper med høyest omsetning. 

I tillegg har vi inkludert et utvalg av reseptfrie legemidler. Utvalget er valgt fra 
LMIs legemiddelstatistikk etter verdi på omsetning. 

Vi har også inkludert et utvalg av handelsvarer. Handelsvarene ble valgt ut fra de 
varene som hadde høyest omsetning ut fra NAFs salgsundersøkelse for 2002. 

Tidsperiode for analysene  

I all hovedsak ser vi ser prisutviklingen på ATC-nivå over tid fra 1999 til 2004, 
målt i februar hvert år. Da prisanalysen ble foretatt i mars 2004, var februar siste 
oppnåelige målepunkt og det ble derfor naturlig å velge ut februar måned fra 
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datautvalget. Vi har av kapasitetsmessige grunner begrenset oss til én observasjon 
per år. Vi mener dette ikke virker inn på analysen ettersom vi er interessert i den 
generelle utviklingen over tid, ikke variasjonen fra måned til måned.  

For analysene av effekter av indeksprissystemet har vi sett på prisutviklingen på 
originalpreparater og generika innenfor et utvalg ATC-kodene (de seks innenfor 
samt kontrollgruppen). For disse analysene bruker vi månedlige observasjoner. 
Perioden som benyttes er februar 2002 til februar 2004. Den avvikende perioden 
er valgt fordi fokus i denne analysen er indeksprissystemet, og behovet for å gå 
lengre tilbake i tid ikke er til stede. 

For analysene av prisutviklingen på handelsvarene bruker vi månedlige observa-
sjoner fra januar 1999 til desember 2002.25  

Gruppering av varer i en kurv 

Man kan tenke seg flere ulike metoder for å analysere prisutviklingen på 
legemidler. En mulighet er å følge utviklingen i pris på individuelle varer. Vi har 
imidlertid valgt å gruppere varene etter ATC-kode, og å se på den gjennom-
snittlige utviklingen innenfor disse kodene over tid. 

For å vurdere prisutviklingen på ATC-nivå over tid må vi holde varesammen-
setningen uendret. Dette innebærer at vi ser på prisutviklingen for en gitt ”kurv” 
av varer innenfor hver enkelt ATC-kode. En del varer er trukket fra markedet i 
løpet av perioden, og nye varer har kommet til. En valgt kurv innebærer et krav 
om at en vare må være omsatt hele perioden. Dette begrenser vareutvalget i 
kurven, men er nødvendig når målet med analysen er å se på prisutviklingen over 
tid for en gitt gruppe varer.26  

En konsekvens av å kreve at alle varer må ha vært omsatt i hele analyseperioden 
er at vi undervurdere en eventuell prisnedgang innenfor visse ATC-grupper. 
Mange nye varer kom på markedet i forbindelse med lovendringen om generisk 
bytte i 2001. Disse varene er ikke med i kurven, og følgelig ikke i prisgjennom-
snittene, siden de ikke var omsatt i perioden før 2001. Prisene på generika ligger 
generelt sett under prisene på original (og parallellimporterte) preparater og ville 
ha bidratt til å trekke gjennomsnittet ned.27 På den annen side er analysene ment å 
fange opp faktiske endringer i prisene, og ikke endringer i utgiftsnivået på grunn 
av endret sammensetning av forbruket. 

Prisvariabelen vi benytter er i de fleste tilfeller pris per definert døgndose. Denne 
prisen multipliseres med en vekt før vi beregner et gjennomsnitt på ATC-nivå. 
Vektingen benyttes for at varer som er omsatt i liten eller ubetydelig grad ikke 
skal telle like mye i gjennomsnittet som varer som er mer omsatt. Vekten vi 

                                                 
25  NAFstat samler ikke inn data på handelsvarer, så perioden begrenser seg til perioden for salgs-

undersøkelsen. 
26  Hvis vareutvalget (”kurven”) ikke holdes konstant, kan en prisøkning på ATC-nivå skyldes flere årsaker: 

at prisene på varene i kurven faktisk har gått opp, eller at et nytt og dyrere produkt har kommet på 
markedet. Det blir derfor umulig å isolere priseffekten fra produkteffekten. 

27  Dette gjelder analysene på generelt nivå. Dette gjelder i mindre grad i Figur 5.13 og Figur 5.14 der det er 
foretatt en oppdeling mellom generika og original. Her består kurven av varer omsatt desember 2002 til 
februar 2004. 
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legger til grunn er, hvor annet ikke er angitt, gjennomsnittlig salg av en vare i år 
2000. 

Inndeling av apotek i henhold til geografisk lokalisering og apotektype 

Inndeling av apotek etter geografisk lokalisering er basert på metode omtalt i 
kapittel 1. I desember 2002 var 18 prosent av apotekene i utvalget lokalisert i 
spredtbygde kommuner, 45 prosent var lokalisert i mindre tettbygde kommuner 
og 37 prosent var lokalisert i tettbygde kommuner. 

Inndelingen av apotek etter apotektype er basert på metode omtalt i kapittel 1, det 
vil si etter hvem som har apotekkonsesjonen. Apotekene er kategorisert som enten 
kjedeapotek, sykehusapotek eller andre. Vi har gruppert apotekene etter apotekets 
status høsten 2003. Det innebærer for eksempel at et apotek som ble kjedeapotek 
våren 2003 blir definert som kjedeapotek også i 2002. Det har ingen vesentlig 
betydning for konklusjonene. I desember 2002 var 72 prosent av apotekene i 
utvalget definert som kjedeapotek, 2 prosent var definert som sykehusapotek og 
26 prosent som ”andre”. 

Som påpekt i kapittel 1 innebærer inndelingen etter apotektype at det i kategorien 
”andre” også vil være apotek som kan ha kjedetilknytning, og at dette kan bidra til 
at vi undervurderer eventuelle forskjeller (her i pris) mellom kjedeapotek og 
andre. Ideelt sett hadde det vært interessant å se nærmere på prisforskjeller 
mellom kjedeapotek og apotek vi vet er helt kjedeuavhengige. Prisdataene fra 
1999 til 2002 består av rapportering fra ca 150 apotek (jf. tidligere i dette 
avsnittet), mens prisdata for 2003 og 2004 er basert på rapportering fra 22 apotek. 
I det store utvalget fram til 2002 er det kun to apotek som i utgangspunktet kan 
defineres som helt uavhengige. I det lille utvalget fra 2002 og fram til i dag er det 
ingen apotek som kan defineres som helt uavhengige. Datamaterialet gir dermed 
ingen mulighet for å teste eventuelle prisvariasjoner nærmere.  

5.2.2 Patenterte legemidler28 
Virkestoffer 
Figur 5.6 nedenfor viser prisutviklingen fra februar 1999 til februar 2004 på tolv 
patenterte virkestoffer (ni på blå resept samt tre på hvit resept). Siden virke-
stoffene er patentert viser figurene egentlig bare prisutviklingen på original-
produktene (pluss eventuelle parallellpreparater). Navnet på originalpreparatet er 
angitt i parentes over hver figur. Prisene er indeksert og prisen i februar 2000 er 
satt lik 100. 

De fleste prisene viser en nokså jevnt nedadgående trend. Med unntak av to 
virkestoffer har alle prisene falt med mellom 2 og 16 prosent i perioden februar 
2000 til februar 2004. Prisene på noen virkestoffene hat steget i korte perioder, 
men har likevel et betydelig prisfall i perioden sett under ett. Det synes ikke å 
være et skille mellom prisutviklingen på patenterte virkestoffer på henholdsvis blå 
og hvit resept. 

                                                 
28  Virkestoffene er valgt ut fra at de ikke har generisk konkurranse. I teorien kan enkelte av virkestoffene 

derfor være av patent. 
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For flere av virkestoffene ser vi en prisoppgang fra 2003 til 2004. De administra-
tive prisrevisjonene kan ha før til denne prisoppgangen. Alternativt har prisene 
(AUP) ligget under maks, og blitt justert opp av apotekene. 

Det er stor grunn til å tro at de relativt store prisreduksjonene skyldes de årlige 
prisjusteringene som SLV foretar på prisregulerte legemidler. Som vi har drøftet i 
kapittel 8, er det svært få mekanismer i blåreseptmarkedet som kan drive prisene 
på blåreseptpreparatene ned på annen måte. Selv om prisfølsomheten i hvitresept-
markedet antas å være noe større, synes heller ikke dette å påvirke prisene på disse 
produktene i særlig grad. Det er ingen andre reguleringsmekanismer enn 
prisjusteringene som skulle tilsi prisfall på de ti patenterte virkestoffene som viser 
prisfall. Vi ser heller ikke noe skift i prisene fra 2000 til 2001 som kan forklares 
med den nye apotekloven. 
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Figur 5.6 Prisutviklingen på patenterte legemidler. Indeks. 1999-2004  
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Note: Prisene er ikke inflasjonsjustert. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

Geografisk lokalisering 
Vi skal nå se nærmere på prisene på disse patenterte virkestoffene for apotek med 
ulik lokalisering. Vi har her benyttet den samme geografiske inndelingen som 
tidligere i rapporten, jf. kapittel 1. Figur 5.7 viser situasjonen i desember 2002 for 
de patenterte virkestoffene. Desember 2002 er siste måned vi har observasjoner 
for mange apotek, ettersom utvalget fra januar 2003 reduseres til 22 apotek, jf. 
omtale av datagrunnlag tidlig i dette kapitlet. Prisene på virkestoffene i apotek i 
spredtbygde strøk er satt lik 100. 
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Vi ser av figuren at det er svært små prisvariasjoner mellom apotek i ulike 
kommuner ved utgangen av 2002. Ved hjelp av statistiske metoder29 har vi testet 
variasjonen mellom observasjonene i 2002. Vi finner ingen signifikante forskjeller 
mellom prisene med hensyn til apotekenes lokalisering.30 Vi har også gjennomført 
slike tester for desember 2000, altså før loven, og i februar 2004, som er siste 
dataobservasjon.31 Testene viser at det heller ikke for disse tidspunktene obser-
veres signifikante forskjeller i prisene mellom apotekene etter lokalisering. Det 
ser dermed ikke ut til at den nye apotekloven har medført endringer i prisene på 
patenterte virkestoffer basert på apotekenes geografisk lokalisering. 

Figur 5.7 Priser på patenterte legemidler etter apotekenes lokalisering. 
Indeks. Desember 2002 
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Note:  Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

Apotektype 
Et sentralt aspekt ved den nye apotekloven er kjededannelsen. Det er derfor 
interessant å se nærmere på prisene på legemidler for ulike apotektyper. Vi har 
valgt å dele apotekene inn i gruppene kjedeapotek, sykehusapotek og andre. Med 
kjedeapotek mener vi her at det er en av kjedene som har apotekkonsesjonen for 
apoteket, jf. avsnitt 5.2.1. Vi har benyttet samme metode som for analysene av 
priser etter apotekenes geografisk beliggenhet. Prisene på virkestoffer i kjede-
apotek er satt lik 100.  

Figur 5.8 viser situasjonen i desember 2002 for de patenterte virkestoffene. Som 
vi ser er prisene nærmest identiske. For tre av virkestoffene er prisene i sykehus-
apotek mellom 1 og 3 prosent lavere enn for de to andre apotektypene. Heller ikke 
disse forskjellene er signifikante. 

                                                 
29  Vi har benyttet F-tester som vurderer hvorvidt det er signifikante forskjeller i variasjonene mellom de 

ulike kommunetypene på de gitte tidspunktene. 
30  At forskjeller ikke er signifikante innebærer at forskjeller kan forklares med statistiske tilfeldigheter.  
31  Vi benytter ikke siste observasjon (2004) i framstillingen ettersom utvalget det året kun består av 22 

apotek. Ytterligere oppdeling av et i utgangspunktet begrenset utvalg, svekker representativiteten i 
resultatene.  
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På samme måte som for den geografiske inndelingen har vi testet variasjonen etter 
apotektype i desember 2000, altså før loven, og i februar 2004, som er siste data-
observasjon. Testene viser heller ingen signifikante variasjoner på disse tids-
punktene. Det var med andre ord ingen systematiske forskjeller i prisene før 
loven, og det ser ikke ut til at dette har endret seg med loven. Vi viser for ordens 
skyld til omtalen av metoden for gruppering av apotekene i avsnitt 5.2.1, og at det 
kan være prisvariasjoner i markedet som ikke fanges opp av analysen. 

Figur 5.8 Priser på patenterte legemidler etter apotektype. Indeks. 
Desember 2002 
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Note: Kjedeapotek er definert som apotek der en av kjedene har apotekkonsesjon pr høsten 2003. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

5.2.3 Legemidler av patent 
Virkestoffer 
Figur 5.9 nedenfor viser prisutviklingen fra februar 1999 til februar 2004 på seks 
virkestoffer som er gått av patent og er på blå resept, og fire virkestoffer som er 
gått av patent og er på hvit resept. Siden virkestoffene er gått av patent, viser 
figurene prisutviklingen på originalproduktene og de generiske variantene samlet. 
Ikke alle virkestoffene var gått av patent før 1999, så i begynnelsen av noen av 
tidsseriene kan det likevel hende at prisen kun gjelder originalen (som er angitt i 
parentes over hver figur). Prisene er indeksert og prisen i februar 2000 er satt lik 
100.  

I likhet med de virkestoffene som fremdeles er på patent viser nesten alle disse 
virkestoffene en nedadgående trend. Unntaket er ett virkestoff (Mianserin) som 
steg med 10 prosent fra februar 2000 til februar 2004. Prisene på de andre 
virkestoffene sank med mellom 3 og 40 prosent fra februar 2000 til februar 2004. 
Prisfallet er gjennomgående større på virkestoffene som er på blå resept (ned 10 
til 40 prosent) enn på virkestoffene som er på hvit resept (ned 4 til 15 prosent). 

Prisfallet på legemidlene som har gått av patent, og som dermed er utsatt for 
generisk konkurranse, er gjennomgående større enn prisfallet på de legemidlene 
som ikke har gått av patent, jf. avsnitt 5.2.2.  
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Det er grunn til å tro at de årlige prisjusteringene som SLV foretar på prisregulerte 
legemidler også har bidratt til de store prisreduksjonene i dette markedet. Vi kan 
ikke se bort fra at ordningen med generisk bytte har hatt en viss effekt. Vi ser at 
prisene i generikamarkedet faller mer enn prisene i patentmarkedet. Det kan 
imidlertid like gjerne skyldes at vi gjennom prisjusteringene importerer prisfall 
som skyldes generisk konkurranse i utlandet. Det er få mekanismer i det norske 
apotekmarkedet som skulle føre til generisk priskonkurranse. Siden pasientene 
bare i liten grad betaler for forbruket av disse ti virkestoffene, etterspør de i liten 
grad prisreduksjoner, heller ikke som kompensasjon for å akseptere generisk 
bytte. Vi ser heller ikke noe markert skift i prisene fra 2000 til 2001 som kan 
forklares med den nye apotekloven.  

Figur 5.9 Priser på legemidler av patent. Indeks. 1999-2004 
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Forts. Figur 5.9 Priser på legemidler av patent. Indeks. 1999-2004 
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Kilde: NAF og ECONs beregninger 

Geografisk lokalisering 
Vi skal også se nærmere på prisene på virkestoffene av patent for apotek med ulik 
lokalisering. Figur 5.10 viser situasjonen i desember 2002. Prisene på virke-
stoffene i apotek i spredtbygde strøk er satt lik 100. 

Vi ser av figuren at det også for virkestoffer av patent er svært små prisvariasjoner 
mellom ulike kommuner ved utgangen av 2002, selv om bildet antyder noe mer 
variasjon enn for de patenterte virkestoffene. Prisene på noen virkestoffer er 
prosentmessig marginalt lavere i tettbygde og mindre tettbygde kommuner enn i 
spredtbygde kommuner. Forskjellene er imidlertid ikke signifikante. Analyser 
viser heller in gen signifikante forskjeller i desember 2000 og februar 2004. Det 
var med andre ord ingen systematiske forskjeller i prisene før loven, og det ser 
ikke ut til at dette har endret seg med loven. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet  

 83 

Figur 5.10 Priser på legemidler av patent etter apotekenes lokalisering. 
Indeks. Desember 2002 
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Note:  Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

Apotektype 
Vi har også vurdert prisene på virkestoffer av patent med hensyn til type apotek. 
Figur 5.11 viser situasjonen i desember 2002 for virkestoffene av patent. Prisene 
på virkestoffene i kjedeapotek er satt lik 100.  

Analysene antyder ikke noen signifikante forskjeller i prisene på virkestoffene av 
patent mellom de ulike apotektypene. Tester av forholdene i desember 2000 og i 
februar 2004, angir heller ikke signifikante forskjeller mellom apotektypene. Det 
ser ikke ut til at den nye apotekloven har medført endringer i prisene på 
virkestoffer av patent basert apotektype. Vi viser også her for ordens skyld til 
omtalen av metoden for gruppering av apotekene i avsnitt 5.2.1, og at det kan 
være prisvariasjoner i markedet som ikke fanges opp av analysen. 

Figur 5.11 Priser på legemidler av patent etter apotektype. Indeks. 
Desember 2002 
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Kilde: NAF og ECONs beregninger 
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5.2.4 Legemidler i indeksprissystemet 
Virkestoffer 
Figur 5.12 nedenfor viser prisutviklingen fra februar 1999 til februar 2004 på de 
seks virkestoffene som ble tatt inn i indeksprissystemet fra 1. mars 2003. Dette er 
legemidler som har gått av patent og som er på blå resept. Figurene viser 
prisutviklingen på originalproduktene fram til dette gikk av patent, og deretter på 
originalproduktene og de generiske variantene samlet. Prisene er indeksert og 
prisen i februar 2000 er satt lik 100.  

Prisene på fem av virkestoffer i indeksprissystemet har sunket med mellom 21 og 
60 prosent fra februar 2000 til februar 2004. Prisen på det siste virkestoffet, 
(ceterizin) har steget med 2,5 prosent i den samme perioden. Indeksprissystemet 
trådte i kraft 1. mars 2003. En betydelig del av de samlede prisreduksjonene har 
funnet sted etter introduksjonen av indeksprissystemet. Fra februar 2003 til 
februar 2004 har prisene på alle virkestoffene i systemet falt med mellom 6 og 41 
prosent. Virkestoffet ceterizin, som har en prisstigning i perioden totalt sett, har 
dermed også hatt prisnedgang etter at indeksprissystemet trådte i kraft. 

Figur 5.12 Priser på legemidler i indeksprissystemet. Indeks. 1999-2004 
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Kilde: NAF og ECONs beregninger 

I avsnitt 5.2.3 så vi på prisutviklingen for virkestoffer som er gått av patent og er 
på blå resept, men som ikke er omfattet av indeksprissystemet. Med ett unntak 
(mianserin), var prisreduksjonen på disse virkestoffene mellom 10 og 40 prosent 
fra februar 2000 til februar 2004. Dersom vi sammenligner prisutviklingen på 
disse virkestoffene med prisutviklingen på virkestoffene som omfattes av indeks-
prissystemet, ser vi at prisnedgangen har vært større for virkestoffene som 
omfattes av indeksprissystemet. Prisfallet på indekslegemidlene er dermed 
gjennomgående noe større enn prisfallet på andre legemidler som har gått av 
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patent og er på blå resept perioden sett under ett. Vi skal se litt nærmere på deler 
av perioden. 

Dersom vi sammenligner prisutviklingen for februar 2000 til februar 2003 for de 
to ulike gruppene av virkestoffer, ser vi at prisene på virkestoffene utenfor 
indeksprissystemet har falt med mellom 1 og 17 prosent32 mens prisene på virke-
stoffene som fra 2003 ble omfattet av systemet har falt med mellom 3 og 32 
prosent.33 Fram til innføringen av systemet var dermed prisfallet større for virke-
stoffer som ble omfattet av systemet enn for virkestoffer som ikke ble omfattet av 
systemet. Denne forskjellen har sannsynligvis sammenheng med at det gjennom-
gående har vært mer generisk konkurranse over tid for indeksvirkestoffene enn for 
de utvalgte virkestoffene utenfor systemet. Effekten av importert generisk konkur-
ranse og eventuell tilleggseffekt av generisk konkurranse her hjemme vil da 
eventuelt være større for disse virkestoffene, jf. diskusjon i avsnitt 5.2.3. 

Dersom vi sammenligner prisutviklingen fra februar 2003 til februar 2004 for de 
to ulike gruppene av virkestoffer, ser vi at prisene på virkestoffene utenfor 
indeksprissystemet har falt med mellom 8 og 40 prosent34 mens prisene på virke-
stoffene innenfor systemet har falt med mellom 6 og 41 prosent. Prisfallet på lege-
midler som har gått av patent og er på blå resept utenfor indeksprissystemet er 
dermed tilnærmet like stort som prisfallet på legemidler som omfattes av systemet 
i den perioden systemet har virket. 

Det er grunn til å tro at de årlige prisjusteringene som SLV foretar på prisregulerte 
legemidler også har bidratt til prisreduksjonene på legemidlene som omfattes av 
indeksprissystemet i perioden fra 1999 og fram til i dag. At prisene på virke-
stoffene som omfattes av indeksprissystemet gjennomgående reduseres mer enn 
andre virkestoffer av patent på blå resept før 2003, kan som sagt muligens 
forklares med at disse gjennomgående har hatt generisk konkurranse over en 
lengre periode. Vi ser ikke noe markert skift i prisene fra 2000 til 2001 som kan 
forklares med den nye apotekloven. Vi ser imidlertid et skift nedover i prisene i 
perioden fra 2003 til 2004, men dette skiftet avviker altså ikke fra priser på 
tilsvarende preparater utenfor systemet. 

Original og generika 
Vi har foreløpig sett på prisutviklingen på legemidlene i indeksprissystemet på 
ATC-nivå. Vi skal nå se nærmere på prisutviklingen på originalpreparatet 
sammenlignet med prisutviklingen på generika for de enkelte ATC-kodene. 

Prisene er indeksert og prisen er satt lik 100 i mars 2003, da indeksprissystemet 
ble innført. Ettersom prisene er indeksert hver for seg er de ikke egnet til å 
sammenlikne nivåforskjeller mellom original og generika, men sier noe om pris-
utviklingen. 

                                                 
32  Med unntak av prisen på mianserin, som har steget med 21 prosent og prisen på ranitidine, som har vært 

om lag stabil. 
33  Med unntak av prisen på ceterizin, som har steget med 9 prosent. 
34  Med unntak av atenonol, som har steget med 4 prosent. 
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Figur 5.13 Prisutvikling originalpreparat og generika. Indeksprissystemet. 
Indeks. Mars 2002 – februar 200435 
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Note: Prisene er ikke inflasjonsjusterte. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

Prisene på originalpreparatene er relativt stabile fram mot tidspunktet for 
innføringen av indeksprissystemet. Prisene på generika synes også å være stabile i 
perioden før, men disse prisene øker noe rundt tidspunktet for innføringen av 
systemet. En slik økning kan tyde på en oppjustering av prisene på generika mot 
prisene på originalproduktene. 

Vi ser tydelig prisfall for både original og generika for tre av virkestoffene etter 
mars 2003. Prisfallet er prosentmessig om lag like stort på originalproduktene og 
generika. For de øvrige tre virkestoffene er ikke bildet like entydig. Blant annet 
stiger prisene også på originalpreparatet for to av virkestoffene etter mars 2003, 
etterfulgt av en svak prisnedgang. Videre ser vi at for to av virkestoffene er 
prisnedgangen på generika prosentmessig større enn på originalproduktet. 

Analysene viser for det første en tendens til noe oppjustering av prisene på 
generika fram mot innføring av indeksprissystemet. For det andre ser vi at for 
flere av virkestoffene stiger også prisene både på originalpreparatene og generika i 
en kort periode etter innføringen av systemet. For det tredje tyder analysene på at 
prisfallet på originalpreparatene er på linje med eller mindre enn prisfallet på 
generika for virkestoffene i systemet. 

For å belyse disse resultatene ytterligere skal vi se nærmere på hvordan prisene på 
originalpreparater og generika for virkestoffer av patent og på blå resept utenfor 

                                                 
35  Hovedmetoden vi benytter tar utgangspunkt i en kurv av varer på markedet i februar 2002, som vi følger 

prisutviklingen på. For loratadin var det ett generikum på markedet på det tidspunktet. For Loratidin har 
vi derfor benyttet mars 2003 som utgangspunkt for valg av varekurv fordi dette gir et mer reelt bilde av 
hvilke generika som eksisterer på markedet i perioden etter innføringen av indeksprissystemet.  
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indeksprissystemet har utviklet seg. Vi benytter her de samme virkestoffene som i 
avsnitt 5.2.3. Resultatene er vist i Figur 5.14. 

Figur 5.14 Prisutvikling originalpreparat, parallellimportert preparat og 
generika. Virkestoffer av patent og på blå resept. Indeks. 
Mars 2002 – februar 2004 
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Note: For virkestoffet paroxetin er generika i svært liten grad inne i markedet. 

Note: Prisene er ikke inflasjonsjusterte. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

Prisutviklingen på originalpreparatene og generika for disse virkestoffene følger i 
hovedsak hverandre i perioden fra mars 2002 til og med februar 2004, med ett 
unntak (ranitidine). For dette virkestoffet ser vi en betydelig reduksjon i prisene 
på generika og det parallellimportert preparatet, mens prisen på originalpreparatet 
holder seg mer stabil (liten prisnedgang). 

Hvis vi sammenligner med prisutviklingen på virkestoffene innenfor indekspris-
systemet ser vi altså ikke en tilsvarende oppjustering av prisene på generika før 
mars 2003 for virkestoffene utenfor systemet. Vi ser heller ikke like tydelig 
prisstigning på originalpreparatene i en kort periode etter mars 2003. Imidlertid 
tyder analysene på at prisutviklingen på originalpreparatene sammenlignet med 
generika i hovedsak er den samme for virkestoffer utenfor systemet som for virke-
stoffer innenfor systemet etter mars 2003.  

Geografisk lokalisering 
Vi har også sett nærmere på prisene på virkestoffene i indeksprissystemet for 
apotek med ulik lokalisering. Figur 5.15 viser situasjonen i desember 2002. 
Prisene på virkestoffene i apotek i spredtbygde strøk er satt lik 100. 

Vi ser av figuren at det for virkestoffer i indeksprissystemet er små prisvariasjoner 
mellom ulike kommuner ved utgangen av 2002, selv om bildet antyder mer 
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variasjon enn for virkestoffer av patent og på blå resept utenfor indekspris-
systemet. Prisene på virkestoffene er prosentmessig lavere i tettbygde og dels 
mindre tettbygde kommuner enn i spredtbygde kommuner. Variasjonene er 
imidlertid prosentmessig små, og forkskjellene er ikke signifikante. For disse 
virkestoffene er det særlig interessant å vurdere situasjonen i 2004. Tester av 
observasjonene i februar 2004 viser imidlertid heller ikke at det er signifikante 
forskjeller på det tidspunktet. Det ser med andre ord ikke ut til at indekspris-
systemet har medført endringer i prisene på virkestoffer i systemet basert på 
geografisk lokalisering. 

Figur 5.15 Priser på legemidler i indeksprissystemet etter apotekenes 
lokalisering. Indeks. Desember 2002 
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Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1.  

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

Apotektype 
Vi har også testet prisene på virkestoffene i indeksprissystemet med hensyn til 
type apotek. Figur 5.16 viser situasjonen i desember 2002 for virkestoffene i 
systemet. Prisene på virkestoffene i kjedeapotek er satt lik 100.  

Figuren antyder at variasjonen i prisene er større enn for virkestoffene av patent 
og på blå resept utenfor systemet. Analysene viser likevel ikke signifikante 
forskjeller i prisene på virkestoffer i indeksprissystemet mellom de ulike apotek-
typene. Det er heller ikke signifikante forskjeller i 2004. Det ser med andre ord 
ikke ut til at indeksprissystemet har medført endringer i prisene på virkestoffer i 
systemet basert apotektype. Vi viser også her for ordens skyld til omtalen av 
metoden for gruppering av apotekene i avsnitt 5.2.1, og at det kan være pris-
variasjoner i markedet som ikke fanges opp av analysen. 
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Figur 5.16 Priser på legemidler i indeksprissystemet etter apotektype. 
Indeks. Desember 2002 
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Note:  Kjedeapotek er definert som apotek der en av kjedene har apotekkonsesjon pr høsten 2003. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

5.2.5 Reseptfrie legemidler 
Figur 5.17 nedenfor viser prisutviklingen fra februar 1999 til februar 2004 på ti 
reseptfrie virkestoffer. Med en del unntak vet vi ikke om disse virkestoffene er på 
eller av patent. Men som vi har argumentert for i kapittel 2 har det neppe avgjør-
ende betydning i den reseptfrie delen av markedet fordi produktene konkurrerer på 
tvers av virkestoffer også i apotekene. Prisene er indeksert og prisen i februar 
2000 er satt lik 100.  

Ulikt de reseptpliktige legemidlene vi har drøftet i de foregående avsnittene stiger 
prisene på alle de reseptfrie legemidlene i perioden februar 2000 til februar 2004 
med mellom 10 og 45 prosent. I samme periode steg den generelle konsumpris-
indeksen med litt over 8 prosent. Konsumprisindeksen for importerte varer sank 
imidlertid med nesten 6 prosent. Prisstigningen på de reseptfrie legemidlene kan 
derfor karakteriseres som betydelig sammenlignet med prisutviklingen på andre 
varer (og tjenester). 

Prisene på reseptfrie legemidler er ikke regulert og prisfølsomheten er heller ikke 
spesielt stor i denne delen av markedet selv om pasientene selv betaler for for-
bruket (se kapittel 2). Liten prisfølsomhet på etterspørselssiden tilsier lite grunn-
lag for priskonkurranse mellom apotekene på disse varene. 

Fra og med november 2003 ble det tillatt å selge reseptfrie legemidler i daglig-
varehandelen. Prisdataene indikerer ingen umiddelbar effekt på prisene på resept-
frie legemidler i apotekene. Prisene på natriumfluorid og paracetamol viser 
imidlertid en liten reduksjon fra februar 2003 til februar 2004. Vi understreker at 
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ordningen bare har virket noen måneder ved vår siste prisobservasjon i februar 
2004.36 

Det ser ikke ut som om den nye apotekloven har utløst prisøkninger på de resept-
frie legemidlene. Den gjennomsnittlige prisøkningen fra 1999 til 2000 var ikke 
mindre enn de gjennomsnittlige prisøkningene fra 2000 til 2001, fra 2001 til 2002, 
og fra 2002 til 2003. Fra 2003 til 2004 er det kun Nikotin som viser en sterkere 
vekst enn i årene før. Også før 2001 var prisene på reseptfrie legemidler uregu-
lerte.  

Figur 5.17 Priser på reseptfrie legemidler. Indeks. 1999-2004 
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36  Vi har lagt til grunn samme inndeling av apotek som i desember 2002, jf. omtale av datagrunnlag i avsnitt 

5.2.1. 
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Forts. Figur 5.17 Priser på reseptfrie legemidler. Indeks. 1999-2004 
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Note: *Preparatnavnet refererer til markedslederen. For disse virkestoffene finnes ingen originalpreparater. 

Note: Prisene er ikke inflasjonsjusterte. 

Kilde:  NAF og ECONs beregninger 

Geografisk lokalisering 
Vi har også sett nærmere på prisene på reseptfrie legemidler i apotek med ulik 
lokalisering. Figur 5.18 viser situasjonen i desember 2002. Prisene på virke-
stoffene i apotek i spredtbygde strøk er satt lik 100. 

Vi ser av figuren at det for reseptfrie legemidler er små prisvariasjoner mellom 
ulike kommuner ved utgangen av 2002, selv om bildet antyder mer variasjon enn 
for ulike reseptpliktige legemidler. Prisene på virkestoffene er prosentmessig 
lavere i tettbygde og dels mindre tettbygde kommuner enn i spredtbygde kommu-
ner. Variasjonene er imidlertid prosentmessig små, og forskjellene er ikke signifi-
kante. Det er heller ikke signifikante forskjeller i desember 2000 og februar 2004. 
Det ser med andre ord ikke ut til at apotekloven har medført endringer i prisene på 
reseptfrie virkestoff basert på apotekenes geografiske lokalisering. 

Figur 5.18  Priser på reseptfrie legemidler etter apotekenes lokalisering. 
Indeks. Desember 2002 
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Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 
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Apotektype 
Vi har også testet prisene på reseptfrie virkestoffer i forhold til type apotek. Figur 
5.19 viser situasjonen i desember 2002 for de reseptfrie virkestoffene. Prisene på 
virkestoffene i kjedeapotek er satt lik 100.  

Figuren antyder mer tydelig variasjoner i prisene på reseptfrie legemidler mellom 
de ulike apotektypene i forhold til reseptpliktige legemidler. Den tydeligste ten-
densen er at prisene i sykehusapotek ligger lavere enn i kjedeapotek og andre 
apotek. Prisene i kjedeapotek ligger gjennomgående noe lavere enn prisene i 
andre apotek, selv om variasjonen er mindre her. Analysene viser imidlertid at 
forskjellene ikke er signifikante.  

Tester av observasjonene i desember 2000 og februar 2004 viser heller ikke at det 
er signifikante forskjeller på disse tidspunktet. Det ser ikke ut til at apotekloven 
har medført endringer i prisene på reseptfrie virkestoffer basert apotektype. Vi 
viser igjen til omtalen av metoden for gruppering av apotekene i avsnitt 5.2.1, og 
at det kan være prisvariasjoner i markedet som ikke fanges opp av analysen. 

Figur 5.19 Priser på reseptfrie legemidler etter apotektype. Indeks. 
Desember 2002 
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Note:  Kjedeapotek er definert som apotek der en av kjedene har apotekkonsesjon pr høsten 2003. 

Kilde: NAF og ECONs beregninger 

5.2.6 Handelsvarer 
Figur 5.20 nedenfor viser prisutviklingen på handelsvarer fra februar 1999 til og 
med desember 2002. Prisene er indeksert og prisen i februar 2000 er satt lik 100. 

Dersom vi betrakter hele perioden fra februar 1999 til og med utgangen av 2002 
viser alle produktene prisoppgang mellom 7 og 42 prosent. Prisøkningen har vært 
størst på størst på Mentolatum.  

Dersom vi ser nærmere på prisutviklingen i perioden ser vi noen hovedtrender. 
Alle produktene viser en nokså jevn prisstigning fra begynnelsen av 1999 fram til 
årsskiftet 2000/2001. Rett før ny apoteklov ser vi en prisøkning på syv av de ti 
produktene. Prisøkningen er mellom 6 og 16 prosent. De andre produktene viser 
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ikke en tilsvarende sterk økning i veksttakten. Tre av de syv produktene viser 
imidlertid en relativt umiddelbar prisnedgang i må nedene etter ny apoteklov. Med 
unntak av Clearblue, som har en periode med prisnedgang viser alle produktene 
en prisstigning etter innføringen av ny apoteklov og fram til utgangen av 2002. 
Prisstigningen på handelsvarene er høyere etter ny apoteklov enn før for minst 
halvparten av produktene. 

Den generelle konsumprisindeksen steg med 10 prosent i perioden fra februar 
2000 til februar 2003. Prisstigningen på handelsvarene har dermed vært større enn 
den generelle prisstigningen.. Ettersom vi ikke har hatt tilgang til registerdata for 
priser på handelsvarer etter 2002 er det vanskelig å si noe om hvordan prisene har 
utviklet seg i 2003 og 2004. Det er liten grunn til å tro at den prisstigningen vi har 
sett fram mot utgangen av 2002 er reversert gjennom 2003 og utover i 2004.  

Figur 5.20 Prisutvikling på handelsvarer. Indeks 1999-2002 
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Note: Prisene er ikke inflasjonsjusterte 

Kilde:  NAF og ECONs beregninger 
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6 Forbruket av legemidler 
I dette kapitlet ser vi på utviklingen i forbruket av legemidler. Den klart største 
delen av legemiddelomsetningen gjelder reseptbelagte legemidler, der legen har 
kontroll med forbruket. Apoteklovens betydning for den samlede forbruks-
utviklingen er derfor begrenset. Det er likevel noen områder der apotekloven kan 
ha hatt effekt på forbruket.  

• For det første kan forbruket av reseptfrie legemidler ha blitt påvirket. En 
hypotese kan være at økt tilgjengelighet har ført til økt forbruk. Det vil i så 
fall primært gjelde reseptfrie legemidler, ettersom forbruket av resept-
pliktige legemidler kontrolleres av legene. 

• For det andre kan sammensetningen av forbruket ha blitt endret fordi loven 
åpner for generisk bytte av legemidler på apoteket. En effekt kan være at 
originalpreparatene innenfor et virkestoff fortrenges til fordel for generika. 
Dette vil være en vridning som skjer på apoteket gjennom generisk bytte. 
Generisk bytte drøftes i avsnitt 6.2. 

Analysene viser følgende: 

• Forbruket øker, men veksten i omsetningen av reseptfrie legemidler er 
lavere enn veksten i omsetningen av reseptbelagte legemidler. Det er der-
med ikke grunn til å tro at økt tilgjengelighet har økt legemiddelforbruket. 

• Omfanget av generisk bytte har økt betydelig etter at den nye loven trådte i 
kraft.  

− Originalpreparater innenfor alle virkestoffer vi ser på har i betydelig grad 
tapt markedsandeler til generika. 

− Pasientene er gjennomgående positive til generisk bytte og er fornøyde 
med veiledningen de får fra apoteket.  

− Apotekpersonalet mener veiledning og generisk bytte går på bekostning 
av veiledning om legemidler, men frykter ikke at bytte skal føre til 
feilbruk av legemidler. 

− Legene er negative til generisk bytte på apotek, og frykter feilbruk av 
legemidler. De reserverer seg likevel i liten grad mot bytte. 

• Rundt tidspunktet når indeksprissystemet innføres, ser vi store svingninger i 
markedsandelene for henholdsvis originalpreparater og generika for de 
virkestoffene som er omfattet av systemet. Etter noen måneder ser det ut til 
at forholdene stabiliserer seg, og i de fleste tilfellene fortsetter generika-
andelen å stige. 

Nedenfor dokumenterer vi disse funnene nærmere.  
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6.1 Utvikling i totalforbruket 
Forbruket av legemidler i Norge har økt jevnt de siste 20 årene, både målt i kroner 
og antall definerte døgndoser (DDD). DDD er et mål på ”normal” dosering av 
hvert enkelt legemiddel, og er således et volummål som det gir mening å sammen-
ligne på tvers av legemidler. Figur 6.1 nedenfor viser forbruket av legemidler målt 
i kroner og DDD. 

Figur 6.1 Forbruk av legemidler målt i kroner (AUP) og DDD 
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Note:  AUP-salget i årene 81-84, 86-89, 91-01 og 03 er anslått. 

Kilde:  Farmastat 

Figuren viser at verdien av legemiddelforbruket er mer enn doblet de siste ti 
årene, og utgjør nå omkring 14 milliarder kroner. Volumøkningen har ikke vært 
like stor, men likevel betydelig (ca 60 prosent). Siden 2000, året før ny apoteklov 
trådte i kraft, har volumøkningen vært knapt 20 prosent. Det at forbruket målt i 
kroner har økt mer enn forbruket målt i DDD skyldes ikke nødvendigvis at 
prisene på legemidlene har økt, men at forbruket er vridd i retning av nye og 
dyrere legemidler.  

Vi ser at forbruket øker særlig fra 2001 til 2002, men at veksten ser ut til å flate 
litt ut igjen i 2003. For å belyse om forbruksveksten er påvirket av ny apoteklov er 
det interessant å splitte opp forbruket på henholdsvis reseptfrie og reseptpliktige 
legemidler. Som nevnt kan økt tilgjengelighet som følge av apotekloven ha på-
virket totalforbruk av reseptfrie legemidler, ettersom det er pasientene selv som 
bestemmer omfanget. Totalforbruket av reseptpliktige legemidler styres av legene 
og er derfor neppe påvirket av apotekloven (sammensetningen av reseptpliktige 
legemidler kan være påvirket, det kommer vi tilbake til i avsnitt 6.2). 
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Figur 6.2 Forbruk av legemidler målt i millioner DDD. Reseptpliktig og 
reseptfritt 
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Kilde:  Farmastat 

Av Figur 6.2 ser vi at forbruksveksten de siste årene primært har kommet innenfor 
gruppen av reseptpliktige legemidler. Mens forbruket av reseptfrie legemidler har 
økt med knapt 12 prosent siden året før loven ble innført, har forbruket av 
reseptpliktige legemidler økt med 21 prosent. I samme periode har privat forbruk 
generelt økt med knapt 10 prosent.37 Det ser dermed ikke ut til at økt tilgjengelig-
het har slått ut i økt forbruk av reseptfrie legemidler samlet.  

Totalforbruket av reseptfrie legemidler omfatter svært ulike typer preparater. En 
eventuell effekt på forbruket av at tilgjengeligheten har økt ville neppe slå ut for 
alle typer legemidler. Det kan derfor være interessant å se på forbruksutviklingen 
for ett av de mest vanlige reseptfrie preparatene, nemlig hodepinetabletter. I den 
grad det er en effekt på forbruket av økt tilgjengelighet, er det naturlig at den ville 
slå ut for denne typen preparater.  

Det mest vanlige smertestillende virkestoffet blant de reseptfrie legemidlene er 
paracetamol. Men som påpekt i kapittel 2, er det grunn til å tro at det skjer en 
substitusjon på apoteket mellom ulike virkestoffer. For eksempel er det grunn til å 
tro at dersom det i en periode er søkelys på bivirkninger av ett smertestillende 
virkestoff, vil forbruket vris i retning av et annet. Dermed bør forbruksutviklingen 
for paracetamol ses sammen med utviklingen for det andre vanlige smertestillende 
virkestoffet, nemlig ibuprofen.  

                                                 
37  Kilde: SSB. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet  

 98 

Figur 6.3 Forbruk av reseptfrie smertestillende preparater. Paracetamol 
(N02BE01) og ibuprofen (M01AE01). I millioner DDD 
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Kilde:  Farmastat 

Vi ser at forbruket av reseptfrie ibuprofen-preparater har økt noe siden den nye 
apotekloven trådte i kraft, mens forbruket av reseptfrie paracetamol-preparater har 
ligget nær uendret. Når vi ser de to virkestoffene samlet, har det vært en økning på 
8 prosent siden 2000. I samme periode har forbruket av de reseptbelagte ibupro-
fen- og paracetamolpreparatene økt med rundt 40 prosent. Dette tilsier at økt 
tilgjengelighet ikke har ført til økt forbruk av reseptfrie legemidler. 

6.2 Generisk bytte 
Med den nye apotekloven ble det åpnet for generisk bytte av reseptpliktige 
legemidler på apoteket. Ordningen innebærer at apoteket kan bytte til et annet, 
likeverdig legemiddel enn det som står på resepten. Legen velger ut ett preparat 
med et gitt virkestoff som det skrives ut resept på, mens apoteket kan foreslå bytte 
til et annet preparat med samme virkestoff og styrke.  

Før den nye apotekloven var det ikke anledning til å foreta generisk bytte på 
apoteket. Generika kunne da bare komme inn på markedet ved at legen skrev ut 
resept på et generikum. Siden 1995 har det imidlertid vært anledning til parallelt 
bytte på apoteket. Dette innebærer bytte til samme originalpreparat, men som er 
importert via et annet EØS-land, jf. kapittel 2. 

Ikke alle legemidler kan byttes. Det første kriteriet for å kunne bytte er at byttet 
må skje i henhold til en bytteliste som Legemiddelverket har utarbeidet. Bytte-
listen er nærmere omtalt nedenfor. 

Ved siden av at preparatet må stå på byttelisten, må legen indirekte ha akseptert at 
bytte foretas. Legen kan reservere seg mot bytte ved å markere på resepten at det 
ikke skal byttes. Uten en slik reservasjon kan apoteket foreslå bytte for pasienten. 
Et tredje kriterium for generisk bytte er imidlertid at pasienten aksepterer å bytte.  

Byttet vil i praksis skje ved at pasienten leverer en resept på apoteket. Dersom det 
rekvirerte legemiddelet står på byttelisten, kan apotekpersonalet foreslå et 
alternativt preparat som pasienten kan velge i stedet. 

I dette kapitlet drøfter vi omfang og konsekvenser av generisk bytte, på grunnlag 
av de datakildene vi har. Først drøfter vi imidlertid hvilke insentiver aktørene har 
til generisk bytte. 
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6.2.1 Insentiver til generisk bytte 
For at bytte skal finne sted må både apoteket og pasienten ha insentiver til å bytte. 

En viktig motivasjon for pasienten til å bytte kan være at det foreslåtte preparatet 
er billigere. Ettersom en stor andel av legemidlene er på blå resept, betaler 
imidlertid pasienten kun en egenandel for legemiddelet. Mange vil dessuten ha 
frikort, slik at de heller ikke betaler egenandel. I disse tilfellene vil de økonomiske 
insentivene til å bytte være små. Dette er annerledes for legemidler innenfor 
indeksprissystemet. I tilfeller hvor pasienten ikke aksepterer å bytte til et billigere 
produkt, må han eller hun selv betale forskjellen mellom utsalgsprisen og indeks-
prisen. Dette utgjør likevel små beløp. 

For apotekene er det i utgangspunktet lite lønnsomt å selge billigere legemidler, 
ettersom deres avanse blir høyere jo høyere prisen er. I tillegg innebærer generisk 
bytte ekstra kostnader for apoteket, ved at de må lagerføre både original og 
generikum og ved at de må bruke mer tid til å veilede pasienter. Dette er 
bakgrunnen for at myndighetene har etablert gevinstdelingssystemet (se kapittel 
5). Gevinstdelingssystemet gjør at apotekenes avanse øker dersom de forhandler 
ned prisen fra grossist (AIP) og dermed må sette ned utsalgsprisen. I et system der 
apotekene var uavhengige av grossist, ville gevinstdelingssystemet dermed vært et 
viktig virkemiddel for generisk bytte. I et system der grossist og apotek er 
integrert, slik tilfellet er i Norge i dag, ligger det ikke lenger insentiver i gevinst-
delingssystemet. Det apoteket tjener på lavere innkjøpspris, blir mer enn spist opp 
av det grossisten taper, jf. drøfting i kapittel 5. Men fellesskapet av grossist og 
apotek har likevel insentiver til å foreslå generisk bytte overfor pasientene: Mens 
avansen på apotekleddet er regulert, er det ikke tilfellet for grossistavansen. 
Dermed kan grossister forhandle seg fram til lavere pris fra produsentene og la det 
slå ut i sin avanse. De vil følgelig ha interesse av at pasientene bytter til de 
legemidlene der grossistavansen er høyest.  

Indeksprissystemet, som ble innført 1. mars 2003, har også betydning for 
apotekenes insentiver til å foreslå generisk bytte. På kort sikt vil apotekene tjene 
på generisk bytte også innenfor systemet. For legemidler innenfor systemet får de 
refundert det samme beløpet fra folketrygden uavhengig av hvilket legemiddel de 
leverer ut innenfor en gruppe. Det vil da lønne seg å selge det billigste preparatet, 
noe som i praksis vil si generika. På lengre sikt vil imidlertid økt generikaandel 
føre til at beløpet som refunderes, går ned. Dermed innebærer generisk bytte også 
en kostnad for apotekene. Insentivene i indeksprissystemet er nærmere omtalt i 
kapittel 9. 

6.2.2 Datagrunnlaget 
Det finnes ikke noen statistikk over hvor ofte det foretas generisk bytte. Omset-
ningsstatistikken viser hva pasienten faktisk får utlevert, og ved å se på utvikling i 
markedsandeler for henholdsvis originalpreparat og generika for gitte virkestoffer, 
får vi et bilde av generikaproduktenes stilling. Men vi vet ikke om det var dette 
preparatet som sto på resepten eller om det er foretatt et bytte på apoteket.  

Men det finnes statistikk over reservasjoner, det vil si de tilfellene der enten legen 
eller pasienten har motsatt seg generisk bytte, for legemidler innenfor indekspris-
systemet. Vi har dessuten kartlagt holdninger, omfang og konsekvenser av 
generisk bytte gjennom spørreundersøkelser. 
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Spørreundersøkelser 
Gjennom spørreundersøkelser har vi kartlagt holdninger til og erfaringer med 
generisk bytte blant så vel (erfarne) pasienter som leger og apotekpersonale. 
Gjennomføringen av undersøkelsene er omtalt i kapittel 1, mens resultatene er 
presentert i vedlegg 1-4 til denne rapporten.  

Omsetningsstatistikk 
Analysene av markedsandeler er basert på omsetningsstatistikk fra Farmastat. 
Dataene omfatter all legemiddelomsetning fra grossist, det vil si også den som går 
til sykehus og som med andre ord ikke selges på apotekene. Det er en svakhet ved 
analysene. Det er imidlertid bare i den grad sykehusenes forbrukssammensetning 
er endret etter den nye loven at dette er et problem. 

Utvikling i markedsandeler kan beregnes på grunnlag av AIP eller DDD. 
Forskjellen vil være at endringer i de relative prisene vil påvirke fordelingen av 
markedsandelene målt i AIP, men ikke når de måles i DDD. Ettersom vi mangler 
DDD-data for noen preparater, har vi ikke kunnet gjøre beregninger basert på 
DDD i alle tilfeller. Vi har imidlertid data for omsetningen målt i faktisk AIP for 
alle preparater, og har derfor valgt å presentere analyser basert på AIP for alle 
virkestoffene vi studerer. I den grad det har skjedd endringer i de relative prisene 
innenfor et virkestoff, vil det slå ut i endringer i markedsandelene. Dette er en 
ulempe ved bruk av AIP-data, ettersom det primært er volumendringer vi er opp-
tatt av her. 

I de tilfellene vi har data for omsetning målt i DDD har vi imidlertid gjort bak-
grunnsberegninger av andeler regnet i DDD. Disse viser en oppsiktsvekkende lik 
utvikling i markedsandeler. Dette tilsier at det er relativt uproblematisk å gjøre 
sammenligninger på grunnlag av omsetning målt i maksimal AIP. 

Register over reservasjoner i indeksprissystemet 
Siden indeksprissysteme t ble innført 1. mars 2003 har apotekene vært pålagt å 
rapportere til Nasjonalt folkehelseinstitutt (NFHI) om reservasjoner mot bytte av 
preparater omfattet av indeksprissystemet. Av forskjellige grunner fungerte ikke 
rapporteringen etter hensikten i starten, og spesielt i perioden mars og april 2003 
er tallmaterialet svært mangelfullt. I analysene har vi derfor valgt å se bort fra inn-
rapporterte reservasjoner for mars og april i 2003. I perioden mai til januar er 
innrapporteringen mer omfattende og datamaterialet gir et bedre bilde av faktiske 
reservasjoner. Også for disse periodene er det imidlertid svakheter ved data-
materialet. I enkelte tilfeller er antall reservasjoner oppgitt med desimaler og også 
i andre tilfeller er det opplagte logiske feil i materialet. Observasjoner av denne 
typen er tatt ut av analysegrunnlaget, noe som kan innebære at det er skjevheter i 
materialet. Selv om grunnlaget for mai til januar er bedre enn mars og april i 2003 
er ikke tallmaterialet komplett, og dette gjør det vanskelig å trekke klare 
konklusjoner.  

Datamaterialet viser antall reservasjoner ved apotekene som har innrapportert til 
NFHI, samt de aktuelle apotekenes totale salg av de samme varenumrene. Både 
totalsalg og reservasjoner måles i antall pakninger. 
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6.2.3 Byttelisten 
Da det ble åpnet for generisk bytte fra 1. mars 2001, var omtrent 12 prosent av 
omsetningen i prinsippet omfattet av generisk bytte; det vil si at 12 prosent av 
omsetningen målt i verdi (faktisk AIP) sto på byttelisten. Så vel originalpreparater 
som generika og parallellpreparater er å finne på listen. Byttelisten er ”strengt 
definert”, slik at det for mange originalpreparater finnes generiske produkter som 
kan oppfattes som identiske, men som ikke er på listen, og som det følgelig ikke 
kan byttes til. 

Byttelisten inneholder for det første legemidler der virkestoffet har gått av patent. 
Også patenterte legemidler kan stå på byttelisten, men i disse tilfellene vil det bare 
være originalpreparat og parallellpreparater som står på listen. Etter hvert som 
virkestoffene går av patent, og generika kommer på markedet, må disse føres opp 
på listen for at det skal være mulig å bytte til generika på apoteket. 

Dersom byttelisten ikke oppdateres jevnlig, vil preparatene på byttelisten utgjøre 
en stadig mindre del av totalomsetningen. Årsaken er at det hele tiden vil komme 
nye legemidler inn på markedet. For en gitt diagnose vil nye legemidler ofte være 
bedre enn de eksisterende, enten fordi effekten er bedre eller fordi bivirkningene 
er mindre. Nye legemidler vil derfor ofte både føre til en vridning av forbruket 
(fra ”gamle” over til ”nye”), og en økning av det totale forbruket, fordi flere vil ta 
medisiner når de blir mer effektive, eller fordi det tidligere kanskje ikke eksisterte 
legemidler mot en gitt diagnose. Både vridningen fra gamle mot nye legemidler 
og den totale økningen vil bidra til at legemidlene på byttelisten vil utgjøre en 
stadig mindre andel av forbruket.  

For å illustrere hvordan omsetningen på byttelisten vil falle dersom byttelisten 
ikke oppdateres, har vi i figuren nedenfor vist utviklingen i markedsandelen for de 
varenumrene som sto på byttelisten i april 2001 – dvs kort tid etter at apotekloven 
trådte i kraft.  

Figur 6.4 Markedsandel for de legemidlene som sto på byttelisten pr 1. 
april 2001. Markedsverdi målt i faktisk AIP 
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Av Figur 6.4 ser vi at legemidlene som sto på byttelisten da apotekloven ble inn-
ført, utgjorde drøyt 12 prosent av omsetningen den gang. I dag utgjør omsetningen 
av de samme varene kun 5 prosent av omsetningen. 
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Men myndighetene har løpende oppdatert byttelisten. Gjennom oppdateringen har 
de mer enn kompensert for at nye legemidler fortrenger de som til enhver tid står 
på byttelisten. I november 2003 sto det nesten 2000 flere varenumre på byttelisten 
enn tilfellet var da apotekloven ble innført (april 2001). Varenumrene som sto på 
byttelisten ved utgangen av 2003 utgjorde nær 40 prosent av omsetningen, målt i 
AIP og i antall pakninger.  

Dette innebærer at apoteket kan foreslå bytte ved omtrent 40 prosent av alle 
ekspederinger. Det er imidlertid grunn til å understreke at en del av dette gjelder 
patenterte legemidler, der det kun er mulig å bytte til parallellpreparater, som ofte 
vil ligge nær originalpreparatet i pris (jf. kapittel 2). Av alle preparatene på 
byttelisten (november 2003) er nesten 70 prosent originalpreparater (målt i 
omsetningsverdi). Som vi skal se nedenfor, har imidlertid generikaandelen økt 
etter at det ble åpnet for generisk bytte. 

6.2.4 Markedsandeler for generika 
For hvert virkestoff finnes en rekke preparater; noen på byttelisten og andre 
utenfor listen. Målet er å belyse det generiske byttet som skjer på apoteket. Vi ser 
derfor bare på de preparatene som står på byttelisten. For noen av virkestoffene 
har totalomsetningen falt de siste årene, for andre øker omsetningen. Her ser vi 
primært på hvordan den totale omsetningen (100 prosent) fordeles mellom 
original, generika og parallellpreparater. 

Vi kan ikke uten videre fastslå hva som vil være en ”naturlig” fordeling av 
markedsandeler mellom originalpreparater, parallellpreparater og generika. 
Originalpreparatene har et fortrinn ved at de er alene på markedet i mange år før 
generika kommer til. Det er derfor grunn til å tro at legene har en tendens til å 
rekvirere disse preparatene vesentlig oftere enn generiske preparater. For at 
preparatet skal erstattes av et generikum må med andre ord apoteket foreslå, og 
pasienten og legen akseptere, at bytte foretas. Originalen har dermed et klart 
konkurransefortrinn. Men i den grad det er mer lønnsomt for apotek og/eller 
pasient å bytte til generika, er det ingen prinsipiell grunn til at originalpreparatets 
markedsandel skal holdes oppe. Hvorvidt originalprodusenten tar opp konkur-
ransen når generika kommer på markedet, avhenger trolig av hvilke andre 
preparater originalprodusenten har på markedet. En kan se for seg at original-
produsenter ved patentutløp vil konsentrere seg om å vinne fram med nye virke-
stoffer (på patent) som kan konkurrere med det gamle. Denne konkurransen vil 
skje ”på legekontoret”. I disse tilfellene vil vi trolig se at generikaprodusentene tar 
store markedsandeler for et virkestoff, men at totalomsetningen av virkestoffet går 
ned, på bekostning av et nytt, patentert virkestoff.  

Parallellimportørene konkurrerer med originalprodusentene før patentet utløper. 
Grunnlaget for deres eksistens er at de kan kjøpe originalpreparater ”billig” fra et 
annet EØS-land, og selge det i Norge til en lavere pris enn originalprodusenten 
gjør. Ettersom prisen på originalpreparatene er fastsatt som snittet av de tre 
billigste i et utvalg av EØS-land (jf. kapittel 5), er det imidlertid begrenset hvor 
mye billigere parallellimporten kan bli. Insentivene til bytte vil derfor være 
begrenset. Når patentet utløper vil generika kunne selges betydelig billigere, og 
grunnlaget for parallellimport vil i stor grad falle bort. Det er derfor rimelig å 
vente at parallellpreparater vi forsvinne ut av markedet når generika kommer inn. 
Parallellimportørene vi har pratet med, bekrefter i stor grad dette.  
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Hvordan forbruket av et virkestoff fordeler seg på henholdsvis original, parallell-
preparat og generika, vil i stor grad avhenge av hvilke preparater det lønner seg 
for apotekkjedene å selge. Dette igjen avhenger av hvilke priser som kjedene/ 
grossistene forhandler seg fram til fra produsentene. Forhandlinger mellom 
produsenter og apotekkjeder/grossister vil gjelde for noen måneder av gangen. 
Ettersom hver kjede representerer en betydelig andel av totalmarkedet, vil en ny 
avtale mellom en kjede/grossist og en produsent kunne føre til et markert skift i 
omsetningsandelene.  

6.2.5 Utvalgte legemidler på blå resept 
Legemidler på blå resept utgjør om lag 75 prosent av de reseptbelagte lege-
midlene38, og de finansieres i all hovedsak av folketrygden. Pasienten har med 
andre ord begrensede økonomiske insentiver til å bytte til billigere preparater.  

Vi har i utgangspunktet valgt ut 12 virkestoffer vi analyserer. Seks av disse er 
omfattet av indeksprissystemet. Utvalget av virkestoffer er omtalt i kapittel 5.  

Figur 6.5 Verdi av omsetning (AIP) for 12 virkestoffer av patent. 2003. 
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Omsetningen av disse 12 virkestoffene utgjør nesten 10 prosent av totalomset-
ningen av legemidler (tall for 2003).  

For hvert virkestoff har vi kun sett på de varenumrene som står på byttelisten, 
ettersom det kun er for disse varene at generisk bytte kan skje på apoteket.39 

Først ser vi på virkestoffene utenfor indeksprissystemet. Deretter de seks virke-
stoffene innenfor indeksprissystemet. 

                                                 
38  Kilde: NAF. 
39  Vi har brukt byttelisten som gjaldt november 2003. Byttelisten oppdateres jevnlig, og noen av preparatene 

som var på byttelisten på dette tidspunktet, kan ha kommet inn senere enn da apotekloven ble innført. 
Dette kan kanskje forklare noen svingningene vi ser. Betydningen av dette vil imidlertid ikke være stor. 
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Utvalgte legemidler utenfor indeksprissystemet 
De fem virkestoffene vi ser på her er simvastatin, paroxetin, ranitidin, enala-
pril+hydroklortiazid, atenolol og mianserin. Hovedinntrykket er at generika har 
tatt en betydelig markedsandel for alle de seks virkestoffene siden det ble åpnet 
for generisk bytte i 2001. Originalandelen faller mest de første månedene og flater 
deretter ut. Noen av virkestoffene har imidlertid gått av patent først en tid etter at 
apotekloven trådte i kraft, og for enkelte har det vært ført rettssaker om patent-
beskyttelsen. Dette gjør at vi ikke i alle tilfellene ser noen umiddelbar økning i 
generika-andelen etter mars 2001, og at generika-andelen i noen tilfeller går 
tilbake. 

Ranitidin 

Omsetningen av virkestoffet rantitidin, som er legemidler for fordøyelsessystemet, 
har falt det siste året. Det må ses i sammenheng med at et virkestoff innenfor 
samme kjemiske undergruppe, har kommet på markedet. Omsetningen av virke-
stoffet famotidin (A02BA53) har økt markert de siste årene. Ranitidin er imidler-
tid fortsatt klart større, målt i omsetning. Figur 6.6 viser utviklingen i markeds-
andeler for ranitidin.  

Figur 6.6 Ranitidin (A02BA02). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Her ser vi at generika-andelen lå på over 20 prosent før den nye apotekloven 
trådte i kraft fra 1. mars 2001. Først omtrent et år etter at den nye apotekloven 
trådte i kraft begynte originalpreparatets markedsandel å falle, mens både generika 
og parallellpreparater økte sine andeler. Våren 2003 så markedsandelene ut til å 
stabilisere seg, men ved inngangen til 2004 ser generika igjen ut til å øke sin andel 
på bekostning av både parallellimport og originalpreparat.  
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Atenolol 

Virkestoffet atenolol er et virkestoff mot høyt blodtrykk. Omsetningen av dette 
virkestoffet har falt svakt de siste årene. Figur 6.7 viser hvordan omsetningen av 
virkestoffet atenolol er fordelt på original, parallellimport og generika.  

Figur 6.7 Atenolol (C07AB03). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). November 2000 – februar 2004 
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Note: Varenumrene på byttelisten var ikke omsatt før i november 2000. Derfor har denne figuren en kortere 
tidsserie enn de øvrige figurene i dette avsnittet. Det er ingen omsetning av parallellpreparater på 
byttelisten.  

Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003.. 

Kilde: Farmastat og ECONs beregninger.  

Av Figur 6.7 ser vi at markedsandelen for originalpreparatet har gått gradvis ned 
siden det ble åpnet for generisk bytte. Som vi ser, er det ingen omsetning av 
parallellpreparater for dette virkestoffet. Det er noen svingninger fra måned til 
måned, men det er en klar tendens til at generika øker sin posisjon. I februar 2004 
var generikaandelen omkring 60 prosent. 

Enalapril + hydroklortiazid 

Legemiddelprodusenten MSD har tatt patent på kombinasjonen av de to virke-
stoffene enalapril og hyroklortiazid (det ene alene, enalapril, er for øvrig et 
virkestoff innenfor indeksprissystemet). Dette er legemidler mot høyt blodtrykk, 
og omsetningen (målt i antall enheter) har økt de siste årene. 

Figur 6.8 viser utviklingen i markedsandeler for enalapril+hydroklortiazid.  
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Figur 6.8 Enalapril+hydroklortiazid (C09BA02). Markedsandeler 
originalpreparat, parallellpreparat og generika. Prosent av 
total omsetning (målt i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Her ser vi at originalpreparatet ikke hadde noen konkurranse verken fra generika 
eller parallellpreparater gjennom 2000. I februar 2001, rett før den nye apotek-
loven ble innført, kom imidlertid parallellpreparater inn på markedet og tok etter 
hvert en betydelig markedsandel. Fra januar 2003 kom generika inn på markedet 
og fortrengte primært parallellimporten. I oktober 2003 forsvant parallellprepara-
tene ut av markedet. Siden ser det ut til at generika har tatt økende markedsandeler 
fra originalpreparatet.  

Simvastatin 

Simvastatin er et virkestoff mot høyt kolesterol og er det virkestoffet med høyest 
omsetning i Norge målt i verdi. Originalpreparatet Zocor gikk av patent i april 
2003 og var i 2003 det nest mest omsatte legemiddelet i Norge. Omsetningen av 
virkestoffet simvastatin har økt de siste årene, men omsetningen av original-
preparatet har gått ned på bekostning av generika etter at patentet gikk ut. Figur 
6.9 viser hvordan totalomsetningen av simvastatin fordeler seg på original-
preparat, parallellpreparat og generika. 
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Figur 6.9 Simvastatin (C10AA01). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde: Farmastat og ECONs beregninger 

Fram til Zocor gikk av patent i april 2003 hadde parallellpreparater en betydelig 
markedsandel; opp mot 50 prosent på det meste. Vi ser at parallellpreparatenes 
andel reduseres markert fram mot patentutløp. I april 2003 kom generika inn på 
markedet, og har på få måneder fortrengt parallellpreparatene. Etter dette har 
generikaandelen økt sterkt, og var i februar 2004 på drøye 40 prosent. 

Paroxetin 

Virkestoffet Paroxetin er et antidepressivum. Omsetningen av dette preparatet har 
ligget nokså konstant de siste årene. Figur 6.10 viser utviklingen i markedsandeler 
for originalpreparat, parallellpreparat og generika med virkestoffet paroxetin. 

Figur 6.10 Paroxetin (N06AB05). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Her ser vi at originalpreparatet var uten konkurranse fram til våren 2001. Fra juli 
2001 kom parallellpreparater inn på markedet, men dette forsvant ut igjen noen 
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måneder senere. I september 2002 kom parallellpreparatene tilbake igjen og tok 
betydelige markedsandeler. Generika har på sin side ikke kommet skikkelig inn i 
markedet. Vi ser at generika kommer inn på nyåret 2003, men forsvinner igjen 
etter noen måneder. I oktober 2003 var det ingen generika på markedet, mens 
parallellimport hadde en oppsiktsvekkende markedsandel på rundt 70 prosent. 
Denne utviklingen må ses i sammenheng med at originalprodusenten har ført 
rettssak om patentet, noe som har hindret generika å komme inn. 

Mianserin 

Virkestoffet mianserin er et antidepressivum. Omsetningen av dette virkestoffet 
har økt moderat de siste årene.  

Figur 6.11 viser utviklingen i markedsandeler for virkestoffet mianserin.  

Figur 6.11 Mianserin (N06AX03). Markedsandeler for originalpreparat og 
generika. Prosent av total omsetning (målt i AIP). Januar 2000 
– februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Her ser vi at det ikke har vært noen parallellpreparater på det norske markedet i 
den tidsperioden vi ser på (fra januar 2000). Generika hadde en markedsandel 
rundt 10 prosent fram til det ble åpnet for generisk konkurranse i mars 2001. 
Siden har generika-andelen økt forsiktig, og lå i februar 2004 på relativt beskjedne 
30 prosent. Generikaandelen økte sterkest fra høsten 2001 til våren 2003 og ser ut 
til å flate ut etter dette.  

Legemidler innenfor indeksprissystemet 
Her ser vi på utviklingen for de seks virkestoffene som ble omfattet av indekspris-
systemet da det ble innført i mars 2003. Fram til dette tidspunktet var den ingen 
prinsipiell forskjell mellom disse legemidlene og øvrige legemidler på blå resept 
der det fantes generisk konkurranse. Etter at indeksprissystemet ble innført, ble 
imidlertid insentivene for å bytte endret, for så vel pasienter som apotek. Det er 
derfor interessant å se om det skjer noen endring i markedsandelene etter at 
indeksprissystemet ble innført. 
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To av virkestoffene; enanapril og lisinopril er begge legemidler mot hjerte-
lidelser, og konkurrerer trolig med hverandre på forskrivningsstadiet. Ettersom det 
er ulike virkestoffer, kan det ikke byttes mellom dem på apoteket, men for begge 
virkestoffer finnes det en original samt flere generika og parallellpreparater som 
står på byttelisten.  

Blant de seks virkestoffene er det videre ett antidepressivum; citalopram, to lege-
midler mot allergi; ceterizin og loratidin, som trolig også konkurrerer seg imellom 
på forskrivningsstadiet. Videre er det ett virkestoff mot magesår; omeprazol. For 
tre av de seks virkestoffene; citalopram, ceterizin og omeprazol står original-
preparatet på listen over de 25 mest omsatte legemidlene.  

Hovedinntrykket fra analysene av de seks virkestoffene innenfor indekspris-
systemet er at utviklingen i markedsandeler fram til mars 2003 er den samme som 
vi så for virkestoffene utenfor indeksprissystemet: Generikaandelen øker gradvis. 
Omkring mars 2003, når indeksprissystemet innføres, ser vi imidlertid et klart 
skift i omsetningsandelene for alle de seks virkestoffene i indeksprissystemet. 
Originalandelen faller markert, før den øker igjen utover høsten 2003. Samtidig 
faller parallellpreparatene ut av markedet. Gjennom vinteren 2003/04 er bildet av 
generikaandelene mer blandet. For noen av virkestoffene går originalandelen ned 
til fordel for generika. For noen av virkestoffene ser imidlertid originalandelen ut 
til å stagnere. For alle de seks virkestoffene ser vi at generikapreparatenes 
markedsandel i februar 2004 er høyere enn i februar 2003. For noen av virke-
stoffene er økningen markert, mens den for andre er marginal. Generika-andelen 
er med andre ord økt etter at indeksprissystemet ble innført. 

Omeprazol 

Virkestoffet Omeprazol virker på stoffskiftet. De siste årene har omsetningen falt 
markert. 

I Figur 6.12 ser vi utviklingen i markedsandeler for henholdsvis originalpreparatet 
(direkteimportert), parallellimport og generika for virkestoffet omeprazol.  
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Figur 6.12 Omeprazol (A02BC01). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Her ser vi at generika kommer på markedet høsten 2001 og tar økende markeds-
andeler på bekostning av både parallellimport og originalpreparatet. I mars ser vi 
at utviklingen snur og at generika mister markedsandeler. Parallellimporten faller 
ut av markedet kort tid etter dette. Ved inngangen til 2004 ser vi at generika igjen 
øker sin markedsandel, og i februar 2004 er generikaandelen noe høyere enn ett år 
tidligere.  

Enalapril  

Omsetningen av virkestoffet enalapril har gått markert ned de siste årene, både 
målt i verdi og i antall pakninger. Dette må ses i sammenheng med at et annet 
virkestoff; ramipril (C09AA05) i samme kjemiske undergruppe har kommet inn 
og økt sin omsetning kraftig.  

Figur 6.13  viser utviklingen i markedsandeler for henholdsvis original-
preparatet, parallellpreparat og generika for virkestoffet enalapril.  
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Figur 6.13 Enalapril (C09AA02). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

For enalapril kom generika på markedet i januar 2001 og økte sin markedsandel 
gradvis. Vi ser imidlertid et markert skift i mars 2003, når indeksprissystemet trer 
i kraft. Generikaandelen flater ut og parallellimport faller ut av markedet. 

Lisinopril 

For virkestoffet lisinopril finner vi to preparater som begge er originale (”tvilling-
preparater”): Vivatec og Zestril. Disse er produsert av hhv MSD og Astra Zeneca, 
som med andre ord framstilte det samme virkestoffet og søkte patent samtidig. 
Lisinopril tilhører samme kjemiske undergruppe som enalapril, som vi nettopp så 
på. Omsetningen av lisinopril er litt lavere enn omsetningen av enalapril, og også 
omsetningen av lisinopril har gått ned de siste årene, til fordel for virkestoffet 
ramipril (C09AA05). 

Figur 6.14 viser utviklingen i markedsandeler innenfor virkestoffent lisinopril. I 
figuren er de to originalene presentert samlet. 
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Figur 6.14 Lisinopril (C09AA03). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Originalpreparatene Vivatec og Zestril gikk av patent i desember 1999 og 
generika kom på markedet et drøyt år senere. Vi ser at generikaandelen økte grad-
vis fram til mars 2003. Siden gikk generikaandelen litt tilbake, før den igjen øker. 
Generika har tatt markedsandeler fra så vel parallellimport som originalpreparatet. 
Etter at indeksprissystemet ble innført, har parallellimport falt helt ut av markedet. 

Citalopram 

Virkestoffet citalopram har hatt en økende omsetning de siste årene og er blant de 
aller mest omsatte virkestoffene i Norge. Figur 6.15 viser utviklingen i markeds-
andeler innenfor virkestoffet citalopram.  
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Figur 6.15 Citalopram (N06AB04). Markedsandeler for originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde: Farmastat og ECONs beregninger 

Patentet til originalpreparatet Cipramil gikk ut 1. januar 2002, altså etter at den 
nye apotekloven ble innført. Vi ser at generika kom inn på markedet noen 
måneder senere; i juni 2002. Parallellpreparatet forsvinner nokså umiddelbart ut 
av markedet etter dette. Vi ser at det også her skjer et midlertidig skift i mars 
2003, men generikaandelen har økt de siste månedene og er høyere enn noen 
gang. 

Ceterizin 

Virkestoffet ceterizin er et legemiddel mot pollenallergi. Omsetningen har økt de 
siste årene. Figur 6.16 viser utviklingen i markedsandeler for virkestoffet 
ceterizin. 

Figur 6.16 Ceterizin (R06AE07). Markedsandeler originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 
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Her ser vi at originalpreparatet Zyrtec var alene på markedet fram til ny apoteklov 
trådte i kraft. I februar 2002 gikk patentet ut, og i mars kom både parallellimport 
og generika inn i markedet og særlig generika tok betydelige markedsandeler. I 
mars 2003 stanset denne utviklingen opp; parallellimporten har falt ut av 
markedet, mens generika-andelen ser ut til å ha gått tilbake. 

Loratidin  

Virkestoffet loratidin er et legemiddel mot allergi (antihistamin). Omsetningen har 
falt de siste årene. Figur 6.17 viser utviklingen i markedsandeler innenfor virke-
stoffet loratidin.  

Figur 6.17 Loratidin (R06AX13). Markedsandeler originalpreparat, 
parallellpreparat og generika. Prosent av total omsetning (målt 
i AIP). Januar 2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Her ser vi at parallellpreparater hadde en nokså markert markedsandel før den nye 
apotekloven trådte i kraft. Generika hadde en andel mellom fem og ti prosent. Da 
det ble åpnet for generisk bytte, fortrengte generika både originalpreparat og 
parallellpreparat. I likhet med de øvrige virkestoffene innenfor indekspris-
systemet, ser vi at parallellimport faller ut av markedet rundt mars 2003. 
Generika-andelen svinger, men er høyere i februar 2004 enn ett år tidligere.  

Geografiske forskjeller 
Vi har sett på generika-andelen i ulike deler av landet, basert på apotekets lokali-
sering. Vi har benyttet samme klassifisering av lokaliseringskommunene som for 
øvrig i rapporten, jf. kapittel 1, basert på data fram til oktober 2003. Analysene 
viser at originalpreparatets markedsandel gjennom 2003 har vært høyere i tett-
bygde enn i spredtbygde strøk. For tidligere perioder er bildet mer blandet. 

Nedenfor viser vi markedsandelene for originalpreparatet for tre virkestoffer; ett 
utenfor og to innenfor indeksprissystemet. Bildet er det samme for de øvrige 
legemidlene vi har sett på. 
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Figur 6.18 Enalapril+hydroklortiazid (C09BA02). Originalpreparatets 
markedsandel. Fordelt på kommunetype. I prosent. Januar 2001 
– oktober 2003 
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Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde: Farmastat og ECONs beregninger 

Figur 6.19 Ceterizin (R06AE07). Originalpreparatets markedsandel. 
Fordelt på kommunetype. I prosent. Januar 2001 – oktober 2003 
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Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. Kapittel 1. 

Kilde: Farmastat og ECONs beregninger 
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Figur 6.20 Omeprazol (A02BC01). Originalpreparatets markedsandel. 
Fordelt på kommunetype. I prosent. Januar 2001 – oktober 2003 
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Note:  Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde: Farmastat og ECONs beregninger 

Fram til mars 2001 da det ble åpnet for generisk bytte på apotekene er det ingen 
systematiske forskjeller mellom kommunetypene. Etter mars 2001 ser vi at 
originalandelene kryper nedover (der det ikke er patent, jf. Figur 6.19), men det er 
ikke noen systematikk med hensyn til hvor originalen har minst markedsandel. 
Fra mars 2003, når indeksprissystemet innføres, ser vi imidlertid for alle tre 
virkestoffene at originalandelen er klart høyest i tettbygde kommuner. I avsnitt 
6.2.8 drøfter vi mulige forklaringer på at det byttes mindre i tettbygde strøk. 

6.2.6 Utvalgte legemidler på hvit resept 
Legemidler på hvit resept må pasienten betale selv, uten bidrag fra folketrygden. 
Insentivene til å velge billigste preparat er derfor større enn for blåresept-
medisiner, og som vi så i spørreundersøkelsene, er pasientene mer positive til å 
bytte legemidler på hvit resept. 

Omsetningen av legemidler på hvit resept utgjør 25 prosent av omsetningen av 
reseptbelagte legemidler, og mange preparater er ”gamle”. For mange av virke-
stoffene med høyest omsetning er det mange selskaper som produserer preparater 
med det samme virkestoffet uten at én kan utpekes som originalprodusent. Vi har 
valgt ut ett smertestillende; ibuprofen, ett antibiotikum; fenoksymetylpenicillin og 
ett beroligende preparat; zoplyklon. På samme måte som for analysene av 
omsetning av preparater på blå resept, har vi også her kun sett på omsetningen av 
de varenumrene som står på byttelisten40. 

                                                 
40  Vi har brukt byttelisten som gjaldt november 2003. Byttelisten oppdateres jevnlig, og noen av preparatene 

som var på byttelisten på dette tidspunktet, kan ha kommet inn senere enn da apotekloven ble innført. 
Dette kan kanskje forklare noen svingningene vi ser. Betydningen av dette vil imidlertid ikke være stor.  
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Figur 6.21 Ibuprofen. (M01AE01). Markedsandeler for ulike produsenter. 
Prosent av total omsetning (målt i AIP). Januar 2000 – februar 
2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde: Farmastat og ECONs beregninger. 

Figur 6.21 viser at markedslederen, Weifa, har mistet en betydelig andel av 
markedet for ibuprofen etter at det ble åpnet for generisk bytte på apoteket. Det 
samme gjelder den nest største produsenten på markedet, nemlig Abbott. Til 
gjengjeld har NM Pharma tatt betydelige markedsandeler. I februar 2004 var NM 
Pharma klart størst på markedet. Totalomsetningen av reseptbelagt ibuprofen har 
imidlertid falt siden høsten 2002. 

Figur 6.22 Fenoksymetylpenicillin (J01CE02). Markedsandeler for ulike 
produsenter. Prosent av total omsetning (målt i AIP). Januar 
2000 – februar 2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

For antibiotikumet fenoksymetylpenicilin ser vi ingen markert endring etter at det 
ble åpnet for generisk bytte på apoteket fra mars 2001. Den aller største 
produsenten, Alpharma, øker sin markedsandel gradvis på bekostning av den nest 
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største; Weifa. Andre produsenter har gradvis mistet sin posisjon og er nå ute av 
markedet.  

Figur 6.23 viser utviklingen i markedsandeler for produsentene av beroligende 
medikamenter med virkestoffet zoplyklon. 

Figur 6.23 Zoplyklon. (N05CF01). Markedsandeler for ulike produsenter. 
Prosent av total omsetning (målt i AIP). Januar 2000 – februar 
2004 
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Note: Figuren viser omsetningen av varenumre som var oppført på byttelisten pr november 2003. 

Kilde:  Farmastat og ECONs beregninger 

Her ser vi en utvikling som i høy grad sammenfaller med den vi så for noen 
virkestoffer innenfor indeksprissystemet. Etter at det ble åpnet for generisk bytte 
på apoteket fra mars 2001 har markedslederen, Aventis, tapt betydelige markeds-
andeler til konkurrentene. Aventis’ markedsandel falt gradvis og nådde et bunnivå 
nær 50 prosent i mars 2003. Siden har produsentens markedsandel økt igjen.  

6.2.7 Reservasjoner mot generisk bytte 
Som nevnt har både lege og pasient anledning til å reservere seg mot bytte av 
rekvirert preparat på blå resept innenfor indeksprissystemet. Den økonomiske 
konsekvensen for pasienten av reservasjon er avhengig av om det er legen eller 
vedkommende selv som reserverer seg. 

Hvis det er legen som reserverer seg, refunderer Rikstrygdeverket hele beløpet til 
apoteket, selv om det rekvirerte preparatet er dyrere enn indeksprisen. Hvis det er 
pasienten som reserverer seg mot bytte, må vedkommende selv betale eventuelt 
overskytende beløp dersom prisen på det rekvirerte legemiddelet er høyere enn 
indeksprisen. Dette mellomlegget må pasienten betale selv om hun eller han har 
frikort. Hvis hun eller han ikke har frikort, må vedkommende i tillegg betale en 
egenandel. Egenandelen beregnes på grunnlag av den faktiske prisen og ikke på 
grunnlag av indeksprisen, enten faktisk pris er lavere eller høyere enn indeks-
prisen. 

Her ser vi nærmere på omfanget av reservasjoner, og fordelingen av disse mellom 
lege og pasient, mellom de forskjellige virkestoffene og mellom originaler og 
generika.  
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Totalt antall reservasjoner 
Vi ser først på omfanget av reservasjoner for alle virkestoffer under indekspris-
systemet samlet. Figur 6.24 viser forholdet mellom antall pakninger hvor legen 
eller pasienten har reservert seg mot bytte, og totalt antall solgte pakninger av det 
aktuelle legemiddelet i de apotekene som har rapportert om reservasjoner.41  

Figur 6.24 Reservasjoner i forhold til salg av legemidler innenfor 
indeksprissystemet. Alle virkestoff. I antall pakninger. 
2003 og 2004 
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Note: Reservasjoner og salg i apotek som har rapportert reservasjoner. 

Kilde: SLV, NFHI og ECONs beregninger 

I de to første periodene av indeksprissystemet, reserverte legen eller pasienten seg 
for bytte for mellom 8 og 9 prosent av alle solgte pakninger. I perioden fra 
november 2003 til og med januar 2004 var andelen reservasjoner i forhold til 
solgte pakninger noe høyere, om lag 12,5 prosent.  

Forholdet mellom virkestoff 
Figur 6.25 viser antall pakninger med og uten reservasjoner for de enkelte virke-
stoffgruppene i indeksprissystemet. 

                                                 
41  Jf. omtale av datagrunnlaget i kapittel 6.2.2. 
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Figur 6.25  Reservasjoner i forhold til salg av det aktuelle legemiddelet 
fordelt på virkestoff. I antall pakninger 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

M
ai

 -
 J

ul
A

ug
 -

 O
kt

N
ov

-D
es

M
ai

 -
 J

ul
A

ug
 -

 O
kt

N
ov

-J
an

M
ai

 -
 J

ul
A

ug
 -

 O
kt

N
ov

-J
an

M
ai

 -
 J

ul
A

ug
 -

 O
kt

N
ov

-J
an

M
ai

 -
 J

ul
A

ug
 -

 O
kt

N
ov

-J
an

M
ai

 -
 J

ul
A

ug
 -

 O
kt

N
ov

-J
an

Omeprazol Enalapril Lisinopril Citalopram Cetrizin Loratadin

Uten reservasjoner Med reservasjoner  
Note: Reservasjoner og salg i apotek som har rapportert reservasjoner. 

Kilde:  SLV, NFHI og ECONs beregninger 

Både totalsalg og andelen reservasjoner varierer mellom periodene og mellom de 
seks virkestoffene. Andelen reservasjoner varierer fra om lag 4 prosent for de to 
første periodene for ceterizin, til over 20 prosent for loratadin i siste periode.42 Det 
trer ikke fram noe klart mønster på tvers av virkestoffene med hensyn til andelen 
reservasjoner. For fire av virkestoffene (enalapril, citalopram, ceterizin og 
loratadin) er imidlertid andelen reservasjoner i forhold til totalt salg synkende fra 
første periode til andre periode, og stigende fra andre periode til tredje periode. 
Med unntak av loratadin ligger andelen reservasjoner i siste periode mellom 10 og 
14 prosent for alle virkestoffene. 

Forholdet mellom lege- og pasientreservasjoner 
Så langt har vi sett på omfanget av reservasjoner samlet, uavhengig av om det er 
legen eller pasienten som reserverer seg. Figur 6.26 viser hvordan reservasjonene 
fordeler seg på lege og pasient. 

                                                 
42  Disse to virkestoffene inneholder preparater mot blant annet pollenallergi, som er en sesongbestemt 

lidelse. 
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Figur 6.26 Legereservasjoner i forhold til pasientreservasjoner innenfor 
hvert virkestoff. I prosent 
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Note: Rapporterte reservasjoner. 

Kilde  SLV, NFHI og ECONs beregninger 

Figuren viser at det er pasientene som står for klart flest reservasjoner. Det gjelder 
for alle virkestoffene, selv om andelen ser ut til å variere mellom virkestoffer og 
mellom perioder. Figuren antyder en utvikling hvor pasientene står for flere av 
reservasjonene enn tidligere. 

Figur 6.25 viste at reservasjoner målt i forhold til totalt salg øker for fire virke-
stoff, nemlig enalapril, citalopram, ceterizin og loratadin, fra andre til tredje 
periode. For disse virkestoffene er andelen reservasjoner som foretas av pasient-
ene tydelig økende, jf. Figur 6.26. Dette indikerer at det er pasientene som i 
sterkere grad har begynt å reservere seg mot generisk bytte innenfor indekspris-
systemet. Som nevnt er imidlertid datamaterialet mangelfullt, slik at tallene må 
tolkes med varsomhet. 

Spørreundersøkelsen rettet mot fastleger viser at det store flertallet sjelden eller 
aldri reserverer seg mot generisk bytte. I underkant av 20 prosent oppgir at de 
reserverer seg av og til. Et klart flertall av de som reserverer seg oppgir at de 
reserverer seg mot bytte for bestemte pasientgrupper. Det er to pasientgrupper 
som skiller seg ut; eldre og pasienter som har problemer med å forstå ordningen. 

Selv om flertallet av legene er negative til ordningen med generisk bytte av lege-
midler, ser dette ikke ut til å påvirke praksisen med reservasjoner i særlig stor 
grad. Imidlertid oppgir en litt større andel av de som er negative til ordningen at 
de i praksis reserverer seg mot bytte. 

Andelen legereservasjoner i vårt datamateriale er gjennomsnittlig høyere enn det 
spørreundersøkelsen skulle tilsi når vi ser på andelen leger som reserverer seg mot 
bytte. Tar vi hensyn til at mange eldre og kronikere er typiske brukere av lege-
midler omfattet av indeksprissystemet, er bildet mer sammenfallende. 
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Forholdet mellom original og generika 
Reservasjoner mot bytte er knyttet opp til det preparatet legen skriver på resepten, 
og legen kan forskrive så vel originalpreparater som generika. Hvis legen 
forskriver et generikum og pasienten reserverer seg, reserverer han eller hun seg 
med andre ord seg fra å bytte til originalen eller til et annet generikum. I dette 
avsnittet ser vi på hvor stor andel av reservasjonene som er knyttet til 
originalpreparater og hvor stor andel som er knyttet til generika.  

Vi kjenner ikke legenes forkrivningspraksis når det gjelder fordeling mellom 
originalpreparater og generika. Ettersom originalene kommer først på markedet, 
og dermed er kjent for legene, er det imidlertid grunn til å anta at det utskrives 
flere resepter på originalpreparater enn generika. I den grad det er tilfellet, er det 
også naturlig å vente at det samme forholdet gjør seg gjeldene i innrapporterte 
reservasjoner. 

Figur 6.27 viser reservasjoner mot bytte av henholdsvis originalpreparater og 
generika/parallellpreparater sett i forhold til totalt salg av de samme preparatene i 
de aktuelle apotekene. 

Figur 6.27 Reservasjoner mot bytte av originalpreparater i forhold til 
andre preparater innenfor hvert virkestoff. I prosent 
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originalresevasjoner andre reservasjoner  
Note: ”Andre” preparater omfatter generika og parallellpreparater. Rapporterte reservasjoner. 

Kilde: NFHI, SLV og ECONs beregninger. 

Vi ser at omfanget av reservasjoner er vesentlig høyere for originalpreparater enn 
for generika og parallellpreparater. Utviklingen i reservasjoner mot bytte av 
originalproduktene varierer mellom virkestoffene. I siste periode (november til 
januar) utgjør imidlertid andelen reservasjoner mot originalproduktet mellom 90 
og 95 prosent av reservasjonene for alle virkestoffene. Andelen reservasjoner mot 
bytte av originalproduktet er høyest for tredje periode for alle virkestoffene. 
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6.2.8 Holdninger og erfaringer blant aktørene 
Hovedinntrykket fra spørreundersøkelsene er at det gjennomføres generisk bytte i 
et relativt stort omfang. Legene er gjennomgående skeptiske til generisk bytte, 
særlig fordi de frykter utrygghet hos pasientene. Pasientene ser på sin side ut til å 
være positive og å ha gode erfaringer med det. Legene frykter også at bytte kan 
føre til at pasientene bruker medisinene feil. Apotekpersonalet er på sin side 
trygge på at bytter som gjennomføres ikke innebærer særlig fare for feilbruk, selv 
om de mener at de ikke får gitt så grundig veiledning som de skulle ønske i 
forbindelse med generisk bytte. De mener dessuten at informasjon om ordningen 
med generisk bytte går på bekostning av veiledning om selve legemidlene. 
Nedenfor drøfter vi resultatene fra undersøkelsene når det gjelder generisk bytte. 

Apotekkjedenes rolle 
Spørreundersøkelsen blant apotekpersonale (ansatte og driftskonsesjonærer) viser 
at apotekkjedene på ulike måter stimulerer apotekene og deres pasienter til å 
foreta generisk bytte. 

Figur 6.28 Apotekkjedenes stimulans til generisk bytte 
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Note: Det var mulig å angi flere svar, slik at summen er større enn 100 prosent. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant apotek 

Figur 6.28 viser at om lag fire av fem farmasøyter oppgir at apotekkjeden 
oppfordrer dem til å foreslå generisk bytte overfor pasientene. En stor andel 
oppgir også at preparatene som kjedene ønsker bytte til, er priset slik at bytte er 
lønnsomt for apoteket og for pasienten. Det er også verdt å merke seg at én av tre 
spurte oppgir at apoteket får en ekstra godtgjørelse (”bonus”) fra apotekkjeden når 
bytte foretas. 

Holdninger til generisk bytte 

Pasientenes holdning 

Pasientene ser ut til gjennomgående å være positive til generisk bytte. Tre av fire 
som får spørsmålet, aksepterer å bytte. Tendensen til å akseptere bytte er litt 
høyere for legemidler på hvit enn for legemidler på blå resept. Det er ikke opp-
siktsvekkende, ettersom blåresept-brukere i mindre grad får en økonomisk gevinst 
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av å bytte. På spørsmål om hva som var den viktigste grunnen til at de aksepterte 
å bytte, er det nesten halvparten som oppgir at det ble billigere for dem. Kvinner 
ser i større grad enn menn ut til å legge vekt på dette argumentet, jf. Figur 6.29. 
Mennene legger på sin side større vekt på anbefaling fra personalet. 

Figur 6.29 Pasientenes hovedbegrunnelse for å velge å akseptere generisk 
bytte. Menn og kvinner. I prosent 
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Note:  Antall svar menn = 84. Antall svar kvinner = 121. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter 

Blant pasienter som ikke ønsket å bytte er det flest som oppgir som begrunnelse at 
de var usikre på om det foreslåtte legemiddelet var like effektivt, eller at de ønsket 
å følge legens resept. Blant apotekpersonalet mener halvparten at pasientene som 
ikke ville bytte, nektet fordi de ville følge legens resept. Ettersom de aller fleste 
aksepterer å bytte, er imidlertid utvalget av dem som nekter lite, slik at det er 
større usikkerhet om svarene her. 

Både pasientundersøkelsen og apotekundersøkelsen viser at pasienter i spredt-
bygde strøk er mer positive til å bytte enn andre, jf. Figur 6.30. 
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Figur 6.30 Pasientenes tendens til å akseptere generisk bytte. Andel blant 
apotekpersonalet som oppgir at pasienten aksepterte å bytte sist 
gang de spurte. Fordelt på lokaliseringskommune for apoteket. I 
prosent 
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Note:  Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1.  

Antall svar tettbygd kommune = 133. Antall svar mindre tettbygd kommune = 162. Antall svar 
spredtbygd kommune = 36. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant apotek 

Dette stemmer med bildet av markedsandelene i avsnitt 6.2.5, som viste høyere 
originalandeler i tettbygde strøk. 

En mulig forklaring på dette kan være at det er et sterkere tillitsforhold mellom 
pasient og apotekpersonale i distriktene, der folk i større grad kjenner hverandre 
enn tilfellet er for eksempel i Oslo. Samtidig er det en tendens i undersøkelser 
generelt at personer i urbane strøk er mer skeptiske enn andre, og det er naturlig at 
det også vil gjelde bytte av legemidler. 

Samtidig viser apotekundersøkelsen at personalet på sykehusapotekene langt 
oftere enn andre får ”ja” fra pasientene når de foreslår bytte. Personalet på apotek-
ene der en av kjedene har konsesjonen er de som oftest opplever at pasienten 
nekter å bytte.  

Figur 6.31 Pasientenes tendens til å akseptere generisk bytte. Andel blant 
apotekpersonalet som oppgir at pasienten aksepterte å bytte sist 
gang de spurte. Fordelt på ulike kategorier av apotek. I prosent 
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Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter 

En mulig forklaring på dette kan være at sykehusapotekene i enda større grad enn 
andre apotekansatte oppfattes som eksperter på legemidler, slik at pasientene har 
større tillit til deres råd.  
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En annen mulig forklaring på disse forskjellene kan være at de ulike apotekene 
har ulik praksis med hensyn til hvilke tilfeller de foreslår bytte. Vi ser for 
eksempel at sykehusapotekene oftere enn de andre trekker fram at ”det ble 
billigere for pasienten” som forklaring på at pasienten aksepterte å bytte. Det kan 
bety at sykehusapotekene større grad enn de andre legger vekt på at det skal lønne 
seg for pasienten å bytte for at de tar bryet med å spørre – det vil si at utsalgs-
prisen er lavere for det foreslåtte alternativet. Det er da naturlig at de oftere får 
”ja” fra pasienten. Det er rimelig å tro at det er slike forskjeller mellom apotekene: 
Som vi viser i kapittel 5, har heller ikke apotekene noe å tjene på å bytte hvis ikke 
prisene er lavere. Grossistene kan imidlertid tjene på bytte likevel. Det er dermed 
rimelig å anta at kjedeapotekene, som jo har en eiermessig tilknytning til 
grossistene, oftere foreslår bytte i tilfeller der pasientene ikke har noe å tjene på 
bytte enn tilfellet er for sykehusapotek og andre private apotek. 

Det er imidlertid grunn til å understreke at sammensetningen av omsetningen ved 
sykehusapotekene kan avvike fra gjennomsnittet for private apotek, blant annet 
fordi de har en særlig høy andel pasienter som nettopp er skrevet ut fra sykehuset. 
Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Vi ser imidlertid også en forskjell 
mellom kjedeapotekene og andre private apotek, og her skulle sammenlignings-
grunnlaget være det samme. Det er viktig å merke seg at det også i gruppen av 
”andre apotek” vil være noen som er tilknyttet en kjede, enten ved at kjeden har 
minoritetseierskap eller gjennom en samarbeidsavtale. Det bidrar trolig til å 
undervurdere eventuelle forskjeller. 

Legenes holdning 

Blant fastleger er det utbredt skepsis til generisk bytte. Over halvparten av de 
spurte oppgir at de er negative til ordningen. Over 90 prosent av dem som er nega-
tive oppgir at de har erfart at ordningen skaper utrygghet hos pasientene, jf. Figur 
6.32. 

Figur 6.32 Grunner til at leger er negative til ordningen med generisk 
bytte. Prosent av de negative legene som oppgir de ulike 
begrunnelsene. Flere en ett svar var mulig 
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Note:  Antall svar = 54 (kun besvart av de som var negative). Samme personer har angitt flere alternativ. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant fastleger 
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Vi har ikke spurt pasientene direkte om de føler seg trygge, men vi ser at de aller 
fleste aksepterer å bytte, noe som indikerer at de følte det trygt. Videre ser vi at 
pasientene gjennomgående er fornøyde med veiledningen de fikk fra apoteket, noe 
som tyder på at de ikke følte seg utrygge da de forlot apoteket. Likevel er det én 
av tre pasienter som svarer at de ikke fikk noen veiledning om generisk bytte. En 
del av disse har trolig fått veiledning tidligere, men vi vet ingen ting om pasient-
ene i denne gruppen følte seg utrygge. 

Av Figur 6.32 ser vi også at en stor andel av legene har erfart at bytte fører til økt 
feilbruk (det vil si at pasientene i mindre grad følger legens forskrivning). Dette 
stemmer i liten grad med apotekpersonalets inntrykk. Undersøkelsen blant apotek-
personale viser at under to prosent vurderte faren for feilbruk som ”ganske stor” 
sist gang de opplevde at en pasient foretok generisk bytte. Ingen oppfattet faren 
som ”svært stor”. 

En mulig forklaring på at legene er mer bekymret enn så vel pasienter som 
apotekpersonale kan være at apotekpersonalet unnlater å foreslå bytte overfor 
pasienter som ville blitt utrygge av det, eller som med stor sannsynlighet ville 
misforstå og bruke legemidlene feil. Det er også mulig at apotekpersonalet vei-
leder så grundig at pasientene føler seg trygge og forstår hvordan legemidlene skal 
tas. 

Legene ser i liten grad ut til selv å hindre utrygghet eller feilbruk gjennom å reser-
vere seg, jf. avsnitt 6.2.7. I den utstrekning de reserverer seg, er det imidlertid 
særlig overfor eldre og pasienter som har problemer med å forstå ordningen. 
Samtidig ber legene i liten grad om å bli informert om at bytte er foretatt. 

Pasientundersøkelsen viser at omtrent én av fire pasienter har søkt råd hos legen 
sin om generisk bytte. Rådene de har fått, reflekterer i noen grad den skepsis vi 
har sett blant legene. Blant dem som har søkt råd var det omtrent halvparten som 
mer eller mindre ble anbefalt å bytte mens én av tre ble mer eller mindre frarådet å 
bytte. Nesten ti prosent er ikke sikre på hvilket råd de fikk. 

Erfaringer med generisk bytte 

Sett fra apotekenes ståsted 

Undersøkelsen blant apotekpersonalet indikerer at de foreslår generisk bytte i 
drøyt tre av ti reseptekspedisjoner. Dette tallet må ses i forhold til hvor ofte det er 
mulig for apoteket å foreslå generisk bytte. Som nevnt viser våre beregninger at 
omtrent 40 prosent av alle legemiddelpakninger gjelder virkestoffer som står på 
byttelisten til SLV. Nå gjaldt spørsmålet antall ekspedisjoner, og ettersom hver 
ekspedisjon kan omfatte flere pakninger, er ikke prosentandelene direkte sammen-
lignbare. Likevel indikerer dette at apotekene foreslår bytte i en svært høy andel 
av tilfellene det er mulig. 

Tendensen til å foreslå generisk bytte ser ut til å være klart høyere i apotek der en 
av de tre store apotekkjedene er konsesjonshaver enn i andre apotek. Mens 
personalet på sykehusapotekene ser ut til å foreslå generisk bytte i 28 prosent av 
reseptekspedisjonene, er andelen 37 prosent for personale på apotek der en av 
kjedene har konsesjonen. For de andre apotekene er andelen 34 prosent. Det 
virker rimelig, sett på bakgrunn av at det i en del tilfeller vil være lønnsomt for 
grossisten, men ikke for apoteket å bytte legemiddel. Kjedeapotekene har en 
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eiermessig tilknytning til grossistene, og vil således trolig i større grad ta hensyn 
til grossistenes atferd.  

I omtrent 70 prosent av tilfellene hvor apoteket foreslår generisk bytte, gjelder det 
et legemiddel på blå resept, ifølge så vel apotekpersonalet som pasientene. I 
nesten halvparten av tilfellene gjelder det et legemiddel innenfor indekspris-
systemet. Også her ser det imidlertid ut til å være systematiske forskjeller mellom 
apotekene. 

Figur 6.33 Foreslått generisk bytte innenfor ulike reseptkategorier. I 
prosent 
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Note:  Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonsha ver. 

Antall svar kjede = 221. Antall svar sykehusapotek = 20. Antall svar andre = 89 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant apotek. 

Av Figur 6.33 ser vi at i apotekene der en av kjedene er konsesjonshaver, gjelder 
en mindre andel av de foreslåtte byttene preparater innenfor indeksprissystemet. 
Det betyr ikke nødvendigvis at antall foreslåtte bytter innenfor indeksprissystemet 
er lavere i kjedeapotekene. Det kan like gjerne skyldes at de oftere enn de andre 
foreslår bytte for andre blåresept-medisiner, slik at indekslegemidlenes andel blir 
lavere. 

Én mulig forklaring på dette kan være at andre apotek og sykehusapotek i større 
grad legger vekt på at det skal lønne seg for pasienten å bytte for at de skal ”ta 
bryet” med å spørre. For legemidler på blå resept som ikke er del av indekspris-
systemet, har pasientene (dersom de har frikort), ingen ting å tjene på å bytte. I 
mange tilfeller vil heller ikke apotekene ha noe å tjene på bytte av blåresept-
medisiner.  

En annen mulig forklaring kan være at kjedeapotekene faktisk foreslår bytte av 
indekslegemidler sjeldnere enn de andre, fordi systemet gir andre insentiver til 
kjedeapotek enn andre apotek. En nærmere drøfting av insentivene i indekspris-
systemet ligger utenfor rammen av denne rapporten. 

Sett fra pasientenes ståsted 

Spørreundersøkelsen blant pasienter viser at én av tre erfarne pasienter ikke 
kjenner ordningen med generisk bytte. Det er vanskelig å vurdere om dette er en 
høy eller lav andel, ettersom en god del av pasientene trolig kun bruker preparater 
som ikke er byttbare. Et klart flertall av pasientene kjenner ordningen ”meget 
godt” eller ”ganske godt”. Ordningen ser ut til å være systematisk bedre kjent 
blant pasienter under 60 år enn blant personer på 60 år og over, jf. Figur 6.34. 
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Figur 6.34 Pasientenes kjennskap til ordningen med generisk bytte. I 
prosent 
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Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar over 60 år = 587. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant pasienter. 

Samtidig viser undersøkelsen at nesten halvparten av pasientene aldri har opplevd 
at apoteket foreslår generisk bytte, jf. Figur 6.35. Det er grunn til å tro at pasienter 
som utelukkende bruker patenterte legemidler befinner seg i denne gruppen.  

Figur 6.35 Hvor ofte pasientene har opplevd at apoteket foreslår generisk 
bytte. I prosent 
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Note:  Antall svar = 1000.  

Kilde:  ECONs spørreundersøkelse blant pasienter 

Også her er det forskjeller mellom aldersgruppene: De eldste pasientene svarer i 
større grad enn de yngste at de aldri har opplevd at apoteket har foreslått generisk 
bytte. Dette samsvarer med resultater av undersøkelsen blant leger. Den viser at i 
den grad legene reserverer seg mot generisk bytte, gjelder det særlig på resepter til 
eldre pasienter.  

Selv om svarene fra henholdsvis pasienter og apotekpersonale ikke er direkte 
sammenlignbare, ser det ut til å være et rimelig samsvar mellom undersøkelsene 
når det gjelder omfang av generisk bytte.  
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Sett fra sykehjemmenes ståsted 

I undersøkelsen blant sykehjem har vi ikke spurt direkte om omfanget av generisk 
bytte. Undersøkelsen viser imidlertid at tre av fire sykehjem har en fast praksis der 
de foretar generisk bytte. De aller fleste har en avtale med apotek eller grossist der 
valg av generiske legemidler inngår. Omtrent ett av fem sykehjem oppgir at de 
utelukkende kjøper inn de billigste preparatene innenfor hvert virkestoff.  
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7 Økonomien til aktørene 
I dette kapitlet skal vi se nærmere på økonomien til aktørene i markedet for 
omsetning av legemidler. 

7.1 Aktørene  
I Figur 7.1 har vi illustrert aktørene i verdikjeden for omsetning av legemidler. I 
utgangspunktet er det tre omsetningsledd i verdikjeden; legemiddelindustri og 
importører, grossister og apotek. Grossister og apotek er i stor grad integrerte 
ledd, jf. kapittel 2. 

Figur 7.1 Verdikjeden i omsetning av legemidler 
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Note:  GIP = grossistenes innkjøpspris, AIP = apotekenes innkjøpspris, AUP = apotekenes utsalgspris. 

På hvert av omsetningsleddene påløper, i tillegg til kostnaden på legemidlene, 
ulike kostnader avhengig av hvilken aktivitet som foregår. Hvert omsetningsledd 
har en fortjeneste, som er differansen mellom salgsinntekter og alle kostnadene på 
det aktuelle leddet. 

Den endelige utsalgsprisen (AUP) på legemidler er for store deler av legemiddel-
omsetningen begrenset oppad av myndighetene gjennom regulering av AIP og 
regulering av fortjenesten på apotekleddet, jf. kapittel 5. Både for disse legemid-
lene og for øvrige legemidler er det et mål for myndighetene å redusere AUP.  

Reduksjon av AUP medfører et press på den samlede fortjenesten i verdikjeden, 
og et behov for effektivisering for å redusere kostnadsnivået. Hvert ledd vil også 
forsøke å øke sin fortjeneste på bekostning av fortjeneste i øvrige ledd. Hvordan 
fortjenesten fordeler seg mellom de ulike leddene i verdikjeden, vil blant annet 
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avhenge av strukturen i verdikjeden og de generelle maktforholdene mellom 
leddene, jf. kapittel 2 og 8. 

I dette kapitlet skal vi se nærmere på utviklingen i økonomien på de ulike leddene 
i verdikjeden. 

7.1.1 Legemiddelindustri og -importører 
Aktørene i legemiddelindustrien i Norge er nærmere beskrevet i kapittel 2. Et 
viktig trekk er at de fleste av aktørene på det norske markedet er datterselskaper 
av internasjonale foretak, uten produksjon i Norge. Datterselskapene er salgs- og 
markedsføringsenheter, og innkjøpskostnader på legemidlene er satt av mor-
selskapet. Innkjøpsprisene reflekterer nivået på apotekenes utsalgspriser i Norge 
mer enn det reflekterer produksjons- og utviklingskostnader.43 Dette gjør det 
vanskelig å tolke de økonomiske resultatene i virksomhetene i Norge. 

Vi vil derfor i avsnitt 7.2 drøfte økonomien i legemiddelindustrien på en over-
ordnet måte med utgangspunkt i endringer i markedsmaktforholdene i apotek- og 
grossistnæringen som følge av innføringen av loven, jf. kapittel 2. 

7.1.2 Grossister og apotek  
Fram til innføringen av den nye apotekloven i mars 2001 besto næringen av tre 
grossister44, og en rekke selvstendige apotek som var eid av en konsesjonsinne-
haver som drev apoteket. Åpning for andre eierforhold i næringen og påfølgende 
strukturendinger, har gitt oss en næring bestående av store apotekkjeder, integra-
sjon mellom grossister og apotekkjeder og utenlandsk eierskap. Strukturendring-
ene gir flere utfordringer i forhold til vurderinger av den økonomiske situasjonen 
hos aktørene i næringen, blant annet i forhold til hvilke enheter det er relevant å 
vurdere, og hvordan disse kan sammenlignes over tid.  

Vi har valgt å belyse de økonomiske forholdene45 i apotek- og grossistnæringen 
på følgende måte: 

• En vurdering av økonomien i de enkelte apotekene fra 1999 til og med 
2002. Formålet er å få et inntrykk av hvordan innføringen av den nye 
apotekloven har påvirket økonomiske hovedstørrelser på utsalgsstedene, og 
hvordan effekter fordeler seg mellom apotek, for eksempel i forhold til hvor 
apotekene er lokalisert.  

• En vurdering av økonomien hos de tre gruppene av apotekkjeder og 
grossister fra etablering og fram til og med 2002. Formålet er å få et inn-
trykk av den samlede økonomiske situasjonen i apotek- og grossistnæringen 
på bakgrunn av at grossister og apotekkjeder har felles eiere. 

• En prinsipiell vurdering av økonomiske transaksjoner mellom integrerte 
virksomheter, og mor- og datterselskaper i inn- og utland. Formålet er å få et 
inntrykk av om integrasjon og utenlandsk eierskap i seg selv gir mulighet til 
å påvirke den økonomiske situasjonen på de enkelte leddene. 

                                                 
43  Kilde: ECON-rapport nr. 2003-108. 
44  Fram til 1995 bare NMD. 
45  Regnskapstall for 2002 var de siste tilgjengelige da analysen ble gjennomført. 
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Vi kommer nærmere tilbake til forutsetninger og begrensninger i analysene i det 
følgende, herunder justeringer som er foretatt for å etablere sammenlignbarhet 
over tid. 

7.1.3 Økonomiske størrelser og begreper 
Før vi ser nærmere på utviklingen har vi i Tabell 7.1 satt opp en generell regn-
skapsoppstilling for apotekene for å illustrere økonomiske størrelser og begreper 
vi benytter i analysen. 

Tabell 7.1 Generell regnskapsoppstilling for apotek 

A + Netto salgsinntekter (Sum AUP)  
B - Apotekavgift/legemiddelavgift  

C - Varekostnader (Sum AIP)  

 = Bruttofortjeneste Bruttomargin = (A-B-C)/(A-B) 

 - Lønn og andre personalkostnader  
 - Av- og nedskrivninger på varige 

driftsmidler 
 

 - Andre driftskostnader (eks. husleie)  

 + Andre driftsinntekter  

D = Driftsresultat Driftsmargin = D/(A-B) 
 + Netto finansielle poster  

 = Ordinært resultat før skatt  

 + Netto ekstraordinær poster  

 - Skattekostnad  
 = Årsresultat  

Kilde: Basert på Regnskapsloven (Lov av 17. juli 1998 nr. 56) 

Vi vil primært vurdere inntekter, bruttomargin, ulike kostnader og driftsmargin. 

7.2 Økonomien til legemiddelindustrien og 
importørene 

Som nevnt er legemiddelselskapene i Norge primært salgs- og markedsførings-
enheter. Det er tre størrelser som er sentrale; kostnaden på legemidlene inn til de 
norske selskapene, salgs- og markedsføringskostnadene samt volum og pris (GIP) 
på salget av legemidlene til grossistene. Kostnaden på legemiddelet inn til de 
norske legemiddelselskapene har vi ikke informasjon om. Spørsmålet her er hvor-
dan den nye apotekloven og innføringen av indeksprissystemet har påvirket salgs- 
og markedsføringskostnader samt salget til grossist. 

Spørsmålet har to dimensjoner; på den ene siden hvordan strukturendringene i 
apotek- og grossistnæringen har påvirket markedsmaktforholdene mellom indu-
strien og apotek- og grossistnæringen generelt, og på den andre siden hva virke-
midlene generisk bytte og indeksprissystemet betyr. Dette henger selvfølgelig 
sammen. For det enkelte selskapet vil også situasjonen avhenge av hva slags type 
produkter selskapet i hovedsak selger; originalprodukter på eller av patent, 
generika eller parallellimporterte produkter, jf. kapittel 2. 
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Vi drøfter disse forholdene nærmere under. 

Mulige konsekvenser av strukturendringer 
Det er grunn til å anta at den horisontale og vertikale integrasjonen generelt sett 
har styrket apotek- og grossistnæringens forhandlingsposisjon overfor legemiddel-
industrien, selv om leveringsplikten for apotek og grossister ikke er endret. 
Markedsmakt og forhandlingsposisjon mellom legemiddelindustrien og apotek- 
og grossistnæringen er drøftet i kapittel 8.  

Samlet sett påvirker ikke dette totalt volum av omsatte legemidler, men det er 
realistisk å tro at det isolert sett har medført et sterkere press fra apotekkjeder/ 
grossister om lavere priser (GIP). Vi skal senere se, jf. avsnitt 7.4.1, at salgs-
inntektene på grossistleddet har økt mer enn varekostnaden. Det er grunn til å anta 
at én forklaring på dette er lavere innkjøpspriser på grossistleddet.46 

Salgs- og markedsføringskostnadene er kostnader som primært er rettet mot 
legene. Det er liten grunn til å anta at salgs- og markedsføringskostnader rettet 
mot grossister og apotek har endret seg særlig som følge av strukturendringene, 
og uansett er omfanget av disse kostnadene små både i forhold til øvrige salgs- og 
markedsføringskostnader og i forhold til varekostnaden. 

Isolert sett er det grunn til å tro at strukturendringene har medført en dårligere 
økonomisk situasjon for industrien i Norge, forutsatt at industriens innkjøpspriser 
fra morselskaper i utlandet er uendrede.  

Generisk bytte og indeksprissystemet 
Innføringen av generisk bytte i mars 2001 og indeksprissystemet i mars 2003 har 
endret forhandlingsposisjonen for industrien overfor apotek- og grossistnæringen 
på ulike måter. Dette er drøftet i kapittel 8 og 9. 

Konklusjonen er at muligheten apotekene nå har fått til å foreta generisk bytte, har 
styrket apotek- og grossistnæringens forhandlingsposisjon overfor leverandører av 
originalprodukter, noe som også sannsynligvis har medført et press nedover på 
prisene mellom industrien og grossistene. Isolert sett betyr dette dårligere 
økonomi på industrileddet. I tillegg kan innføringen av generisk bytte ha medført 
høyere markedsføringskostnader for originalprodusentene overfor legene.  

For generikaprodusentene har imidlertid ordningen med generisk bytte i teorien 
medført en åpning av markedet, og et bedre utgangspunkt for forhandlinger. Dette 
kommer også til uttrykk i vår spørreundersøkelse rettet mot industrien, hvor 
aktørene oppfatter at markedssituasjon for generika har blitt vesentlig lettere. 
Generisk bytte har uansett medført et større salg av generika, på bekostning av 
originalprodukter, jf. kapittel 6. Økt salg av generika vil også følge av den gene-
relle veksten i legemiddelforbruket. Isolert sett vil økt omsetning av generika føre 
til økte inntekter for generikaprodusentene. 

                                                 
46  En annen forklaring kan være vridninger i omsetning i retning av produkter med lavere pris på grunn av 

generisk bytte. I tillegg vil en eventuell økt faktisk AIP opp mot maksimal AIP, jf. kapittel 5, kunne 
forklare at inntektsøkningen på grossistleddet er større enn kostnadsøkningen.  



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet  

 135 

Generikaprodusentene har også uttrykt at mens de tidligere jobbet med å fremme 
produktene sine overfor leger, kan de nå rette innsatsen mot apotekkjedene. Dette 
er en mindre kostnadskrevende innsats, og bidrar isolert sett til bedre resultater. 

Noen forhold bidrar til å dempe inntektsveksten for generikaprodusentene. For det 
første forhandler ikke apotek- og grossistnæringen med alle generikaprodu-
sentene, og markedsmuligheten oppfattes neppe som sterkt forbedret av alle. I 
tillegg vil et eventuelt press på prisene på generika dempe inntektsøkningen for 
disse produsentene. Indeksprissystemet har ikke medfør noen særlig markert 
endring i generikaandelen for de legemidlene som omfattes, og dermed ikke noen 
særlig endring for generikaleverandørene. Noen av generikaleverandørene av 
indekslegemidlene opplever at forhandlingsposisjonen er blitt vanskeligere etter at 
systemet ble innført. Dette kan skyldes at apotekaktørene som sagt framforhandler 
avtaler på et utvalg generika, og at preferansene kan ha endret seg etter.  

For parallellimportørenes del innebærer introduksjonen av generika som regel en 
betydelig konkurranse, og tap av markedsandeler. Introduksjonen av generika 
skjer når originalproduktet går av patent. I kapittel 6 har vi sett at parallell-
importerte produkter taper betydelige markedsandeler når generisk bytte innføres i 
mars 2001, og at produktene i flere tilfeller forsvinner ut av markedet etter 
innføringen av indeksprissystemet i mars 2003. Flere av parallellimportørene i 
spørreundersøkelsen vår opplever at markedssituasjonen har blitt vesentlig 
vanskeligere etter innføringen av den nye apotekloven.  

7.3 Økonomien i de enkelte apotekene 
Vi skal se nærmere på tre hovedstørrelser i de enkelte apotekene; omsetning, 
bruttomargin og driftsresultat før (2000) og etter (2002) den nye apotekloven 
trådte i kraft. Oppsummeringsmessig ser vi: 

• Redusert gjennomsnittlig omsetning pr. apotek: Store apotek, i betyd-
ningen høyest omsetning, har lavere omsetning enn de store hadde før. 
Mindre apotek har marginalt høyere omsetning enn tidligere. Det har blitt 
flere apotek med lav omsetning i tettbygde strøk.  

• Lavere gjennomsnittlig bruttomargin pr. apotek: Gode apotek, i betyd-
ningen best marginer, har høyere marginer enn de beste hadde før. Mindre 
gode apotek har lavere margin enn tidligere. Vi ser en viss økning i 
marginene på apotekene i tettbygde strøk, reduserte i mindre tettbygde og 
spredtbygde strøk. 

• Lavere driftsresultat samlet og pr. apotek på grunn av økte kostnader: 
Målt i forhold til omsetningen er resultatene dårligere i apotek i tettbygde 
strøk etter at den nye apotekloven trådte i kraft, noe som dels kan forklares 
med et høyere kostnadsnivå enn i apotek lokalisert andre steder. 

Nedenfor skal vi dokumentere og begrunne disse konklusjonene nærmere, men 
først omtaler vi datagrunnlaget som ligger til grunn for analysene. 

7.3.1 Datagrunnlag 
Apotekene har gjennom årene foretatt regnskapsrapportering til Statens Lege-
middelverk (SLV), som årlig publiserer økonomisk statistikk for apotekene. Dette 
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datamaterialet utgjør i all hovedsak grunnlagsmaterialet for våre vurderinger av 
driften i de enkelte apotekene. 

Utvalget 
Vi har valgt å vurdere utviklingen fra 1999 fram til 2002 for å sammenligne 
økonomiske forhold før ny apoteklov med tilsvarende forhold etter ny lov. 2002 
var siste tilgjengelige år når arbeidet med evalueringen ble gjennomført. 
Utviklingen fra 1999 til 2000 gjør oss i stand til å si noe om utviklingen før loven 
trådte i kraft. 

En svakhet med tallmaterialet fra SLV er at det ikke omfatter 2001, ettersom store 
strukturendringer dette året ikke gjorde det mulig å sammenstille data. Dette gjør 
at vi ikke har kontinuerlige tidsrekker, og at det dermed kan være vanskelig å 
vurdere retningen på den utviklingen vi ser. For eksempel kan det være mulig at 
gitte resultatstørrelser er bedre i 2002 enn i 2001 selv om nivået begge årene er 
lavere enn 2000. Utviklingstendenser mellom år 2000 og 2002 må derfor tolkes 
med forsiktighet.  

Datamaterialet omfatter landets private apotek. Dette innebærer at framstillingen 
ikke inkluderer sykehusapotekene. Imidlertid er antallet sykehusapotek begrenset 
(30 ved utgangen av 2002), og utvalget representerer derfor hoveddelen av 
apotekene. 

I utgangspunktet omfatter datamaterialet for hvert år alle private apotek. For alle 
årene har vi imidlertid tatt ut alle apotek som ikke har hele driftsår samt alle 
apotekene som har skiftet eier i løpet av året. Bakgrunnen for dette er at apotek 
som ikke har fullt driftsår vil kunne ha oppstartskostnader eventuelt avviklings-
kostnader (og inntekter) som avviker fra en ”normal” driftssituasjon, som er det vi 
ønsker å belyse i dette kapitlet. I tillegg er 2002 mer preget av oppstart av nye 
apotek og eierskifter enn de andre årene, slik at ekstraordinære forhold sann-
synligvis ville slått sterkere ut for dette året enn for de andre. Dette er likevel 
kostnader og inntekter som er reelle for næringen som sådan. 

Vi har også korrigert datamaterialet for enkelte observasjoner som har framstått 
som usannsynlige, og som må antas å skyldes feil i innlegging av dataene. 

Etter de nevnte korreksjonene består utvalget for 1999 av 328 apotek, 2000 av 351 
apotek og 2002 av 375 apotek. Totalt antall apotek(utsalg) var henholdsvis 392, 
397 og 502 ved utgangen av årene 1999, 2000 og 2002, jf. kapittel 3. 

Sammenligning over årene og justeringer i datamaterialet 
I utgangpunktet er det ikke trivielt å foreta sammenligninger over tid av 
økonomien i apotekene. Det er primært to forhold som kompliserer en slik 
sammenligning i vårt tilfelle: 

Endringer i organisasjonsformer 

Apotekene i 1999 og 2000-materialet er enkeltmannsforetak, mens apotekene i 
2002 statistikken er en blanding av avdelinger under AS, egne AS og enkelt-
mannsforetak. En vesentlig forskjell på regnskapstallene for enkeltmannsforetak 
og for AS er at lønn til leder/eier av apoteket som er organisert som enkeltmanns-
foretak ikke er inkludert i kostnadene. For at materialet skal være sammenlignbart 
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over årene, har vi lagt inn en kalkulert leder/eierlønn for alle hovedapotek i 
utvalget i 1999 og 2000, og det samme for alle hovedapotek som er enkeltmanns-
foretak i utvalget fra 2002. Den kalkulerte lederlønnen, som er satt til kr 600.000, 
har vi hentet fra en tilsvarende justering som SLV har gjort på et aggregert nivå 
for året 2002.47  

Tall fra NAF og NFF indikerer at anslaget for lønnen kan være noe høyt for årene 
1999 og 2000.48 Våre korreksjoner for disse to årene kan derfor være over-
vurderte, og resultatene undervurderte. I tillegg vil det for alle årene være 
variasjoner som ikke framkommer med en gjennomsnittskorrigering. 

I 1999 er korrigeringen gjort for 232 apotek, i 2000 for 245, og i 2000 for 56 
apotek. Vi har lagt til grunn at den kalkulerte størrelsen inkluderer øvrige 
personalkostnader knyttet til lønnsutbetalingen.  

Fordeling av kostnader 

Alle apotekene er underlagt en ”bokføringsplikt”49 basert på regnskapslovgiv-
ningen og kontoplan for apotek. En overveiende del av apotekene i 2002 er til-
knyttet en kjede eller et kjedekonsept enten via eierskap eller via ulike former for 
avtaler. En del aktiviteter vil foregå sentralt i slike kjeder, for eksempel markeds-
aktiviteter eller opplæring. I regnskapsrapporteringen pr. apotek har kjedene 
anledning til å allokere slike kostnader ut på apotek/filialer. Slik allokering skal 
imidlertid kun foregå til postene ”andre driftskostnader” og ”finanskostnader” i 
regnskapene. I tillegg kan avskrivninger på immaterielle eiendeler allokeres til 
hvert enkelt apotek på denne måten. All allokering skal skje forholdsmessig etter 
størrelsen på omsetningen. Vi understreker to forhold: 

• Det framgår ikke av datamaterialet hvilke prinsipper de enkelte kjedene har 
lagt til grunn i sin rapportering, og om det dermed er kostnader som ikke er 
allokert til det enkelte apotek.  

• En forholdsmessig allokering av kostnader etter størrelse på omsetning på 
det enkelte apotek, vil innebære at det regnskapsmessige kostnadsbildet ikke 
nødvendigvis gjenspeiler det faktiske kostnadsbildet på det enkeltstående 
apoteket. Samlet sett vil imidlertid bildet stemme, med forbehold om for-
holdet i punktet over. 

Andre forhold 

I 1999 og 2000 er apotekene klassifisert etter betegnelsene moderapotek, hoved-
apotek og filialapotek. Moderapotek er hovedapotek som har underlagte filial-
apotek. Datamaterialet er fra SLVs side satt opp på en slik måte at dataene 
reflekterte kostnadene i hvert apotek for seg. Moderapotek skal derfor ikke ha inn-
tekter eller kostnader som avviker fra andre hovedapotek. Vi har valgt å benytte 

                                                 
47  Satsen er hentet fra Farmasøytforbundets lønnsstatistikk, jf. Rundskriv 12 – 2003 ”Statistikk 2002 – 

landets private apotek”, Statens Legemiddelverk. 
48  Lønnsgjennomsnittet for apotekere var i overkant av kr 600.000 i 2002. Fra 2000 til 2002 har lønn til 

cand. pharm som er apoteker (eller bestyrer) økt med 27,3 prosent, og økningen var sterkest i perioden 
2000 til 2001. Kilde: NAF og NFF. 

49  Lov om apotek nr. 39 (apotekloven) av 2. juni 2000. Og Forskrift om apotek nr. 178 (apotekforskriften) 
av 26. februar 2001, jf. ”Veiledere for utfylling av regnskapsblankett til statistikk for apotek 2002”, 
Statens Legemiddelverk 25 februar 2003. 
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betegnelsen hovedapotek om både moderapotek og øvrige hovedapotek, slik at 
apotekene bare betegnes med enten hovedapotek eller filialapotek. Dataene for 
2002 inneholder kun betegnelsene hovedapotek og filialapotek i utgangspunktet. 

7.3.2 Omsetning 
Den nye apotekloven åpnet for flere apotek, noe som tilsier lavere omsetning pr. 
utsalgssted (apotek). I motsatt retning trekker imidlertid den generelle veksten i 
legemiddelomsetningen, som tilsier økt omsetning pr. utsalgssted.  

Vi ser at den samlede legemiddelomsetningen i apotekene i utvalget har økt, mens 
gjennomsnittlig omsetning pr. apotek er redusert, jf. Figur 7.2. Omsetning pr. 
apotek ligger i underkant av 3 prosent lavere etter ny lov sammenlignet med året 
før. Det betyr at veksten i antallet apotek har vært sterkere enn veksten i lege-
middelomsetningen. Vi mangler apotekobservasjoner for 2001, men tall for total-
omsetning av legemidler i det norske markedet viser at gjennomsnittlig omsetning 
pr. apotek ligger lavere i 2001 enn 2002.50 Dette kan tyde på at omsetning pr. 
apotek er på vei opp. 

Figur 7.2 Omsetning totalt og pr. apotek. Millioner kr 
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Note: Private apotek. Omsetning er målt i netto varesalg som er alt varesalg fratrukket salgsrabatter, ekskl. 

mva. og før fratrekk av apotekavgift/legemiddelavgift.  

Kilde: SLV og ECONs beregninger 

Dersom vi rangerer apotekene etter fallende omsetning i de enkelte årene, fram-
står noen hovedtrekk.51 De største apotekene, i betydningen omsetter mest, har 
lavere omsetning etter at ny lov trådte i kraft enn de største hadde året før. 
Hoveddelen av apotekene har imidlertid marginalt høyere omsetning etter ny lov 
enn hoveddelen av apotekene hadde før ny lov. For de aller minste apotekene i 
2002 er imidlertid omsetningen lavere enn i noen apotek i de andre årene. 

Dette tyder på at det forholdsmessig er etablert flest nye apotek nær de allerede 
eksisterende store apotekene. Videre har ikke effekten med økt legemiddel-
omsetning for denne gruppen apotek veid opp for tap av salg. For hoveddelen av 

                                                 
50  Kilde: NAF. 
51  Rangering etter fallende verdier i de enkelte årene innebærer rangering av de til enhver tid gjeldende 

verdier uavhengig av hvilket apotek det dreier seg om. Dette betyr at apoteket rangert som nr 1 i 2000 
ikke nødvendigvis er apotek rangert som nr 1 i 2002 osv. Vi har ikke identifikasjoner i tallmaterialet som 
gjør det mulig å følge enkeltapotek fra år til år over vår analyseperiode.  
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apotekene er likevel effekten motsatt, men liten. Samlet er den gjennomsnittlige 
omsetningen for alle apotekene i utvalget redusert. 

I kapittel 3 har vi sett at apoteketableringene primært har kommet i tettbygde 
strøk.52 Utvalget vårt viser at mens det tidligere var slik at apotek med lav omset-
ning primært lå i spredtbygde strøk, ligger i dag en større andel av apotekene med 
lav omsetning i tettbygde strøk. Dette stemmer med mønsteret i etableringen, jf. 
Figur 7.3. 

Figur 7.3 Fordeling av apotek etter omsetning og lokalisering. I prosent 
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Note: Private apotek. Omsetning er målt i netto varesalg som er varesalg fratrukket salgsrabatter, ekskl. 

mva. før apotekavgift/legemiddelavgift.  

Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde: SLV og ECONs beregninger 

Dataene viser også at det primært er omsetningen ved hovedapotekene som er 
redusert. Dette kan sannsynligvis forklares ved at hovedapotek i utgangspunktet 
mer systematisk er lokalisert på steder det har vært attraktivt å etablere nye 
apotek, og hvor kravene til etablering av filialapotek ikke er oppfylt. 

7.3.3 Bruttomargin 
Bruttofortjenesten sier noe om hvor mye apoteket sitter igjen med av salgsinn-
tektene når kostnadene på varene som er solgt, er trukket fra. Bruttofortjenesten 
skal dekke kostnadene ved å drive apoteket, som lønn og husleie, samt eventuelt 
gi et overskudd i virksomheten. Dersom vi måler bruttofortjenesten i forhold til 
salgsinntektene får vi bruttomarginen.53 Lavere omsetning pr. apotek tilsier lavere 
inntekter, men også lavere varekostnader. Alt annet likt vil dermed ikke lavere 
omsetning endre bruttomarginen. Dersom apotekene har oppnådd lavere innkjøps-
kostnader etter ny lov, vil dette eventuelt bedre marginene. 

Datamaterialet viser at gjennomsnittlig bruttomargin for våre apotek er marginalt 
redusert fra året før til året etter ny lov. I årene før ny lov ser vi en sterkere 
reduksjon, jf. Figur 7.4.  

                                                 
52  Jf. kapittel 1 om inndeling etter lokalisering. 
53  Bruttomargin = (Omsetning fratrukket apotek-/legemiddelavgift og fratrukket varekostnader)/ omsetning 

fratrukket apotek-/legemiddelavgift. 
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Figur 7.4 Bruttomargin pr. apotek. I prosent 
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Note:  Private apotek. Bruttomargin = (Omsetning fratrukket apotek-/legemiddelavgift og fratrukket 
varekostnader)/omsetning fratrukket apotek-/legemiddelavgift, jf. Tabell 7.1. 

Kilde:  SLV og ECONs beregninger 

Vi skal nyansere bildet av endringen fra 2000 til 2002 noe før vi går nærmere inn 
på utviklingen. 

Det er ingen store variasjoner i utviklingen mellom de enkelte apotekene. Dersom 
vi rangerer apotekene etter fallende marginer i de enkelte årene, framstår noen 
hovedtrekk.54 De beste apotekene, her i betydningen best marginer, har høyere 
marginer etter at ny lov trådte i kraft enn de beste hadde året før. Med unntak av 
de 15-20 beste, er imidlertid forskjellen marginal. Hoveddelen av apotekene 
hadde på sin side lavere marginer etter ny lov enn hoveddelen av apotekene hadde 
før ny lov. Forskjellen er også her marginal. 

I utvalget vårt er apotek med høy bruttomargin (over 25 prosent) primært 
lokalisert i tettbygde strøk. Andelen apotek med høy bruttomargin er høyere året 
etter ny lov enn året før. 

Andelen apotek med lav driftsmargin (under 20 prosent) var før ny lov lavest i 
mindre tettbygde strøk. Andelen apotek med lav driftsmargin har økt for alle 
lokaliseringene, men andelen er høyest i spredtbygde strøk etter ny lov, jf. Figur 
7.5.  

                                                 
54  Jf. fotnote 51. 
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Figur 7.5 Fordeling av apotek etter bruttomargin og lokalisering.  
I prosent 
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Note:  Private apotek. Bruttomargin = (Omsetning fratrukket apotek-/legemiddelavgift og fratrukket 

varekostnader)/omsetning fratrukket apotek-/legemiddelavgift, jf. Tabell 7.1. 

Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde:  SLV og ECONs beregninger 

Bruttomarginene i hovedapotek er systematisk dårligere enn i filialapotek. For-
skjellen er mer markert etter ny lov. 

Det er vanskelig å isolere effekten av den nye apotekloven på marginene, ettersom 
andre faktorer, som har vel så stor innflytelse, har vært under endring. Dette 
gjelder for eksempel prisreguleringen av reseptbelagte legemidler.  

Dersom vi betrakter gjennomsnittet av vårt utvalg, innebærer lavere brutto-
marginer at apotekene ikke har greid å kompensere en lavere omsetning med 
tilsvarende lavere varekostnader. La oss se nærmere på dette.  

Det har generelt vært en utvikling i retning av synkende bruttomarginer på 
omsetning av reseptpliktige legemidler, som er apotekenes desidert største vare-
gruppe.55 En viktig forklaring på dette er endringer i avansereguleringen56, som 
foretas med jevne mellomrom og som er uavhengig av apotekloven. For et gitt 
salg vil en innstramming i avansereguleringen gi lavere verdi på omsetning, og 
dermed lavere bruttomargin dersom varekostnaden er den samme. Endringen i 
marginer i utvalget vårt fra 1999 til 2000 kan i stor grad forklares med en inn-
stramming i avansen for de reseptbelagte legemidlene. 

Det er også foretatt endringer i avansereguleringen fra 1.1. 2002.57 Lavere 
marginer kan også skyldes at prisene (AIP) er regulert ned. Vi nevnte at lavere 
marginer også kan skyldes at apotekene ikke har greid å kompensere lavere 
omsetning med tilsvarende lavere varekostnader. Vi kommer nærmere tilbake til 
dette i avsnitt 7.3.4.  

Vi har sett at økningen i andelen apotek med høy bruttomargin har kommet i 
tettbygde strøk, og økningen i andelen med lav margin har kommet i spredtbygde 

                                                 
55  Kilde: NAF, jf. vedlegg 7. 
56  Jf. kapittel 5. 
57  Fra 1. 1. 2002 ble apotekenes maksimale avanser på blåreseptmedisiner redusert med 1 krone pr pakning. 
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strøk. Det er vanskelig å finne en entydig forklaring på dette som kan knyttes til 
den nye apotekloven. 

7.3.4 Kostnader og resultater 
Vi skal nå se nærmere på kostnader og resultater, og hvilken utvikling det er 
grunn til å forvente. 

Den nye apotekloven med påfølgende konkurranse, integrasjon og kjededannelse 
tilsier på den ene siden mer effektiv drift og bedre resultat, men kan på den andre 
siden tilsi økte kostnader og dermed lavere resultater: For det første kan vi ha fått 
økte administrasjonskostnader. For det andre kan flere apotek tilsi økte drifts-
kostnader for en gitt omsetning. For det tredje kan innføring av konkurranse 
medføre kostnader som for eksempel markedsføring. Og for det fjerde kan andre 
kostnader knyttet til oppkjøp og strukturendringer påløpe. Hvilke effekter som 
inntrer og styrken på disse vil avgjøre hvilke resultater vi får. 

Vi skal først se nærmere på resultatutviklingen. 

Resultatutvikling 
Apotekene i vårt utvalg har klart lavere driftsresultat samlet og pr. apotek i året 
etter ny apoteklov sammenlignet med året før ny lov, jf. Figur 7.6. Det var 
imidlertid også en reduksjon fra 1999 til 2000. For sammenligningens skyld har vi 
korrigert driftsresultatet for forskjeller i lønnskostnader som følge av organisa-
sjonsform, jf. omtalen av datagrunnlaget tidligere.  

Figur 7.6 Driftsresultat totalt og pr. apotek. Millioner kr 
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Note:  Private apotek. Driftsresultat er korrigert for lønn til leder i enkeltmannsforetak (hovedapotek) 1999, 

2000 og 2002 (kr 600.000), jf. avsnitt 7.3.1. Korrigeringer for lønn i 1999 og 2000 reduserer 
driftsresultatet i disse årene med henholdsvis 46 og 52 prosent. For 2002 snus et ordinært resultat på 
2,2 mill kr til negativt resultat på –31,3 mill kr. Driftsresultat er før driftsstøtte.  

Kilde:  SLV og ECONs beregninger 

Dersom vi rangerer apotekene etter fallende resultat i de enkelte årene, framstår 
noen hovedtrekk.58 De beste apotekene, her i betydningen best driftsresultat, har 
bedre resultat etter at ny lov trådte i kraft enn de som var best før. Dette er 

                                                 
58  Jf. fotnote 51. 
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imidlertid bare et fåtall apotek. Hoveddelen av apotekene har dermed etter ny lov, 
lavere resultat enn hoveddelen hadde før ny lov. 

I utgangspunktet er dette ikke overraskende. Resultatet målt i kroner vil normalt 
være lavere i virksomheter med lav omsetning enn i virksomheter med høy 
omsetning. En virksomhet med 100 kroner i inntekter og 50 kroner i kostnader har 
et resultat på 50 kroner, mens en virksomhet med 50 kroner i inntekter og 25 
kroner i kostnader har et resultat på 25 kroner. Sett i forhold til omsetningen kan 
de likevel gjøre det forholdsmessig like bra. I eksempelet har begge virksom-
hetene et resultat som tilsvarer 50 prosent av inntektene. 

Vi skal derfor se nærmere på forholdet mellom resultat og omsetning i apotekene. 
Driftsmargin er definert som driftsresultatet i prosent av totale drifts inntekter. 
Marginen sier noe om hvor mye av inntektene apotekene sitter igjen med etter at 
alle driftskostnader er dekket. Lavere driftsmarginer innebærer at apotekene sitter 
igjen med mindre av inntektene etter at driftskostnadene er dekket.  

Den gjennoms nittlige driftsmarginen for apotekene i vårt utvalg går ned fra 2 
prosent i 1999 til 1,4 prosent i 2000 og til –0,3 prosent i 2002. 

Andelen apotek med positiv driftsmargin går ned, andelen apotek med negativ 
driftsmargin går opp. Andelen apotek med negativ driftsmargin i tettbygde og 
mindre tettbygde strøk mer enn dobler seg fra 2000 til 2002, jf. Figur 7.7. Situa-
sjonen i spredtbygde strøk er også forverret fra 2000 til 2002, men ikke i like stor 
grad som for apotekene i tettbygde og mindre tettbygde strøk.  

Figur 7.7 Fordeling av apotek etter driftsmargin og lokalisering. I prosent 
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Note:  Private apotek. Driftsmargin er driftsresultat målt i prosent av inntekter, jf. Tabell 7.1. Driftsresultat 

er korrigert for lønn til leder i enkeltmannsforetak (hovedapotek) 1999, 2000 og 2002 (kr 600.000), jf. 
avsnitt 7.3.1. Korrigeringer for lønn i 1999 og 2000 reduserer driftsresultatet i disse årene med 
henholdsvis 46 og 52 prosent. For 2002 snus et ordinært resultat på 2,2 mill kr til negativt resultat på 
–31,3 mill kr. Driftsresultat er før driftsstøtte.  

Note: Inndelingen gjelder apotekets lokaliseringskommune og er basert på SSBs inndeling, jf. kapittel 1. 

Kilde:  SLV og ECONs beregninger 

Driftsmarginen er systematisk høyere i filialapotek enn i hovedapotek. Dette 
skyldes sannsynligvis primært lavere lønnskostnader i filialapotekene. Marginen 
går imidlertid ned for begge typene apotek, både fra 1999 til 2000 og fra 2000 til 
2002. 
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Lavere gjennomsnittlig driftsmargin i apotekene i vårt utvalg betyr at reduksjonen 
i apotekenes omsetning ikke motsvares av en tilsvarende kostnadsreduksjon. Vi 
skal nå se nærmere på kostnadsutviklingen for å belyse de resultatene vi ser.  

Kostnadsutvikling 
I Figur 7.8 har vi illustrert kostnadsutviklingen. 

Figur 7.8 Kostnadsutvikling. Millioner kr 
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Note: Private apotek. 

Kilde: SLV og ECONs beregninger 

Både apotekavgift/legemiddelavgift og varekostnadene er om lag uendret som 
andel av driftsinntektene gjennom de tre årene. Lønns- og personalkostnadene 
utgjør en synkende andel av driftsinntektene, og medfører at netto varesalg pr. 
lønnskrone øker. Dette kan være et uttrykk for økt effektivitet. Dette stemmer med 
inntrykket fra kapittel 4 om utvikling i bemanning. 

Vi ser at husleie utgjør en økt andel av inntekten i 2002 sammenlignet med før ny 
apoteklov, og husleie pr. apotek har økt. Dyrere lokaler kan sannsynligvis for-
klares med at det er etablert en konkurransesituasjon, og at apotekene konkurrerer 
om beliggenhet. Vi ser at den største økningen i apotek har vært i tettbygde strøk 
der husleien er høyere enn i spredtbygde strøk. 

Ordinære avskrivninger har også økt særlig fra 2000 til 2002. Dette skyldes sann-
synligvis investeringer i nytt inventar og ominnredning av apotekene. Avskriv-
ninger på immaterielle eiendeler, som dels er et resultat av oppkjøpene av 
apotekene, er imidlertid betydelige i 2002 (se egen omtale til slutt i dette avsittet). 
Dersom vi vurderer driftsresultatet eksklusive avskrivningene på immaterielle 
eiendeler, blir resultatet i 2002 positivt, men fortsatt dårligere enn før den nye 
apotekloven, jf. Figur 7.9.  
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Figur 7.9 Driftsresultat eksklusive avskrivninger på immaterielle eiendeler 
i 2002. Millioner kr 
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Note:  Private apotek. Driftsresultat er korrigert for lønn til leder i enkeltmannsforetak (hovedapotek) 1999, 

2000 og 2002 (kr 600.000), jf. avsnitt 7.3.1. Korrigeringer for lønn i 1999 og 2000 reduserer drifts-
resultatet i disse årene med henholdsvis 46 og 52 prosent. For 2002 snus et ordinært resultat på 2,2 
mill kr til negativt resultat på –31,3 mill kr. Driftsresultat er før driftsstøtte.  

Kilde:  SLV og ECONs beregninger 

Også andre driftskostnader har økt som andel av driftsinntekter, særlig fra 2000 til 
2002. Dette er en post hvor kjedekontorene kan fordele utgifter ut på apotekene, 
jf. veiledning til 2002-statistikken. Dette kan være markedsføringskostnader, som 
følger av innføringen av konkurranse. Dette kan også være ulike administrasjons-
kostnader. 

I tillegg nevner vi at apotekene har pådratt seg økte finansielle kostnader som 
følge av oppkjøpene. Apotekene har gått fra å ha netto finansinntekter til å ha 
netto finanskostnader mellom 2000 og 2002. Dette er en post hvor kjedekontorene 
kan fordele utgifter ut på apotekene, jf. veiledning til 2002-statistikken. Økte 
finansielle kostnader forsterker de allerede negative driftsresultatene. 

Som vi så over var andelen apotek med negativ driftsmargin i tettbygde og mindre 
tettbygde strøk betydelig økt etter innføringen av ny lov. Dette kan forklares både 
ved at den gjennomsnittlige omsetningen i apotek lokalisert i disse strøkene er 
redusert, og ved at apotek i tettbygde strøk kan ha større kostnadsøkning i form av 
for eksempel dyrere husleie enn apotek i spredtbygde strøk.  

Særskilt om avskrivninger på immaterielle eiendeler 

Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske eiendeler som (forventingsmessig) repre-
senterer framtidige økonomiske fordeler for foretaket. Eksempler på slike eien-
deler er patenter og goodwill. 

Den nye apotekloven medførte betydelige oppkjøp av apotek. Prisen på en virk-
somhet vil normal gjenspeile faktiske eiendeler og gjeld i virksomheten samt 
eventuelt en form for vurdert ”ekstraverdi”, for eksempel opparbeidet kundekrets. 
En slik verdi kalles goodwill, og er i regnskapsloven59 definert som differansen 
mellom den prisen kjøper betaler for virksomheten og virkelig verdi av eiendeler 

                                                 
59  LOV 1998-07-17 nr 56: Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), jf. § 5-7. 
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og gjeld. Slik ervervet goodwill aktiveres og avskrives over en periode på 
(normalt) 20 år. 

Høye avskrivninger på immaterielle eiendeler reduserer driftsresultatene tilsvar-
ende. Ettersom dette er en kostnad som er forbundet med strukturendringene, og 
ikke er en del av det vi kan kalle en ”normal” driftssituasjon, har vi i fram-
stillingen over også vist resultatene uten disse kostnadene. 

Vi ønsker å påpeke noen forhold knyttet til denne framstillingen: 

Omfanget av goodwill og goodwillavskrivninger som følge av oppkjøp er betyde-
lige i 2001 og 2002. Det er ikke unormalt at virksomheter kjøpes med goodwill. 
Det er likevel grunn til å tro at verdien på goodwill i apoteknæringen til en viss 
grad er overvurdert. Dette skyldes at mange av avtalene om oppkjøp skjedde med 
tro på at den nye apotekloven innebar et konsesjonstak.60 Verdiene på de 
eksisterende konsesjonene/apotekene ble derfor oppfattet som høye, og sannsyn-
ligvis høyere enn uten et tak. Det er ikke mulig å vite hvilken pris man ville fått på 
apotekene uten en oppfatning av et konsesjonstak, men det er sannsynlig at 
verdien av goodwillen ville vært lavere. 

Det er naturlig å forvente noe goodwillverdi uansett. Vår framstilling i Figur 7.9, 
hvor alle avskrivninger på immaterielle eiendeler er tatt ut, vil derfor sannsynlig-
vis være for ”streng”. Dette betyr at gjenstående kostnader undervurderes, og 
driftsresultatet overvurderes dette året (2002). 

Korrigeringen er gjort for avskrivninger på immaterielle eiendeler, som i praksis 
kan inneholde avskrivninger på andre immaterielle eiendeler enn goodwill. Det 
har imidlertid ikke vært mulig å skille dette. Dette innebærer at vi eventuelt under-
vurderer den gjenstående avskrivningskostnaden, og dermed overvurderer drifts-
resultatet i apotekene dette året (2002). 

I tallene for 1999 og 2000 kan posten for avskrivninger inneholde avskrivninger 
på immaterielle eiendeler. Dette betyr eventuelt at vi, sammenlignet med 2002, 
overvurderer avskrivningskostnaden, og undervurderer driftsresultatstørrelsen 
sammenlignet med 2002. 

Avskrivningskostnader på goodwill er reelle kostnader for næringen og ettersom 
disse er påløpt, er de en del av det faktiske kostnadsnivået. Næringen vil derfor 
måtte ta hensyn til disse kostnadene i de beslutningene de til enhver tid foretar. 

7.4 Økonomien i apotekkjedene og 
grossistene  

Den nye apotekloven har gitt vertikal integrasjon mellom apotek- og grossist-
leddet. I dette avsnittet skal vi se nærmere på økonomien i apotekkjedene og 
grossistene. Som nevnt er formålet å få et inntrykk av den samlede økonomiske 
situasjonen i apotek- og grossistnæringen sett under ett. 

                                                 
60  Jf. kapittel 1. 
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Selskapsstrukturen og eierforholdene i apotek- og grossistnæringen er omtalt i 
kapittel 2. Her foretar vi en overordnet framstilling og vurdering av de 
økonomiske resultatene i apotekkjedene og grossistene fra etablering til og med 
2002 basert på tilgjengelige årsregnskaper. I hovedtrekk ser vi: 

• Inntektsøkning i apotekkjedene primært som følge av innfusjonerte apotek. 
Omfordeling av markedsandeler i grossistleddet, og dermed en blanding av 
inntektsvekst og inntektsreduksjoner.  

• Negative resultater av driften i apotekkjedene. Lavere vekst i vare- og 
lønnskostnader enn i inntektene, men kostnader knyttet til struktur-
endringene trekker resultatene ned. 

• Negative resultater i apotekkjedene motsvares til dels av positive resultater i 
grossistvirksomhetene. Lavere vekst i varekostnader enn i inntekter og 
rasjonalisering bidrar til positive resultater av driften i grossistvirksom-
hetene. 

• Finansielle kostnader i næringen, primært som følge av oppkjøp av apotek, 
forsterker negativ drift i apotekkjedene og reduserer positive resulter på 
grossistleddet. 

Nedenfor er dette dokumentert. 

Vi skal framstille de økonomiske resultatene fra 2000 til og med 2002. Det har i 
perioden foregått endringer i form av blant annet oppkjøp og sammenslåinger, og 
dermed i selskapsnavn og dels i virksomheters aktiviteter. For enkelthets skyld har 
vi tatt utgangspunkt i de virksomhetene som eksisterer dag, og benyttet deres navn 
i den historiske framstillingen.  

7.4.1 Driftsinntekter 
Alle de tre kjedeselskapene, Apotek 1 Norge, Vitusapotek og Alliance UniChem 
Norge, har hatt betydelige inntektsøkninger siden de ble etablert. Dette gjenspeiler 
de oppkjøpene kjedene har gjort av tidligere selvstendige apotek, og er en naturlig 
konsekvens av den horisontale integrasjonen i kjedeselskaper. Særlig Apotek 1 
Norge har hatt en kraftig vekst fra 2001 til 2002. Målt etter driftsinntekter i 2002 
var Apotek 1 Norge den største av kjedeselskapene.61 

De tre grossistvirksomhetene, Apokjeden Distribusjon, NMD Grossisthandel og 
Holtung, har vært lenger i markedet enn kjedeselskapene, ettersom det ble åpnet 
for konkurranse på grossistleddet allerede i 1995. Apokjeden (tidligere Tamro 
Distribusjon) er den grossisten som har tatt de største markedsandelene, særlig fra 
NMD som var den etablerte grossisten, men også fra Holtung. Etter 2001 synes 
det imidlertid som om Holtung har vokst på bekostning av NMD, blant annet som 
følge av etableringen av samarbeidet med Alliance UniChem Norge. NMD 
Grossisthandel er i dag fortsatt den største grossisten med om lag 50 prosent av 
markedet, målt etter omsetning i 2002. Apokjeden Distribusjon er nest størst med 
en markedsandel på om lag 35 prosent. 

                                                 
61  Driftsinntektene i selskapene omfatter bare de apotekene som regnskapsteknisk anses som en del av 

kjeden. En sammenligning av driftsinntektene selskapene i mellom gir dermed ikke nødvendigvis et riktig 
bilde av de faktiske markedsandelene.  
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Inntektene i grossistselskapene sammenlignet med de tilhørende apotekkjedene, 
viser at både Apokjeden Distribusjon og NMD Grossisthandel har betydelig salg 
av legemidler utover det som omsettes i henholdsvis Apotek 1 Norge og Vitus-
apotek. For Apokjeden Distribusjon gjenspeiler dette primært at de også leverer 
legemidler til apotek som er minoritetseid av Apotek 1 Norge, som har en form 
for kjedeavtale som omfatter levering av legemidler. NMD Grossisthandel har 
foruten salg til Vitusapotekene et betydelig salg til sykehusapotekene.62 

Driftsinntektene i de ulike virksomhetene er vist i Figur 7.10. 

                                                 
62  Legemidler som forbrukes i sykehusene framforhandles av LIS, men leveres via NMD Grossisthandel til 

sykehusapotekene, jf. avsnitt 2.3.1. Legemidler som selges til pasienter i sykehusapotekene fram-
forhandles og selges på samme måte som legemidlene i Vitusapotek. 
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Figur 7.10 Driftsinntekter  
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Note 1: Inntektene i morselskapet består av såkalt administrasjonstilskudd fra grossistvirksomhetene og 

kjedeavgift, og inntektsøkningen i perioden skyldes primært høyere administrasjonstilskudd fra 
grossistleddet. 

Note 2: Grossistomsetningen var i 2000 en del av virksomheten i NMD AS, men fra 2001 ble virksomheten 
overført til NMD Grossisthandel. Dette forklarer inntektsbortfallet i NMD AS fra 2000 til 2001. 
Inntektene i NMD AS består i dag av salg av tjenester og utleie av lokaler mot datterselskapene. 

Kilde:  Respektive årsrapporter, jf. Vedlegg 6. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet  

 150 

7.4.2 Driftsresultater 
Alle de tre kjedeselskapene har negative driftsresultater i årene siden etablering. 
Selv om underskuddene er økende målt i kroner, viser underskuddene målt i 
forhold til omsetning en forbedring. Dette indikerer en positiv utvikling, og at de 
inntektsøkningene som har funnet sted er større enn kostnadsøkningene i disse 
virksomhetene. 

Målt i forhold til omsetning hadde Apotek 1 Norge det dårligste driftsresultatet i 
2001, Vitusapotek det dårligste i 2002. Alliance UniChem har hatt minst under-
skudd målt i forhold til omsetning begge disse årene, noe som innebærer et lavere 
kostnadsnivå pr. omsatt krone enn tilsvarende forhold i de to andre kjedeselskap-
ene. 

For grossistene er resultatsituasjonen noe annerledes. Både Apokjeden Distribu-
sjon og NMD Grossisthandel har snudd driftsunderskudd til driftsoverskudd. 
Apokjeden har faktisk økt overskuddet også målt i forhold til omsetning fra 2001 
til 2002, noe som innebærer at de tjener mer pr. omsatt krone i 2002 enn i 2001. 
Bare Holtung hadde negativt driftsresultat i 2002, selv om virksomheten viser 
markert bedring fra 2001 både i kroner og målt i forhold til omsetning. Dette inne-
bærer at de taper mindre for hver krone omsatt i 2002 enn de gjorde i 2001, og 
antyder en positiv utvikling også for denne aktøren. 

Dersom vi ser resultatene av driften i apotekkjedene og de tilhørende grossist-
selskapene under ett, motsvares negative resultater på detaljistleddet av positive 
resultater på grossistleddet for to av de tre gruppene i 2002. I tillegg har disse to 
gruppene også positive resultater av driften i morselskapet eller holdingselskap i 
Norge. For den tredje gruppen er resultatene av driften negative både på grossist-
leddet og i apotekkjeden.  

Driftsresultatene i de ulike virksomhetene er vist i Figur 7.11. 
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Figur 7.11 Driftsresultater 
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Note 1: Den store forskjellen på driftsresultatet i Apokjeden AS fra 2001til 2002 kan dels forklares med at 

apotekene i 2002 ble solgt fra morselskapet AS til Apotek 1 Norge AS, og at kostnadsposter som 
goodwillavskrivninger dermed i 2002 ligger i Apotek 1 Norge AS. I juni 2000 ble det oppdaget 
”misligheter” i regnskapsførselen til Tamro Distribusjon (kilde: Årsrapport Apokjeden 2000). Det er 
mulig at det store underskuddet dels kan forklares av spesielle forhold, og at forbedringen til 2001 er 
mindre markert enn det som framgår av tallene. 

Note 2: Driftsresultatet i holdingselskapet NMD AS viser stort underskudd i 2001. Underskuddet forklares 
med restruktureringen. Det skjedde en betydelig reduksjon i antall ansatte fra 2001 til 2002 gjennom 
overføring av virksomhet til datterselskap (spesielt grossistvirksomhet). 

Note 3: I årsrapporten for 2002 er det for året 2001 gjort en flytting av en kostnadspost fra finansielle kost-
nader til andre kostnader uten at dette er bemerket i note. Dette endrer ikke årsresultatet, men påvirker 
driftsresultatet. Vi har lagt til grunn kostnadsfordelingen i 2002-regnskapet i vår framstilling av 
resultatene.  

Kilde:  Respektive årsrapporter, jr. Vedlegg 6. 
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7.4.3 Kostnadssammensetning og -utvikling 
Her skal vi se nærmere på hva som kan forklare de resultatene vi har sett over. 

Kjedeselskapene 
Den største kostnadsposten i kjedeselskapene er varekostnaden ved innkjøp av 
legemidlene, som utgjør om lag 75 prosent av samlede driftskostnader i hver av de 
tre selskapene pr. 2002. Selv om varekostnadene øker i absolutt forstand, er 
veksten mindre enn veksten i totale driftskostnader i to av kjedeselskapene. 
Veksten i varekostnaden er også lavere enn veksten i inntektene for alle de tre fra 
2001 til 2002, noe som betyr at alle i 2002 hadde mer igjen for hver krone solgt 
etter at varene var betalt sammenlignet med 2001. 

Etter varekostnadene er lønnskostnadene de viktigste på detaljistleddet, og disse 
to postene står til sammen for nærmere 90 prosent av totale driftskostkostnader. 
Selv om lønnskostnadene også øker i absolutt forstand, vokser lønnskostnadene 
mindre enn de totale driftskostnadene i to av kjedeselskapene. Lønnskostnadene 
vokser også mindre enn inntektene for disse to, noe som innebærer større omset-
ning pr. lønnskrone. Dette er i tråd med hva vi så i kapittel 4 om at antallet årsverk 
i apotekene er tilnærmet uendret tross omsetningsvekst. 

I motsetning til vare- og lønnskostnadene, vokser avskrivninger mer enn de totale 
driftskostnadene. En viktig del av avskrivningene er goodwillavskrivninger. 63 
Goodwillavskrivningene utgjør en liten andel av de samlede driftskostnadene, 
men er til dels betydelige beløp målt i kroner, og de forklarer deler av drifts-
underskuddene i kjedene. Hvis vi ser bort fra goodwillavskrivningene, er det 
likevel bare driftsresultatet i Alliance UniChem Norge som er positivt i 2002. I 
tillegg til disse avskrivningene, er det i apotekkjedene også økning i andre 
avskrivninger, blant annet knyttet til kostnader ved ominnredning av apotek til 
kjedeprofiler og lignende. Alle disse avskrivningene er en direkte konsekvens av 
apotekoppkjøpene og en kostnad knyttet til de strukturendringene vi har sett.  

Det er også grunn til å nevne at det til tross for positive driftsresultater i det norske 
morselskapet i Apokjeden og holdingsselskapet NMD også her er påløpt 
kostnader forbundet med strukturendringene. Dette er særlig kostnader knyttet til 
utvikling av apotekkonseptene, som er aktivert og avskrives som FoU. 

Hva som ligger i andre driftskostnader er i svært liten grad forklart i årsrap-
portene, men dette er poster som husleie, administrasjon og markedsføring. Andre 
driftskostnader vokser også, men mindre enn veksten i de totale kostnadene. 

Grossistene 
Den desidert største kostnadsposten i grossistvirksomhet er naturlig nok varekost-
naden, som utgjør over 90 prosent av driftskostnadene hos alle de tre grossistene. 
I 2002 har varekostnaden økt mindre enn inntektene, noe som blant annet kan 
skyldes en sterkere forhandlingsposisjon overfor industrien, jf. diskusjonen i 
avsnitt 7.2, og vridninger i varesammensetningen i retning av større generika-
andel. Det kan også skyldes at grossistene får en høyere pris (AIP) for sine varer. 
En høyere pris innebærer her at faktisk AIP mer systematisk kan tilsvare 

                                                 
63  Jf. avsnitt 7.3.4. 
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maksimal AIP, fordi insentivene i gevinstdelingssystemet er borte som følge av 
integrasjonen mellom apotek og grossist, jf. kapittel 5. Varekostnaden som andel 
av driftskostnader har økt hos to av de tre grossistvirksomhetene, men økningen 
skyldes primært at andre kostnadsposter er redusert. En slik kostnadspost er lønns-
kostnader. 

Lønnskostnadene utgjør en synkende andel av kostnadene, og sett i samme nheng 
med sterk omsetningsvekst innebærer dette en betydelig effektivisering. En 
høyere andel av Holtungs samlede driftskostnader er lønnskostnader sammen-
lignet med Apokjeden Distribusjon og NMD Grossisthandel. Dette kan være et 
uttrykk for stordriftsfordeler ved høyere omsetning på grossistleddet.  

Finansielle kostnader  
Vi har over sett på hvilke kostnadsposter som forklarer resultatene av driften i 
henholdsvis apotekkjedene og hos grossistene. Vi har da foreløpig ikke tatt 
hensyn til at virksomhetene har finansielle inntekter og kostnader knyttet til ulike 
former for formue og lån. 

Samlet har næringen betydelige finansielle kostnader, i hovedsak som følge av 
opptak av lån for å finansiere oppkjøp av apotek, og dermed høye rentekostnader. 
Det varierer noe mellom de tre hovedgruppene av aktører hvilke av selskapene 
som betjener lånene. I Apokjeden har morselskapet og grossistvirksomheten store 
rentekostnader, mens det i NMD-systemet er kjedeselskapet og holdingsselskapet. 
Når det gjelder kjedeselskapene har Alliance Unichem Norge større finanskost-
nader enn Apotek 1 og Vitusapotek målt i forhold til størrelsen på omsetningen. 
Imidlertid er det for begge de sistnevnte selskapene store finanskostnader på 
henholdsvis mor- og holdingsselskapets hånd, særlig i Apokjeden AS. 

Selv om rentekostnadene er store i kroner, utgjør de sammenlignet med driftskost-
nadene en mer beskjeden kostnad. I apotekkjedene og i grossistvirksomhetene til-
svarer rentekostnadene under 2 prosent av driftskostnadene i disse virksomhetene. 
Finanskostnadene forsterker likevel underskuddene i kjedeselskapene, og redu-
serer overskuddene hos grossistene og de norske mor- /holdingsselskapene. 

7.4.4 Lønnsomhet 
Oppsummeringsmessig skal vi kort se på hvilken avkastning eierne av de ulike 
virksomhetene har på sin investerte kapital. Totalkapitalrentabiliteten64 måler 
avkastningen på investert totalkapital. Normalt utarbeides avkastningstall på 
konsernnivå, det vil si i utlandet for våre virksomheter. Dette fordi det primært er 
den totale avkastningen som er sentral for eieren, alle virksomhetene sett under 
ett. Vi har likevel beregnet totalkapitalrentabiliteten for apotekkjedene og grossist-
ene i Norge, for å gi et inntrykk av lønnsomheten, jf. Tabell 7.2. 

                                                 
64  Totalkapitalrentabilitet = (Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader)/sum gjeld og egen-

kapital. Kilde: SSB – nøkkeltall for aksjeselskaper. 
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Tabell 7.2 Totalkapitalrentabilitet 

 2001 2002 

Grossister   
Apokjeden Distribusjon AS  2,9%  4,5% 

NMD Grossisthandel AS  -0,4%  6,0% 

Holtung AS  -5,8%  -3,7% 

Kjedeselskaper   
Apotek1 Norge AS  -0,5%  -36,7% 

Vitusapotek AS  1,3%  -11,2% 

Alliance UniChem Norge AS  -0,3%  0,4% 

Mor-/holding   
Apokjeden AS  -2,0%  1,2% 

NMD AS  -4,8%  4,6% 
Kilde:  Årsrapporter, ECONs beregninger 

Investeringer i næringsvirksomhet innebærer en risiko, og dermed et høyere krav 
til forventet avkastning enn en risikofri investering. Investeringer i nærings-
virksomhet må derfor gi avkastning utover en alternativ risikofri plassering av 
investeringen. I ECON (2002)65 anbefales 3-årig statsrente anvendt som mål på 
risikofri rente. Denne var i overkant av 6 prosent for 2001 og 2002. Krav til 
avkastning utover dette vil være en kombinasjon av ulike former for risiki ved 
investeringen, og vi kommer ikke nærmere inn på dette her. Beregningene over 
viser uansett at det generelt har vært lav i lønnsomhet de enkelte virksomhetene i 
de gjeldende årene, særlig i kjedeselskapene. 

7.5 Integrasjon og utenlandsk eierskap i et 
økonomisk perspektiv 

I dette delkapitlet ser vi nærmere på den samlede økonomiutviklingen i lys av at 
vi har fått integrasjon mellom apotek og grossist samt utenlandsk eierskap i 
næringen. Dette gjør vi ved å belyse hvordan transaksjoner mellom enheter i 
Norge og enheter i Norge og utlandet prinsipielt håndteres, og eventuelt hvordan 
dette kan påvirke den økonomiske situasjonen hos de aktuelle enhetene. Det ligger 
ikke innenfor mandatet av denne evalueringen å foreta en analyse av de faktiske 
transaksjonene i næringen. 

Framstillingen er basert på et oppdrag Ernst & Young har gjennomført for ECON 
Analyse som en del av denne evalueringen. 

7.5.1 Interessefellesskap i apotek- og grossistnæringen 
Et sentralt utgangspunkt for å se på transaksjoner mellom parter, er eierfor-
holdene. Når en part direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av den andre 
parten heter det i juridiske termer at det foreligger et legalt interessefellesskap. I 

                                                 
65  ECON-rapport 44/02: ”Kapitalkostnader i prisutjevningsordningen for melk”. 
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praksis betyr dette at den ene parten har mulighet til å bestemme vilkår og priser i 
transaksjoner mellom partene, og det er dette forholdet vi skal se nærmere på her. 

Eierforhold i apotek- og grossistnæringen er illustrert i kapittel 2. Vi kan 
oppsummeringsmessig illustrere eierskap mellom aktørene i hele verdikjeden for 
omsetning av legemidler på følgende måte, jf. Figur 7.12. 

Figur 7.12 Illustrasjon av eierskap mellom aktører i verdikjeden 
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Kilde:  Ernst & Young, bearbeidet av ECON 

Det er to hovednæringer; legemiddelindustrien og apotek- og grossistnæringen. 
Legemiddelindustrien eller aktører som er tilknyttet legemiddelindustrien kan ikke 
eie apotek.66 Dette innebærer at det ikke er legalt interessefellesskap mellom lege-
middelindustrien og apotek- og grossistnæringen.  

Apotek- og grossistnæringen består som tidligere beskrevet av tre store apotek-
kjeder/grossister. I alle de tre gruppene har apotekkjeden og grossisten felles eier. 
I to av gruppene er det enten et norsk morselskap eller holdingsselskap, som igjen 
er datterselskap av utenlandske morselskap. I den tredje gruppen er apotekkjeden 
og grossisten eid direkte av utenlandsk morselskap. Mellom selskapene i apotek- 
og grossistnæringen er det derfor et legalt interessefellesskap i alle tre tilfellene. 

Mellom grossist og apotek samt mellom mor- og datterselskaper i inn- og utland 
foregår det ulike transaksjoner som for eksempel salg av varer, tjenester, lån eller 
rettigheter. Vi kaller slike transaksjoner for interne transaksjoner. Måten slike 
interne transaksjoner behandles på (primært prises) i interessefellesskapet, vil 
kunne påvirke hvilke resultater de enkelte enheten oppnår. 

7.5.2 Prising av transaksjoner i interessefellesskap 
Prising av interne transaksjoner mellom enheter i interessefellesskap, kalles ofte 
internprising. Et grunnleggende prinsipp er at pris på interne transaksjoner skal 
være lik det man må anta at den ellers ville vært mellom uavhengige parter på 

                                                 
66  Lov om apotek av 2. juni 2000, § 2-3. 
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ellers like vilkår. Dette prinsippet kalles ”armlengdeprinsippet”. Armlengdeprin-
sippet er et internasjonalt anerkjent prinsipp67 og er i Norge nedfelt i Skattelovens 
§ 13-1. Formålet med prinsippet er å sikre at inntekter og kostnader i virksomheter 
gjenspeiler reelle forhold. Prinsippet kan illustreres som i Figur 7.13. 

Figur 7.13 Illustrasjon av armlengdeprinsippet 
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Kilde:  Ernst & Young, bearbeidet av ECON 

Eksempelet viser et varesalg fra selskap i utlandet til selskap i Norge, men vil 
gjelde uavhengig av hva slags transaksjon vi ser på, og uavhengig av om mor-
selskapet er selger eller kjøper. På samme måte vil eksempelet gjelde for transak-
sjoner mellom enheter i interessefellesskap, også når begge enhetene ligger i 
Norge. 

Dersom varesalget er det samme mellom de uavhengige partene som varesalget 
mellom mor- og datterselskapet, innebærer armlengdeprinsippet at betalingen for 
varene mellom mor- og datterselskapet skal være den samme som betalingen for 
varekjøpet mellom de uavhengige partene, alt annet like.  

Dersom internprisen avviker fra det transaksjonen normalt koster i handel mellom 
uavhengige parter vil dette påvirke resultatene til de involverte enhetene. En lav 
internpris vil i eksempelet medføre at datterselskapet får lavere kostnader, og der-
med større overskudd. En høy internpris vil medføre at datterselskapet får høyere 
kostnader, og dermed lavere overskudd. Dette gjelder uavhengig av om morsel-
skapet er lokalisert i inn- eller utlandet. 

Hva som er en riktig pris vil imidlertid i praksis være vanskelig å definere, og vil i 
mange sammenhenger være et resultat av en forhandlingssituasjon. Det vil derfor 
nødvendigvis være rom for forskjeller i priser uten at dette er unaturlig eller ”feil” 
på noen måte. Det sentrale må være om det benyttes priser som sterkt avviker fra 
hva som normalt vil framkomme i et marked. 

                                                 
67  Nedfelt i OECDs retningslinjer for internprisning.  
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7.5.3 Nærmere om transaksjoner i apotek- og 
grossistnæringen  

Vi skal her se nærmere på transaksjoner i apotek- og grossistnæringen sett i lys av 
den faktiske økonomiske utviklingen i næringen.  

Varetransaksjoner 
Den sentrale transaksjonen i næringen er varesalget. Som beskrevet i avsnitt 7.4.3 
utgjør varekostnaden over 90 prosent av driftskostnadene i grossistvirksomheten 
og om lag 75 prosent av driftskostnadene i apotekkjedene. Flyten av legemidler 
kan illustreres som i Figur 7.14. 

Figur 7.14 Vareleveranser i apotek- og grossistnæringen 
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Kilde:  Ernst & Young, bearbeidet av ECON 

Varetransaksjonen mellom legemiddelindustrien og apotek- og grossistnæringen 
er mellom uavhengige parter (i Norge), og vi legger til grunn at vareprisen inn til 
grossist (GIP) er gjenstand for normale forhandlinger mellom leverandørene av 
legemidler på den ene siden og gruppene av grossist/apotekkjede på den andre 
siden. 

Varetransaksjonen mellom grossist og apotek skjer mellom parter i et interesse-
fellesskap. Prisen mellom partene er AIP. De ulike gruppene av grossister/apotek-
kjeder har ulike rutiner for hvem som forhandler varesalg, både overfor leveran-
dørene og mellom grossist og apotekkjede, og hvordan vareslag forhandles. 
Uavhengig av dette vil en ”overpris” på varetransaksjonen eventuelt medføre 
lavere resultater i apotekkjedene og høyere resultater i grossistvirksomhetene. 

For store deler av varene (reseptpliktige) som omsettes i næringen er imidlertid 
maksimal AIP regulert68, med utgangspunkt i internasjonale priser på tilsvarende 
legemidler. Reguleringen begrenser dermed et eventuelt handlingsrom for enhet-
ene i forhold til eventuelt å ”overprise” disse varetransaksjonene.69 Imidlertid er 
det grunn til å tro at faktisk AIP før den vertikale integrasjonen mer systematisk lå 

                                                 
68  Om lag 80 prosent av omsatte legemidler, AIP-nivå, jf. avsnitt 2.2.1. 
69  For drøfting av insentivene til prisfastsettelse mellom integrerte grossister og apotekkjeder for øvrig vises 

til kapittel 5. 
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lavere enn maksimal AIP, på grunn av gevinstdelingsmodellen, jf. drøftinger i 
kapittel 5. Den vertikale integrasjonen har medført at aktørene ikke har insentiver 
til å innrette seg etter gevinstdelingssystemet, fordi grossistene og apotekkjedene 
samlet tjener på å sette faktisk AIP lik maksimal AIP. Dette betyr at selv om 
handlingsrommet for prissetting mellom grossist og apotek er begrenset av 
maksimalprisreguleringen, er det grunn til å tro at faktisk AIP ligger høyere i 
integrerte virksomheter enn de gjorde før integrasjon var mulig. Dette er altså et 
resultat av strukturendringene, og er en atferd som følger av hva som er økono-
misk lønnsomt for aktørene.  

Samlet sett har varekostnadene i kjedeselskapene vokst mindre enn i inntektene i 
hvert fall i to av selskapene, noe som ikke indikerer en systematisk skjevhet i 
varekostnaden. 

Når det gjelder andre varetransaksjoner, som reseptfrie legemidler, har vi ikke 
regulering av AIP. Dersom vi legger til grunn at pris ut i markedet (AUP) for 
disse produktene begrenses av en maksimal betalingsvilje hos pasienten, vil en 
eventuell overpris på varene mellom grossist og apotek slå ut i lavere avanser på 
disse varene i apotekleddet, og innebære en overføring av overskudd til grossist-
leddet. Vi har ikke data som viser utviklingen i marginene for disse varene på 
apotekleddet fra før den nye apotekloven og fram til i dag. Vi vet imidlertid at 
marginene på reseptfrie legemidler er høyere enn marginene på reseptbelagte 
legemidler.70 Det er lite som tyder på at disse marginene er unormalt lave. 

Tilsvarende kunne vi vente at en ”overpris” på disse varene vil slå ut i høye 
marginer på grossistleddet. Bruttomarginene på grossistleddet er imidlertid ikke 
overraskende eller unormalt høye. 

Det er ingen varetransaksjoner mellom grossist/apotekkjede og norske eller uten-
landske morselskaper. 

Andre transaksjoner 
På samme måte som varetransaksjonen skjer det andre transaksjoner mellom 
selskapene, også mellom grossist/apotekkjede og norske eller utenlandske mor-
selskaper. I en transaksjonsanalyse er det normalt vanlig å vurdere flere hoved-
typer av forhold utover en eventuell varetransaksjon, som for eksempel: 

• Administrative tjenester  

• Kapital- og låneforhold 

• Royalties eller lisensutgifter, som er betaling for bruk av en annet foretaks 
eiendeler, som patent, varemerke, teknologi og lignende. 

Ulike slike transaksjoner eksisterer i varierende grad mellom apotekaktørene i 
Norge og deres morselskaper i utlandet, noe som er helt normalt mellom selskaper 
i interessefellesskap. Vi har ikke opplysninger om prisingen av slike interne 
transaksjoner. Det som er ført av interne transaksjoner er, slik de framkommer i 
årsregnskapene, for små til å kunne forklare underskuddene i apotekleddet. 

                                                 
70  Kilde: NAF, jf. vedlegg 7. 
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I tillegg til driftsmessige transaksjoner mellom selskapene vil det normalt skje 
disposisjoner av eventuelle årsoverskudd etter skatt og ulike former for dekning 
av eventuelle underskudd. Eksempel på disponering av overskudd er utbytte til 
eier. Eksempel på dekning av underskudd er mottak av konsernbidrag, for eksem-
pel fra morselskap. Dette er ikke disposisjoner som påvirker de driftsmessige 
forholdene og de økonomiske resultatene slik vi har presentert dem i dette 
kapitlet. Slike disposisjoner er også helt normale, og er underlagt både regnskaps-
messige og skattemessige reguleringer.  
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8 Konkurransen i 
legemiddelmarkedet 

I legemiddelmarkedet er det ikke grunnlag for fri konkurranse. Det skyldes at 
markedet er preget av en rekke imperfeksjoner, som patentordning, tredjeparts-
finansiering osv. Dette er grundig drøftet i kapittel 2. Gjennom den nye apotek-
loven tok myndighetene sikte på å legge mer til rette enn tidligere for at markeds-
mekanismer skulle få virke. Målet har likevel ikke vært å oppnå et fullt ut 
liberalisert marked. 

I dette kapitlet analyserer vi hvordan apotekloven har påvirket konkurranse-
situasjonen, og drøfter grunnlaget for konkurranse i ulike deler av markedet.  

Våre hovedfunn er: 

• Konkurransen i markedet mellom legemiddelprodusenter og apotek- og 
grossistnæringen er styrket. Både de nye eierskapsreglene og generisk bytte 
har bidratt til dette. 

− Apotek- og grossistnæringen har styrket sin forhandlingssituasjon i 
forhold til både original- og generikaprodusenter. 

− Generikaprodusenter har fått styrket sin konkurransesituasjon i forhold til 
originalprodusentene. 

− Patentordningen for legemidler sammen med apotek- og grossist-
næringens leveringsplikt innebærer at legemiddelprodusenter med 
patentrettigheter fortsatt har betydelig markedsmakt. 

• Markedet mellom grossister og apotek er i stor grad blitt internalisert som 
følge av vertikal integrasjon. Den vertikale integrasjonen innebærer at 
etableringshindringene i næringen har økt. 

• Konkurransen i sluttbrukermarkedet er økt som følge av loven. Tre aktører i 
apoteknæringen ser per i dag ut til å være tilstrekkelig til å sikre at 
apotekkjedene konkurrerer om parametre som pasientene legger vekt på. 

− De tre apotekkjedene konkurrerer seg imellom på beliggenhet og service. 
Dette er forhold som etterspørrerne legger vekt på ved valg av apotek. 

− Det kan se ut til at konkurransen på kvalitet i sluttbrukermarkedet er 
svak. Dette må ses i sammenheng med at kundenes mulighet til å vurdere 
kvaliteten er begrenset. Dessuten har pasientene stor tillit til apoteket, og 
føler seg trolig trygge på at kvaliteten er god. 

− Det ser ikke ut til å være noen vesentlig konkurranse på pris i sluttbruker-
markedet. Den viktigste årsaken til det er svak prisfølsomhet på etter-
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spørselssiden på grunn av tredjepartsfinansiering. Det innebærer at en 
økning i antall aktører neppe ville bidra vesentlig til økt konkurranse på 
pris i sluttbrukermarkedet. 

• Tre aktører er likevel et lavt antall i et konkurranseperspektiv, særlig i lys av 
at det er etableringshindringer. Det er derfor mulig at aktørene i framtiden 
kan redusere konkurransen seg imellom. 

For den overveiende delen av markedet har apotekene og de tre fullsortiments-
grossistene samme eiere. Det betyr at eierne vil gjøre de tilpasningene som er 
mest lønnsomme for enheten, uavhengig av hvordan styrkeforholdene mellom de 
ulike leddene framstår utad. I en drøfting av konkurranseforholdene må de 
integrerte grossistene/apotekkjedene derfor betraktes som enheter. Disse enhetene 
opererer i to markeder; i engrosmarkedet, der de forhandler med legemiddel-
produsentene, og i sluttbrukermarkedet, der de selger apotekvarer til pasienter og 
andre. Betingelsene for konkurranse er svært ulike i engros- og sluttbruker-
markedet, og vi drøfter konkurransesituasjonen i de to markedene isolert. Hvert av 
disse markedene er påvirket av en rekke reguleringer. Disse er omtalt andre steder 
i rapporten, og er kort gjentatt i bokser under hvert avsnitt. 

8.1 Engrosmarkedet 
Med engrosmarkedet mener vi her markedet mellom legemiddelprodusenter og 
apotek- og grossistnæringen. I engrosmarkedet konkurrerer apotek- og grossist-
næringen om gode leveringsbetingelser fra industrien. Konkurranseparametrene er 
primært volum og pris (GIP).  

8.1.1 Geografisk avgrensing av markedet 
Alle de tre fullsortimentsgrossistene og apotekkjedene i det norske markedet er 
hel- eller deleiet av store internasjonale aktører. Samtidig er så godt som alle 
legemiddelprodusentene på det norske markedet datterselskaper av internasjonale 
legemiddelfirmaer. Det er likevel rimelig å betrakte markedet mellom dem som 
nasjonalt. Samtaler vi har hatt med representanter for aktørene bekrefter at 
forhandlinger mellom dem skjer i Norge, mellom representanter for de norske 
delene av selskapene. Det er også rimelig at fastsettelse av priser og andre 
betingelser i Norge skjer på grunnlag av rammevilkårene i det norske markedet. 
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Boks 8.1 Reguleringer med stor betydning for konkurransen 

Leveringsplikt 
Fullsortimentsgrossister og apotek har leveringsplikt på alle legemidler som har markeds-
føringstillatelse og som etterspørres i det norske markedet. 
Patentbeskyttelse 

Som nevnt ovenfor, er legemidler patentbeskyttet de første årene. Det er kun for reseptfrie 
legemidler at pasienten står fritt til å velge legemiddel. Apoteket har dermed liten 
mulighet til å påvirke volumet av patenterte legemidler. 

Forbud mot ikke-samtidige rabatter 

Det er forbudt å gi rabatter som ikke er fastlagt på tidspunktet for salget av et legemiddel. 
Det innebærer at produsenter ikke kan gi rabatt i ettertid for eksempel som ”bonus” for 
oppnådd salg. Forbudet hindrer blant annet at apotekene tar ut for høy avanse, jf. at 
avansen stiger med stigende innkjøpspris. Denne reguleringen er del av den nye apotek-
loven. 

8.1.2 Konkurranseforholdene 
Antall aktører på grossistleddet har ikke endret seg som følge av apotekloven. 
Legemiddelindustrien forholder seg fortsatt til tre aktører. Forskjellen er at de tre 
grossistene er integrert med hver sin apotekkjede, og dermed kontrollerer store 
deler av detaljistleddet. I spørreundersøkelsen rettet mot legemiddelindustrien har 
vi spurt om hvordan markedssituasjonen har endret seg som følge av integrasjon 
og kjededannelse i apoteknæringen. Svarene er vist i Figur 8.1 nedenfor.  

Figur 8.1  Industriens vurdering av hvordan markedssituasjonen for 
firmaet har endret seg som følge av integrasjon og kjede-
dannelse i apoteknæringen 
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Note: Antall svar = 38.  

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant legemiddelprodusenter 

Figuren viser at de klart fleste legemiddelfirmaene opplever en forverring av 
markedssituasjonen. De integrerte aktørene har med andre ord fått en større 
mulighet til å øve press på produsentenes priser. Denne muligheten varierer 
likevel for ulike legemidler, avhengig av patentstatus og reseptstatus.  

Konkurranseforholdene for ulike kategorier av legemidler 
Apotek- og grossistnæringens mulighet til å øve press på produsentenes priser, 
varierer mellom de ulike kategoriene av legemidler. Se Figur 8.2 nedenfor.  
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Figur 8.2 Seks segmenter i legemiddelmarkedet 

Patent Av patent 

 Blå 1 2 

 Hvit 3 4 

 Reseptfritt 5 6 
Note: Tallene er ment som referanser for drøftingen nedenfor. 

Kilde: ECON 

Patenterte legemidler på resept (1 og 3) 

Apotekene plikter å levere disse legemidlene dersom de etterspørres. Men 
apotekene kan foreta parallelt bytte, såfremt legen ikke har reservert seg mot dette 
på resepten eller pasientene reserverer seg på apoteket. Muligheten for parallelt 
bytte gir apotek- og grossistnæringen et visst pressmiddel ovenfor legemiddel-
industrien. Parallelt bytte var også tillatt før den nye loven trådte i kraft. 
Integrasjonen i apotek- og grossistnæringen har bare i begrenset grad endret på 
forhandlingsstyrken dette gir.  

Reseptpliktige legemidler som er gått av patent (2 og 4) 

Apotekene plikter også å levere disse legemidlene dersom de etterspørres. Men 
med den nye loven har apotekene fått mulighet til å foreta generisk bytte, såfremt 
pasientene eller legene ikke reserverer seg. Muligheten for å foreta generisk bytte 
gir apotek- og grossistnæringen et sterkt pressmiddel ovenfor legemiddel-
industrien som ikke var der tidligere. Dette kan brukes for å få best mulige 
innkjøpsbetingelser. 

Spørreundersøkelsen rettet mot industrien bekrefter dette. Vi spurte hvordan 
markedssituasjonen har endret seg som følge av ordningen med generisk bytte for 
de aktuelle legemidlene. Svarene er vist i Figur 8.3 nedenfor.  

Figur 8.3 Industriens vurdering av hvordan markedssituasjonen har 
endret seg som følge av generisk bytte 

43 % 29 %

32 %

29 %

68 %

Generika

Originalpreparater utsatt
for generisk bytte

Vesentlig lettere Ingen vesentlig endring Vesentlig vanskeligere  
Note: Antall svar originalprodusenter = 19. Antall svar generikaprodusenter = 7. 

En del firma produserer både originalpreparater og generika. 

Kilde:  ECONs spørreundersøkelse blant legemiddelprodusenter 

Vi ser at særlig originalprodusenter utsatt for generisk bytte oppfatter markeds-
situasjonen som vesentlig vanskeligere etter at det ble åpnet for generisk bytte. 
Blant generikaprodusentene er det derimot drøyt 40 prosent som mener markeds-
situasjonen er vesentlig lettere.  
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Mer overraskende er det kanskje at nær 30 prosent av generikaprodusentene opp-
fatter markedssituasjonen som vanskeligere etter at det ble åpnet for generisk 
bytte. Én årsak til det kan være at noen av disse opplever at det skjer generisk 
bytte vekk fra deres preparater og over til andre generika (eller original-
preparater).  

Reseptfrie legemidler (5 og 6)  

Apotekene må selvfølgelig også levere disse legemidlene dersom de etterspørres, 
men har relativt gode muligheter til å promotere enkeltprodukter og slik påvirke 
etterspørselen. Det som trolig er apoteknæringens sterkeste salgsfremmende 
virkemiddel er gode hylleplasseringer. I selvbetjente apotek er reseptfrie lege-
midler normalt tilgjengelig i selvbetjeningsområdet, i motsetning til reseptpliktige 
legemidler som oppbevares bak disken. Hvis et legemiddel plasseres godt synlig i 
passelig høyde, vil det trolig oppnå et høyere salg enn dersom det plasseres bort-
gjemt i en krok eller nede ved gulvet. En bestemt anbefalingspraksis kan kanskje 
også brukes som et virkemiddel overfor legemiddelindustrien. Gode innkjøps-
betingelser på enkelte legemidler kan trolig oppnås som en motytelse for å 
promotere disse bevisst. Muligheten til å promotere utvalgte varer gjennom 
hylleplasseringer, var i prinsippet også tilstede før ny apoteklov, men det er først 
gjennom den vertikale integrasjonen at dette kan brukes som et forhandlingskort 
overfor produsentene. 

Effekter på tvers 

Ovenfor har vi bare diskutert isolerte effekter i de seks delene av markedene. I 
mange tilfeller vil forhandlingsstyrken i ett segment påvirke forhandlingsstyrken i 
et annet segment, ettersom apotekkjedene/grossistene og de enkelte legemiddel-
firmaene vanligvis forhandler om flere varer og tjenester samtidig.  

I de tilfellene der legemiddelfirmaene selger flere legemidler kan for eksempel en 
avtale om å gi et reseptfritt legemiddel en god hylleplassering også gi bedre 
innkjøpsbetingelser på et blåreseptlegemiddel. Effekten av hylleplasserings-
virkemiddelet må imidlertid ikke overdrives. Den reseptfrie delen av markedet er 
svært liten i forhold til den reseptpliktige delen av markedet.  

Derimot kan forhandlinger om flere preparater samtidig gi en mer betydelig 
forhandlingsstyrke for apotek- og grossistnæringen gjennom muligheten for 
generisk bytte: Apotekenes mulighet til å bytte vekk fra et originalpreparat av 
patent, kan gi dem forhandlingsstyrke overfor samme produsent i forhandlinger 
om pris på et legemiddel på patent. 

Industrien har på sin side fortsatt en forhandlingsstyrke ved at apotek- og grossist-
næringen har leveringsplikt på alle legemidler som har markedsføringstillatelse i 
Norge hvis de etterspørres. Industrien har ikke en tilsvarende plikt og kan i prin-
sippet kreve en hvilken som helst pris, mens utsalgsprisene er regulert. I intervju-
ene vi har gjennomført, mener imidlertid verken industrien eller apotekkjedene/ 
grossistene at industrien setter ”urimelig” høye priser. 

Etableringshindringer på produsentleddet 
Gjennom adgangen til generisk bytte, ønsket myndighetene å øke generika-
produsentenes adgang til det norske markedet. Analysene av generisk bytte i 
kapittel 6 viser at generika har fått en vesentlig større andel av markedet etter at 
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den nye loven kom. Det er imidlertid i all hovedsak de store produsentene som er 
inne, og som har økt sine markedsandeler.  

Generelt kan det være vanskelig for generikaprodusenter å komme inn i markedet. 
Dette skyldes for det første at det er betydelige stordriftsfordeler for apotek- og 
grossistnæringen ved å kunne forhandle om mange preparater samtidig. De vil 
derfor ha liten interesse av å inngå avtaler med generikaprodusenter med bare ett 
eller noen få preparater. For det andre er det uansett ikke hensiktsmessig for 
grossistene å operere med et stort antall generika for hvert originalpreparat. I 
praksis vil de trolig lagerføre ett generikum ved siden av originalpreparatet. 
Dermed vil det være begrenset hvor mange generikaprodusenter det er ”plass til” i 
det norske markedet. Alt i alt framstår likevel markedsadgangen for generika-
produsentene som betydelig lettere etter den nye loven, gjennom adgangen til 
generisk bytte.  

8.2 Sluttbrukermarkedet 
Sluttbrukermarkedet består av apotek- og grossistnæringen på den ene siden, og 
pasienter og sykehjem på den andre. Her drøfter vi kun forholdet mellom apotek 
og pasienter. Årsaken er at konkurranseforholdene særlig kan være en utfordring 
overfor pasientene, ettersom de i liten grad betaler for legemidlene selv. 

8.2.1 Geografisk avgrensing av markedet 
Når pasientene kjøper sine legemidler, vil de gjerne velge et apotek i nærheten av 
bostedet eller i nærheten av arbeidsstedet. Dette gjør at sluttbrukermarkedet i 
utgangspunktet framstår som oppdelt i mange lokale markeder.  

Før den nye apotekloven trådte i kraft var også apotekene lokale aktører. Mange 
steder var det kun ett apotek, med lang avstand til neste. Markedet var dermed 
preget av en rekke lokale monopoler. 

Etter at den nye apotekloven trådte i kraft, fikk vi en endring fra mange lokale 
apotek over til tre nasjonale kjeder. Et kjedekonsept innebærer at alle apotekene 
som tilhører en kjede skal ha en viss profil der både pris og service er en del av 
konseptet. Det tilsier at apotekene tilpasser seg på nasjonalt nivå framfor å tilpasse 
seg det enkelte lokale marked. Dermed kan sluttbrukermarkedet også defineres 
som nasjonalt. 
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Boks 8.2 Reguleringer med stor betydning for konkurransen 

Prisreguleringer 
For reseptpliktige legemidler er prisen som sluttbrukerne står overfor (AUP), indirekte 
regulert ved at apotekets innkjøpspris (AIP) og apotekets avanse er regulert (se omtale i 
kapittel 5). For reseptpliktige legemidler vil en konkurranse på priser dermed utelukkende 
kunne skje i området nedenfor maksimalpristaket. Reseptfrie legemidler og handelsvarer 
er ikke prisregulert. 
Leveringsplikt 

Alle apotek har plikt til å levere alle legemidler som har markedsføringstillatelse og som 
etterspørres i det norske markedet. Apotekene plikter ikke å ha alle preparater, men må 
kunne skaffe dem innen 24 timer (i noen tilfeller er fristen 48 timer). I praksis vil 
apotekene lagerføre alle originalpreparater som omsettes, i tillegg til ett generikum.  
Regulering av produktsammensetning  

Av apotekenes omsetning må legemidler utgjøre minimum 85 prosent. Sammen med 
leveringsplikten gjør denne regelen at det er et svært begrenset rom for å differensiere 
vareutvalget innen apoteknæringen. I praksis vil sortimentet måtte bli svært sammen-
fallende i alle apotek. 
Enerett på utlevering av legemidler 

Inntil den nye apotekloven trådte i kraft hadde apotekene enerett på utlevering av 
legemidler. Med den nye loven ble det åpnet for salg utenom apotek av visse reseptfrie 
legemidler. Siden november 2003 har en del dagligvarebutikker og andre forretninger 
tilbudt de vanligste reseptfrie legemidlene. For reseptpliktige legemidler og en del 
reseptfrie har apotekene fortsatt enerett på utlevering til pasienter. (Profesjonelle brukere 
kan kjøpe direkte fra grossist). 

Krav til kvalitet på apotektjenestene 

Kvaliteten på apotektjenestene er regulert på mange punkter. Alle apotek skal være drevet 
av en farmasøyt – i hovedsak cand. pharm. Dessuten er det krav om at det alltid skal være 
en farmasøyt tilstede i apotekets åpningstid, og resepter skal kontrolleres av farmasøyt før 
utlevering. Videre er apoteket pålagt å gi tilstrekkelig veiledning om legemidler de 
leverer ut. Slike reguleringer gjør at det ikke er grunnlag for typiske lavprisaktører, slik vi 
for eksempel ser i dagligvaremarkedet.  

8.2.2 Konkurranseforholdene 
Den nye apotekloven har ført til at vi har gått fra et sluttbrukermarked preget av 
lokale monopoler og over til et nasjonalt oligopol med tre dominerende aktører.  

Konkurransen i sluttbrukermarkedet dreier seg dels om hvilket utsalgssted som 
velges, og dels om hvilke legemidler som velges. I praksis vil de samme lege-
midlene være tilgjengelige ved alle utsalgssteder71. Ved valg mellom utsalgssteder 
er pris, beliggenhet, service og kvalitet relevante parametre. Konkurransen 
mellom legemidler dreier seg i all hovedsak om generisk bytte, og her er det 
primært pris som er relevant.  

For legemidler i alle segmenter i markedet er det i prinsippet fritt opp til 
pasientene å velge utsalgssted. Gjennom mer liberal etableringsadgang for apotek 
er pasientenes mulighet til å velge utsalgssted vesentlig større enn tidligere. 
Spørreundersøkelsen viser likevel at omtrent 20 prosent av pasientene opplever at 

                                                 
71  Med unntak for reseptfrie legemidler utenom apotek. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet  

 168 

de ikke har noen valgmulighet fordi det kun er ett apotek i nærheten. For de 
vanligste reseptfrie legemidlene (og handelsvarer) kan pasientene også velge 
dagligvare- og andre butikker, og her har valgmulighetene åpenbart økt enda mer. 

Konkurranse om pris 

Grunnlaget for konkurranse mellom utsalgssteder på pris er svært begrenset når 
det gjelder legemidler på blå resept. Ettersom pasientene ikke betaler selv, har de 
liten interesse av å oppsøke flere apotek for å finne det utsalgsstedet som gir 
lavest utgifter for folketrygden. 

For legemidler på hvit resept er prisfølsomheten trolig større, men trolig også 
begrenset. De som kjøper legemidler på hvit resept er gjerne syke, og har dermed 
svært høy betalingsvillighet for å slippe å oppsøke flere utsalgssteder for å finne 
det billigste preparatet.  

Reseptfrie legemidler kjøpes i større grad uavhengig av sykdomssituasjon, fordi 
folk gjerne vil ha preparater som hodepinetabletter osv i huset. Ettersom utgifter 
til legemidler uansett utgjør en liten del av pasientenes forbruksutgifter, vil det 
likevel være begrenset hvor stor vekt folk legger på pris når de velger utsalgssted. 
Apotekbarometeret, jf. kapittel 1, indikerer at folk generelt er lite opptatt av pris 
på legemidler. På spørsmål om hva de tror en pakke smertestillende tabletter 
koster, er det over 20 prosent som svarer ”vet ikke”. Barometeret viser videre at 
pasientene legger liten vekt på pris når de velger utsalgssted.  

Dette tilsier at aktørene i apoteknæringen har lite å vinne på å konkurrere på pris. 
Dette er i tråd med resultatene av analysene av prisutviklingen. Prisene på 
reseptfrie legemidler og handelsvarer har økt etter at den nye loven ble innført. De 
øvrige apotekvarene er prisregulert. Gitt at prisene på reseptbelagte legemidler er 
regulert og det er åpnet for salg av en del reseptfrie legemidler utenom apotek, er 
apotekaktørenes mulighet til å utøve monopolmakt med hensyn til pris begrenset. 

Selv om apotekene ikke konkurrerer på pris, han de ha interesse av å bruke 
prisene som virkemiddel for å påvirke sammensetningen av salget – det vil si for å 
stimulere pasientene til generisk bytte. Spørreundersøkelsen viser at pasientene er 
positive til å bytte legemidler på hvit resept når apoteket foreslår det. Over 
halvparten oppgir som viktigste grunn til å bytte at det ble billigere.  

Prisanalysene i kapittel 5 viser at prisreduksjonene har vært større der det er 
generisk konkurranse enn der det bare er parallell konkurranse. En forklaring på 
det er at apotek- og grossistnæringen trolig kan hente ut vesentlig større rabatter 
fra generikaprodusenter enn parallellimportører, ettersom parallellimportørene i 
utgangspunktet har kjøpt originalprodusentens preparat (men i et annet land).  

Istedenfor å senke prisene for å øke salgsvolumet av et gitt preparat, kan apotek-
ene ha et strategisk lagerhold for byttbare preparater: Dersom apoteket ikke har på 
lager et preparat pasienten spør etter, vil pasienten måtte velge mellom å vente 24 
timer på at apoteket skaffer preparatet, eller velge et annet og likeverdig lege-
middel. Spørreundersøkelsen indikerer at pasientene opplever dette i noen grad, jf. 
Figur 8.4. 
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Figur 8.4 Pasientenes hovedbegrunnelse for å velge generisk bytte. I 
prosent 
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Note:  Antall svar blå resept = 160. Antall svar hvit resept = 38. 

Kilde:  ECONs spørreundersøkelse blant pasienter 

 Konkurranse om beliggenhet 

Apotekenes beliggenhet er en viktig konkurranseparameter i sluttbrukermarkedet. 
Pasientene står fritt til å velge hvilket apotek de vil benytte for å hente sine 
legemidler. Gitt at denne gruppen gjerne har dårlig helse, er det naturlig at de 
velger det apoteket som framstår som mest tilgjengelig for dem. På grunn av blant 
annet leveringsplikten vil sortimentet i apotekene være nærmest sammenfallende. 
Når en stor del av pasientene heller ikke betaler for sine legemidler selv, og derfor 
ikke behøver ta hensyn til prisnivå, er det liten grunn til at de ikke skulle velge det 
nærmeste apoteket. Dermed blir det sentralt for apotekkjedene å sikre seg 
lokaliseringer som er sentrale for store kundegrupper. I våre intervjuer med 
representanter for apotekkjedene, bekrefter de at beliggenhet er en sentral 
konkurranseparameter. Vår spørreundersøkelse viser at tre av fire pasienter har et 
fast apotek de benytter. 

At apotekene faktisk konkurrerer på beliggenhet, bekreftes av den sterke økningen 
vi har sett i antall apotek, jf. kapittel 3. Da eierskapsreguleringene ble liberalisert, 
så vi dessuten at kjedene betalte svært høye beløp for å sikre seg etablerte apotek 
med sentral beliggenhet.72 

Konkurranse om kundeservice og kvalitet 

Ifølge apotekbarometeret legger pasientene stor vekt på service og kvalitet ved 
valg av utsalgssted. På dette punktet representerer dagligvarebutikker og andre 
utsalgssteder neppe noen vesentlig konkurranse. 

                                                 
72  Konkurransen om beliggenhet er i tillegg isolert sett styrket ved at det er åpnet for salg av de vanligste 

reseptfrie legemidlene i dagligvare og andre butikker. Personer som kun skal ha disse legemidlene, vil 
oppleve beliggenheten til for eksempel dagligvare som vesentlig mer sentral, ettersom de oppsøker disse 
butikkene uansett for å handle andre varer. 
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Våre analyser viser at apotekene konkurrerer seg imellom – i hvert fall om 
service. For eksempel så vi i kapittel 3 at åpningstidene har økt etter at ny lov ble 
innført. Spørreundersøkelsen viser at én av tre pasienter oppfatter at apotekenes 
service er blitt bedre etter at den nye loven trådte i kraft. Så godt som ingen 
oppfatter at servicen er svekket. Selv om disse resultatene er usikre, gir de en 
indikasjon på at apotekenes kundeservice er bedret. Dette stemmer med 
drøftingen i kapittel 3 som blant annet viser at antall apotek med selvbetjening har 
økt, og at åpningstidene er forlenget.  

Skillet mellom service og kvalitet er uklart når det gjelder apotektjenester. I denne 
rapporten har vi reservert begrepet ”kvalitet” til legemiddelfaglige faktorer, som 
farmasøytisk kompetanse og veiledning på apoteket. For pasientene kan det være 
vanskelig å vurdere den faglige kvaliteten på tjenestene. Det er enkelt å vurdere 
kvalitetsforskjellen mellom dagligvarebutikker og apotek når det gjelder lege-
middelsalg. Men forskjeller mellom apotekene er det ikke uten videre lett å 
vurdere. En pasient kan for eksempel ikke vite om det var vesentlig informasjon 
hun ikke fikk da hun hentet et legemiddel. Selv om pasientene er opptatt av 
kvalitet, har de med andre ord begrensede muligheter til å velge utsalgssted på 
grunnlag av det. Gitt at loven stiller strenge krav til kvalitet, kan det dessuten være 
at pasientene regner med at dette hensynet i tilstrekkelig grad er ivaretatt på 
apotekene. Vi ser fra apotekbarometeret at tilliten til apotekene er høy, noe som 
tilsier at pasientene stoler på at kvaliteten på tjenestene er god. 

Apotekkjedene profilerer seg i stor grad på kvalitet. Dels i konkurransen med 
dagligvare, men også i markedsføringen av den enkelte kjede. 

Vi ser i noen grad at apotekkjedene ønsker å spesialisere seg, ved å tilby særlig 
veiledning om spesielle sykdommer eller for enkelte kundegrupper. I den grad 
dette gir bedre faglig veiledning til pasientene, innebærer det en bedret kvalitet. På 
den annen side indikerer drøftingen i kapittel 4 at kvaliteten på apotektjenestene 
kan være svekket – i form av redusert kompetanse hos apotekpersonalet, og 
redusert anledning til å gi nødvendig faglig veiledning. Dette er kvalitets-
indikatorer som det kan være vanskeligere for pasientene å vurdere.  

Det er naturlig at dette i mindre grad blir konkurranseparametre for apotekene. 

Etableringshindringer i apotek- og grossistnæringen 
Et generelt resultat fra økonomisk litteratur er at vertikal integrasjon fører til 
etableringshindringer i markedet. Det skyldes at en ny aktør må etablere virk-
somhet på flere ledd i verdikjeden for å komme inn – altså både på grossistledd og 
detaljistledd. Dette generelle resultatet har gyldighet i apotek- og grossist-
næringen: 

• For en grossist som ønsker å etablere seg i Norge, vil det, i tråd med teorien, 
være vanskelig å komme inn på markedet uten samtidig å etablere eller 
kjøpe opp et visst antall apotek.  

• Kravet om leveringsplikt for grossistene gjør imidlertid at det i prinsippet er 
mulig å etablere apotekvirksomhet uten samtidig å etablere grossist-
virksomhet. Gitt at de selvstendige apotekene må kjøpe inn legemidler fra 
konkurrentenes grossister, blir konkurransesituasjonen vanskeligere for 
selvstendige apotek enn for kjedeapotek. Det gjør at det også er etablerings-
hindre på apotekleddet. Sammenlignet med situasjonen før den nye apotek-
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loven trådte i kraft, er imidlertid etableringshindringene på apotekledet 
redusert. 

Selv om loven i prinsippet innebærer en friere etableringsadgang, innbærer altså 
den vertikale integrasjonen at det er etableringshindringer i apotek- og grossist-
næringen. Det kan være problematisk for konkurransen. Spørsmålet blir om tre 
aktører er tilstrekkelig til å sikre konkurranse.  

I utgangspunktet framstår antallet som lite i et konkurranseperspektiv. Drøftingen 
ovenfor viser at apotekkjedene konkurrerer om parametre som pasientene er 
opptatt av. De konkurrerer ikke på pris, ettersom kundene i liten grad legger vekt 
på pris ved valg av utsalgssted, men de konkurrerer om beliggenhet og service. 
Det tilsier at tre aktører er tilstrekkelig per i dag. Gitt at det er vanskelig for nye 
aktører å komme inn i markedet, kan vi imidlertid ikke utelukke at aktørene i 
framtiden finner det mer lønnsomt å redusere konkurransen seg imellom. Dersom 
vi i framtiden ser tendenser til redusert service eller en betydelig reduksjon i antall 
utsalgssteder, kan det være et tegn på at konkurransen er svekket. 
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9 Vurdering av 
indeksprissystemet 

Indeksprissystemet ble innført 1. mars 2003. Målet med systemet var å redusere 
offentlige og private legemiddelutgifter gjennom økt salg av de billigste legemid-
lene (generika), prisnedgang i det relevante markedet og enklere markedsadgang 
for generikaprodusentene.  

I tidligere kapitler har vi dokumentert og drøftet ulike sider ved legemidlene som 
inngår i indeksprissystemet; pris- og omsetningsutvikling samt utvikling i 
reservasjoner innenfor systemet. I dette kapitlet skal vi vurdere resultatene i 
forhold til målet med og innretningen på indeksprissystemet. 

Analysene viser følgende hovedresultater: 

• Vi ser ikke en markert endring i omfanget av generisk bytte som følge av 
innføringen av indeksprissystemet. Insentivene til generisk bytte i systemet 
gir gevinster for apotekaktørene på kort sikt, men gevinstene nøytraliseres 
av negative inntektseffekter på lengre sikt.  

• Vi ser ikke en markert endring i utsalgsprisene på indekslegemidlene 
(AUP). Det er ingen insentiver i indeksprissystemet som presser de faktiske 
utsalgsprisene. Indeksprissystemet har derfor hatt liten effekt på utgiftene til 
de private forbrukerne. 

• De samlede utgiftene til folketrygden er redusert. Reduksjonen er sann-
synligvis lavere enn forventet ettersom systemet har medført høyere 
refusjonene for noen varer sammenlignet med en situasjon uten systemet. 

• Systemet er ressurskrevende å administrere. Det bør vurderes om realiserte 
effekter kan oppnås på mindre ressurskrevende måter. 

Nedenfor dokumenterer vi dette nærmere. 

9.1 Intensjonen med indeksprissystemet 
I kapittel 5 har vi illustrert hvordan utformingen av indeksprissystemet er ment å 
motivere apotekene til å levere ut billigere legemidler. Vi skal kort gjenta 
intensjonen her. 

Apotekene får refundert en bestemt indekspris uavhengig av hvilket preparat 
innenfor en gruppe de leverer ut. Indeksprisen for hver gruppe er beregnet med 
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utgangspunkt i et veid gjennomsnitt av grossistomsetningen og priser (GIP) på 
preparatene i den aktuelle gruppen. 

Intensjonen med systemet er at apotekene skal oppnå en ekstra gevinst ved å 
levere ut legemidler som har utsalgspris (AUP) som ligger lavere enn den 
beregnede indeksprisen på det aktuelle legemidlet. I praksis skal dette være 
generikapreparatene i gruppen. Dette er illustrert i Figur 9.1. 

Figur 9.1 Indeksprissystemet. Priseksempler73 

Legemiddel A      Indekspris:    
        

   GIP                          Maks AIP Maks AUP 
Legemiddel B         
           

  GIP   AIP   Max AUP  
     

Kilde: ECON 

I og med at indeksprisen justeres jevnlig er intensjonen at utleveringspraksisen 
skal gi stadig lavere indekspriser. Intensjonen er videre at systemet skal presse 
utsalgsprisene (AUP) på særlig de dyrere legemidlene, gjennom at generika tar 
økte markedsandeler. Lavere indekspriser og lavere utsalgspriser skal igjen bidra 
til lavere utgifter (refusjoner) for folketrygden og private forbrukere. Ekstra-
gevinst for apotekene ved salg av rimeligere preparater, skal også gjøre det 
enklere for produsentene av disse preparatene å komme inn i apotekmarkedet. 

Bytte fra originalpreparater til generika er den utløsende mekanismen i systemet. 
Vi skal nedenfor se nærmere på måloppnåelsen i systemet knyttet til generika-
andeler og prisutvikling. Vi kommer nærmere tilbake til konsekvenser for 
folketrygdens utgifter senere i kapitlet. 

9.2 Faktisk måloppnåelse 
Utviklingen i markedsandeler for originalprodukter og generika for legemidlene i 
og utenfor systemet, samt utviklingen i reservasjoner mot bytte av legemidler i 
systemet er vist i kapittel 6. Utviklingen i prisene på legemidlene så vel innenfor 
indeksprissystemet som utenfor, er vist i kapittel 5. Her skal vi oppsummere 
hovedpunktene fra dette. 

9.2.1 Markedsandel for generika 
For alle de seks virkestoffene i indeksprissystemet har originalpreparatenes 
markedsandeler gått gradvis nedover etter at det ble tillatt med generisk bytte på 
apotek fra 1. mars 2001. Det samme gjelder parallellpreparatene. Markeds-

                                                 
73  Et originalprodukt (A) og et generikum (B) har i mange tilfeller den samme maksimale AIP. De faktiske 

AIP kan imidlertid variere. I praksis kan variasjoner i utslagspris (AUP) enten skyldes variasjoner i 
faktisk AIP mellom de to preparatene eller variasjoner i den beregnede apotekavansen. Vi har illustrert 
eksemplet med at faktisk AIP er lik maks for preparat A, og under maks for preparat B. Begge 
preparatene er tillagt maksimal apotekavanse. 
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andelene for generika har tilsvarende økt fra mellom null og ti prosent til opp mot 
50 prosent på det meste.  

Omkring mars 2003, når indeksprissystemet innføres, ser vi en klar endring i 
omsetningsandelene for alle de seks virkestoffene i systemet. Generikaandelen 
øker markert, før den synker igjen utover høsten 2003. Gjennom vinteren 2003/04 
ser vi igjen noe økning eller utflating av generikaandelene. For samtlige virkestoff 
innenfor systemet er likevel generikaandelen i februar 2004 høyere enn i februar 
2003. 

Omfanget av reservasjoner mot bytte av legemidler innenfor indeksprissystemet 
er lite sett i forhold til omsatt volum av de aktuelle legemidlene. Vi har imidlertid 
sett at andelen reservasjoner er større i slutten enn i begynnelsen av den perioden 
systemet har virket. Det er i økende grad pasientene som reserverer seg, og 
reservasjonene skjer i økende grad mot bytte fra originalproduktene. Økt grad av 
reservasjoner mot bytte av originalproduktet, bidrar eventuelt til å bremse 
utviklingen av generikaandelene. 

Dersom vi sammenligner utviklingen på virkestoffer innenfor systemet med 
utvalgte blåreseptpreparater74, er hovedinntrykket at utviklingen i markedsandeler 
fram til mars 2003 er den samme for begge gruppene; generikaandelen øker 
gradvis. Utviklingen etter innføringen av indeksprissystemet varierer noe mellom 
de to hovedgruppene. For blåreseptpreparater utenfor systemet har utviklingen en 
mer jevn nedadgående trend uten de mer markerte svingingene vi ser for prepara-
tene innenfor systemet. 

Et mål med indeksprissystemet var å øke andelen av de billigste legemidlene 
(generika). Resultatene av analysen indikerer ikke at markedsandelene for 
generika for virkestoffene i indeksprissystemet har økt markert sterkere enn 
markedsandelen for generika for utvalgte blåreseptpreparater utenfor systemet.  

9.2.2 Markedsadgang for generikaprodusenter 
Spørreundersøkelsen rettet mot legemiddelindustrien viser tydelig at markeds-
adgangen til generikaprodusentene generelt er forbedret etter innføringen av 
generisk bytte i mars 2001. 

På spørsmål om hvordan markedssituasjonen har endret seg for produsentene av 
legemidlene i indeksprissystemet etter innføringen av systemet i 2003, opplever 
noen av generikaprodusentene en uforandret forhandlingssituasjon, mens andre 
mener den har blitt vanskeligere, jf. Figur 9.2. 

                                                 
74  De utvalgte preparatene er i hovedsak de fem virkestoffene som ble vurdert, men ikke tatt inn i 

indeksprissystemet i 2003, jf. omtale av datautvalget i kapittel 5. 
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Figur 9.2 Hvordan har markedssituasjonen endret seg som følge av 
indeksprissystemet for legemidlene i systemet? 

14 %

60 %

29 %

40 %

57 %

Generika i
indeksprissystemet

Originalpreparater i
indeksprissystemet 

Vesentlig lettere Ingen vesentlig endring Vesentlig vanskeligere  
Note: Antall svar original = 7. Antall svar generika = 5. At det er sju originalprodusenter og bare seks 

virkestoffer innenfor indeksprissystemet, skyldes at det er to originalpr odusenter av virkestoffet 
lisinopril. 

Kilde: ECONs spørreundersøkelse blant legemiddelprodusenter 

Generikaandelen er, som vi har sett i avsnitt 9.2.1, ikke redusert som en følge av 
innføringen av systemet. Forhandlingssituasjonen kan dermed ikke ha blitt 
vanskeligere som følge av at generika taper markedsandeler. En årsak til at det 
kan ha blitt vanskeligere kan være at apotekkjedene/grossistene forhandler fram 
avtaler på et utvalg av generika, og at preferansene for utvalget har endret seg 
etter innføringen av indeksprissystemet. Det er imidlertid få aktører som har avgitt 
svar. 

Våre analyser viser at det har kommet nye generika på markedet innenfor 
indeksprissystemet etter oppstarten i 2003, selv om antallet er lite. Noen av de nye 
preparatene leveres av produsenter som ikke hadde preparater innenfor systemet 
ved oppstarten, men i hovedsak er alle generikaleverandørene etablert i det norske 
markedet før indeksprissystemet trådte i kraft.  

Et mål med indeksprissystemet var å legge til rette for enklere markedsadgang for 
generikaprodusentene. Resultatene av analysene indikerer ikke at indekspris-
systemet har bidratt til vesentlig enklere markedsadgang for generikaprodu-
sentene. 

9.2.3 Priser på indekslegemidlene (AUP) 
For alle virkestoffene i indeksprissystemet ser vi en tydelig prisnedgang fra 1999 
til 2004. Prisfallet på indekslegemidlene er gjennomgående større enn prisfallet på 
utvalgte blåreseptpreparater som har gått av patent utenfor ordningen. Forskjellen 
skyldes i hovedsak at prisfallet fram til 2003 var større for virkestoffer som ble 
omfattet av systemet, enn for virkestoffer som ikke ble omfattet av systemet. Fra 
2003 til 2004 er prisfallet på legemidler innenfor indeksprissystemet tilnærmet likt 
prisfallet på legemidler utenfor systemet. 

For preparatene som ble omfattet av indeksprissystemet ser vi en tendens til 
oppjustering av prisene på generika fram mot 2003. For flere av virkestoffene 
stiger også prisene både på originalpreparatene og generika i en kort periode etter 
innføringen av systemet før de igjen synker. Prisfallet på originalpreparatene er på 
linje med eller mindre enn prisfallet på generika for virkestoffene i systemet. 
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For utvalgte blåreseptpreparater utenfor ordningen ser vi ikke en tilsvarende 
oppjustering av prisene på generika før mars 2003. Vi ser heller ikke like tydelig 
prisstigning på originalproduktene og generika i perioden etter mars 2003 for 
disse preparatene. Imidlertid er prisutviklingen på originalpreparatene sammen-
lignet med generika i hovedsak den samme for virkestoffer utenfor systemet som 
for virkestoffer innenfor systemet. 

Et mål med indeksprissystemet var prisnedgang i de relevante markedene utover 
det maksimalprisrevisjonene innebærer. Preparatene i indeksprissystemet og 
øvrige blåreseptpreparater som har gått av patent omfattes av den jevnlig 
administrative nedjusteringen av AIP. Resultatene av analysen indikerer ikke at 
preparatene i indeksprissystemet har hatt sterkere prisfall enn andre blåresept-
preparater etter innføringen av systemet i 2003. 

9.3 Drøfting av måloppnåelse i lys av 
incentivene i systemet 

Vi skal her vurdere måloppnåelsen i lys av systemets innretning. 

Den grunnleggende mekanismen i indeksprissystemet er generisk bytte av 
preparater, fra originalproduktet til generika. Aktørene i apotek- og grossist-
næringen vil, som andre markedsaktører, til enhver tid tilpasse seg til regulering-
ene ut fra hva som etter en totalvurdering oppfattes som mest lønnsomt. For at 
bytte skal finne sted, må bytte derfor være attraktivt både for apoteket, som skal 
initiere byttet, og for kunden som skal akseptere byttet. Vurderingen på apotek-
leddet vil for hoveddelen av apotekene også ta hensyn til den forventede lønnsom-
heten av byttet på grossistleddet. Dette er en grunnleggende forutsetning i våre 
videre drøftinger av aktørenes respons på indeksprissystemet. 

For at bytte skal være attraktivt for de kommersielle aktørene i apotek- og 
grossistnæringen må de tjene mer på å selge generika enn originalpreparater. For 
at bytte skal være attraktivt for kundene må generika være billigere preparater enn 
originalpreparatene. I kapittel 6 har vi sett at over halvparten av apotekkundene 
som aksepterer å bytte fra original til generika, oppgir at hovedbegrunnelsen var 
at det ble billigere.  

9.3.1 Utgangspunkt 
Indeksprissystemet omfatter en rekke preparater som er inndelt i indeksgrupper 
bestående av et originalpreparat og et eller flere generika samt eventuelt parallell-
importerte originalpreparater. Preparatene er byttbare innenfor gruppen.  

For hver gruppe beregnes indeksprisen på grunnlag av et veid gjennomsnitt av 
omsetning og pris på originalpreparatet og generika på grossistleddet. Det veide 
gjennomsnittet tillegges deretter først en beregningsteknisk grossistavanse på 10 
prosent og til slutt en maksimal apotekavanse.75 Dette kan illustreres som følger: 

                                                 
75  MVA kommer i tillegg. 
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Indekspris = [MAo*GIPo + MAgen*GIPgen]*1,1 + maksimal apotekavanse 

der MAo  = Markedsandel original 

 GIPorg = Grossistens innkjøpspris fratrukket rabatter på original 

MAgen  = Markedsandel generikum 

GIPgen  = Grossistens innkjøpspris fratrukket rabatter på original 

Alle størrelsene i ligningen har betydning for hvilket nivå indeksprisen etableres 
på ved innføringen av systemet. Eventuelle endringer i markedsandeler eller 
grossistenes innkjøpspriser vil ha betydning for den beregnede indeksprisen i 
neste periode. 

9.3.2 Insentiver til generisk bytte i systemet 
Vi legger til grunn at prisforholdene mellom originalpreparatet og generikumet er 
som følger, jf. innledende diskusjon om incentivene til å bytte; grossistens inn-
kjøpspris (GIP) er lavere for generikumet enn for originalproduktet og utsalgs-
prisen (AUP) er lavere for generikumet enn for originalpreparatet. 

Insentiver på kort sikt 

Gitt en beregnet indekspris, vil apotekaktørene ønske å selge det preparatet de 
tjener mest på. Dette forholdet er for så vidt ikke endret med indeksprissystemet, 
ettersom aktørene også har insentiver til å selge generika utenfor systemet. 
Innføringen av en indekspris innebærer at apotekaktørene i den konkrete bytte-
situasjonen har mer å vinne enn tidligere på å selge generika.  

Som vi har sett viser likevel ikke resultatene av analysen at markedsandelene for 
generika i indeksprissystemet har økt sterkere enn markedsandelen for generika 
for utvalgte blåreseptpreparater utenfor ordningen. Dette kan indikere at 
incentivene til å bytte ikke er så sterke som man i utgangspunktet kunne vente. 

Insentiver på lengre sikt 

La oss anta at alle apotekene øker salget av generika. Dette vil i neste periode 
senke indeksprisen, fordi markedsandelen til generika før større vekt i bereg-
ningen. Incentivene til å selge generika vil fortsatt være der, men gevinsten vil 
være lavere enn i den første perioden. I motsetning til generisk bytte utenfor 
indeksprissystemet, har dermed generisk bytte i indeksprissystemet en negativ 
effekt for apotekene, ved at byttet i neste omgang påvirker framtidige inntekter 
gjennom lavere indekspris. Uthenting av gevinst på kort sikt vil derfor ha en 
negativ effekt på lengre sikt. 

Lavere indekspriser presser apotekavansene både på originalpreparatet og 
generikumet. Lavere apotekavanse gir lavere fortjeneste til apoteket og grossisten 
sett under ett. En i utgangspunktet forventet respons på lavere indekspris er at 
aktørene ønsker å presse sine innkjøpspriser (GIP). Om de har mulighet til å 
presse GIP er avhengig av om de har styrket sin forhandlingsmakt overfor 
leverandøren. De vil imidlertid ikke ha interesse av å presse GIP på indekslege-
midlene. Tvert i mot vil apotekkjedene/grossistene ha ønske om å opprettholde en 
høyest mulig GIP på indekslegemidlene. En eventuell styrket forhandlingsmakt 
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kan imidlertid føre til at grossistene oppnår bedre betingelser på andre varer i de 
tilfellene hvor leverandørene har en legemiddelportefølje som muliggjør dette. 

Tilpasning 

Vi ser altså at apotekaktørene på den ene siden har en positiv effekt av 
substitusjon mot generika innenfor indeksprissystemet. På den andre siden vil 
substitusjon medføre lavere avanser i neste omgang, og dermed en negativ effekt 
på lengre sikt. Aktørene har ingen interesse av å presse sine innkjøpspriser (GIP) 
da dette også på lengre sikt slår tilbake i lavere avanser. Insentivene i systemet 
trekker dermed i hver sin retning. Hvilken effekt som er sterkest vil avgjøre 
tilpasningen. 

Den langsiktige effekten for aktørene er primært avhengig av samlede forhold i 
markedet ettersom indeksprisen settes på grunnlag av de samlede pris- og 
omsetningsforholdene for de aktuelle preparatene. Dette innebærer at indeks-
prisene vil påvirkes av den samlede responsen fra alle aktørene i markedet, og at 
betingelsene for en aktør vil avhenge av tilpasningen hos de andre. 

I et marked med mange selvstendige aktører vil den enkelte aktørens tilpasning 
alene ikke påvirke priser i markedet. Hver enkelt aktør er pristaker. Den vertikale 
og horisontale integrasjonen i apotek- og grossistnæringen innebærer få aktører 
samlet sett. Hver aktør vil i dette tilfellet alene kunne påvirke priser i markedet, i 
dette tilfellet indeksprisene. Hver aktør vil dermed ta i betraktning de negative 
effektene på inntektene på lengre sikt. 

Ettersom vi ikke ser en særlig større substitusjon innenfor indeksprissystemet enn 
utenfor, er det grunn til å tro at den negative effekten på inntektene på lengre sikt, 
bremser et større generisk bytte. HEB (2003) viser også at den samlede 
fortjenesten for apotek og grossisten i indeksprissystemet er synkende med 
økende generikaandel og redusert GIP på generika.76 

9.3.3 Insentiver til prisreduksjoner (AUP) i systemet  
Utsalgsprisen (AUP) er den prisen kundene betaler på indekslegemidlene dersom 
de ikke har blå resept. Indeksprisen er den prisen folketrygden betaler for 
indekslegemidlene når kundene har blå resept. 

Vi har sett at utsalgsprisene (AUP) på preparatene innenfor indeksprissystemet 
faller betraktelig etter mars 2003, primært som følge av de administrative 
revisjonene av AIP. Prisfallet på indekslegemidlene er ikke sterkere enn prisfallet 
på utvalgte blåreseptpreparater utenfor systemet. Vi skal se på mekanismene i 
indeksprissystemet i forhold til målet om å oppnå prisreduksjoner i de aktuelle 
markedene.  

Den primære faktoren for å oppnå prisreduksjoner i de aktuelle markedene, er økt 
generisk bytte. Økt salg av generika vil generelt gi et lavere aggregert prisnivå for 
de ulike preparatgruppene. Utviklingen i generisk bytte innenfor systemet avviker 
imidlertid ikke vesentlig fra utviklingen for utvalgte blåreseptpreparater utenfor 
systemet. Vi har også sett at incentivene i indeksprissystemet ikke tilsier 

                                                 
76  HEB (2003): ”Evaluering av ny apoteklov og indeksprissystemet” 
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kontinuerlig generisk bytte av de aktuelle preparatene. Det er derfor lite som tyder 
på at indeksprissystemet i seg selv har gitt vesentlig sterkere generisk bytte enn vi 
ville sett uten systemet. Tilsvarende er det derfor ikke grunn til å forvente et 
generelt lavere prisnivå i de aktuelle markedene enn ellers. 

Det er heller ikke andre mekanismer i indeksprissystemet som taler for reduksjon 
av utsalgsprisene. For apotekene erstatter i praksis indeksprisen den opprinnelige 
utsalgsprisen (AUP) på alle blåreseptpreparatene hvor verken lege eller pasienten 
reserverer seg mot bytte av preparater. Det er ingen egen mekanisme i indekspris-
systemet som kobler utviklingen av indeksprisen direkte til AUP. Det er heller 
ingen mekanisme i systemet som direkte presser faktisk AIP nedover, noe som 
igjen ville gitt redusert AUP. 

I tilfeller hvor legen reserverer seg mot bytte av pasientens preparater, refunderer 
folketrygden den faktiske AUP på det aktuelle preparatet. I tilfeller hvor pasienten 
selv reserverer seg mot bytte, betaler pasienten selv differansen mellom indekspris 
og den faktiske AUP hvis denne er høyere enn indeksprisen. I begge tilfellene har 
apoteket isolert sett interesse av høyest mulig AUP. Det ligger altså heller ikke i 
disse tilfellene noen mekanismer i indeksprissystemet som presser AUP nedover. 

I noen tilfeller vil indeksprispreparatene leveres ut på hvit resept. Kunden betaler 
da den faktiske utsalgsprisen (AUP) på det originalpreparatet eller det 
generikumet den får utlevert. Dette taler isolert sett for høyest mulige AUP sett fra 
apotekenes side. Dersom kunden velger et generikum, vil dette også bidra til 
redusert indekspris i neste periode. For å redusere motivasjonen for kunden til å 
velge generika vil det beste for apoteket faktisk være økte priser på generika, hvis 
faktisk AUP ikke allerede er maksimal. Analysene av prisutviklingen på original-
preparatene og generika i indeksprissystemet viser faktisk at prisene på generika 
går noe opp i perioden rundt innføringen, og at prisene på både generika og til 
dels originalproduktene øker noe i starten av systemets virkeperiode. 

Det at vi ikke observerer noen særlig effekt på utsalgsprisene på indekslege-
midlene (AUP) utover administrative prisrevisjoner av AIP, og i forhold til øvrige 
blåreseptpreparater, er dermed ikke overraskende. Det er ikke vesentlig økning i 
generisk bytte innenfor systemet i forhold til utenfor, og det er ingen øvrige sterke 
mekanismer i indeksprissystemet som tilsier at utsalgsprisene vil reduseres. Tvert 
imot kan det være enkelte mekanismer i systemet som virker i retning av økte 
utsalgspriser. HEB (2003) viser også den gjennomsnittlige prisreduksjonen som 
kan tilskrives indeksprissystemet er marginal.77 

9.4 Effekt på private og offentlige 
legemiddelutgifter 

Folketrygden refunderer utgifter over blåreseptordningen, mens pasientene for 
øvrig betaler sine egne legemidler. Utgiftene for begge parter er en funksjon av 
omfanget av legemidlene som forbrukes og prisen på legemidlene. Vi legger til 
grunn at omfanget på forbruket av indekslegemidlene ikke er endret som følge av 
systemet.  

                                                 
77  HEB (2003): ”Evaluering av ny apoteklov og indeksprissystemet”. 
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Målet med indeksprissystemet var å redusere private og offentlige legemiddel-
utgifter gjennom generisk bytte og prisnedgang i de relevante markedene. Vi skal 
se nærmere på dette. 

9.4.1 Private forbrukere 
Private forbrukere betaler selv for indekslegemidlene på hvit resept. For disse 
gjelder de faktiske utsalgsprisene (AUP). Utgiftene for disse forbrukerne er 
redusert fordi utsalgsprisene er redusert, men reduksjonen skyldes primært de 
administrative revisjonene av AIP. 

Som vi har argumentert for foran, er det liten grunn til å tro at indeksprissystemet 
har hatt en særlig betydelig positiv effekt i form av lavere utsalgspriser på indeks-
legemidlene. En eventuell effekt kan ha vært negativ i betydningen økte priser. 
Dersom indeksprissystemet i tillegg generelt sett har gjort det mindre lønnsomt 
for apotekene å fremme generisk bytte på hvitreseptene, kan dette ha medført økt 
bruk av originalpreparater for disse kundene. Alle disse elementene betyr isolert 
sett økte utgifter for forbrukeren. 

Private forbrukere betaler også differansen mellom faktisk utsalgspris og indeks-
prisen dersom de reserverer seg fra bytte, selv om preparatet er på blå resept. Før 
indeksprissystemet ble innført, betalte folketrygden hele beløpet på vegne av 
kunden. Indeksprissystemet innebærer derfor økte ugifter for de pasientene som 
reserverer seg mot å bytte. Vi har tidligere sett at i de apotekene som rapporterer 
reservasjoner er det om lag 10 prosent av pasientene som reserverer seg mot bytte, 
og at hoveddelen av dette er reservasjoner for bytte fra originalpreparatet. 78 For 
disse pasientene har derfor utgiftene isolert sett økt, ved at de må betale noe selv. 

På bakgrunn av de observerte priseffektene og systemets bestemmelser om 
betaling ved reservasjon, er det derfor ikke grunn til å tro at utgiftene er redusert 
for de private forbrukerne. Målet om lavere legemiddelutgifter for de private 
forbrukerne er dermed ikke nådd. 

9.4.2 Folketrygden 
Folketrygden refunderer utgiftene på indekslegemidlene på blå resept gjennom 
indeksprisen. Før indeksprissystemet ble innført, refunderte folketrygden faktisk 
AUP på de solgte preparatene. 

Når systemet ble innført la myndighetene til grunn at systemet ville gi en 
innsparing for folketrygden på i overkant av 90 millioner kroner i 2003.79 Den 
faktiske effekten på folketrygdens utgifter, er differansen mellom refusjon basert 
på indekspris og refusjon basert på faktiske utsalgspriser. Dette vil dels være en 
effekt av hvilket nivå indeksprisen ble etablert på og den etterfølgende 
utviklingen. 

                                                 
78  Jf. omtale av reservasjoner i kapittel 6. 
79  St. prp. nr 1 (2002-2003). 
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Nivå 

I avsnitt 9.3.1 illustrerte vi formelen for beregning av indeksprisen. Som vist 
legger modellen til grunn en beregningsteknisk grossistavanse på 10 prosent. Vi 
skal se nærmere på dette: 

• Dersom den faktiske gjennomsnittlige grossistavansen er 10 prosent, vil 
folketrygdens utgifter være uforandret uten økt generisk bytte eller 
endringer i GIP.  

• Dersom den faktiske gjennomsnittlige grossistavansen er høyere enn 10 
prosent, vil folketrygdens utgifter reduseres selv uten økt generisk bytte 
eller endringer i GIP. 

• Dersom den faktiske gjennomsnittlige grossistavansen er mindre enn 10 
prosent, vil folketrygdens utgifter øke. Økningen i utgifter vil reduseres med 
generisk bytte eller endringer i GIP. 

Det er kjent at det har vært tilfeller der indeksprisen faktisk har overgått utsalgs-
prisene for enkelte av preparatene i systemet, og dermed ført til en isolert økning 
av folketrygdens utgifter for disse preparatene. I følge beregninger fra Lege-
middelindustriforeningen (LMI) medførte innføringen av indeksprissystemet at 27 
prosent av varelinjene som ble omfattet, fikk høyere refusjonspris enn maksimal 
utsalgspris (AUP). Dette betyr at de faktiske grossistavansene for disse varene var 
lavere enn systemet beregningsteknisk la til grunn, og at systemet faktisk har 
påført folketrygden høyere utgifter enn refusjon av faktiske utsalgspriser ville gitt 
for disse varene. 

For øvrige varer har likevel avanseforholdene i stor grad vært høyere enn det 
indeksprissystemet la til grunn ved innføringen av systemet. For disse varene 
etablerte dermed systemet et generelt lavere nivå for utgifter for folketrygden 
sammenlignet med en refusjon av faktiske utsalgspriser.  

Utvikling av refusjonsprisene 

Som vi har argumentert med over vil omfanget på besparelsene også være knyttet 
til utviklingen i indeksprisene. Dette omtales ofte som skrueffekten i systemet. 
Utviklingen i indeksprisene for de seks virkestoffene i indeksprissystemet er vist i 
Figur 9.3.80 Indeksprisen i mars 2003 er satt lik 100. Som vi ser er indeksprisene 
redusert med mellom 18 og 37 prosent gjennom de fem revisjonsperiodene fra 
mars 2003 til februar 2004. 

                                                 
80  I praksis eksisterer det flere byttegrupper med egne indekspriser under hver ATC-kode. 
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Figur 9.3 Utvikling i indeksprisene. Mars 2003-februar 2004. Indeks81 
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Lavere indekspriser er primært et resultat av at det har foregått generisk bytte (og 
eventuelt lavere GIP). For en gitt omsetning av indekslegemidlene har dermed 
folketrygden redusert sine utgifter som følge av innføringen av systemet. Spørs-
målet er imidlertid om indeksprissystemet har medført høyere besparelser for 
folketrygden sammenlignet med en situasjon uten systemet. Sammenlignings-
grunnlaget vil være utviklingen i de faktiske utsalgsprisene på indekslegemidlene 
(AUP). 

Sammenligning med utvikling i utsalgspriser (AUP) 

Uten indeksprissystemet ville folketrygden refundert utsalgsprisene (AUP). 
Indeksprisene representerer i teorien en form for ny utsalgspris for apotekene 
ettersom det er denne prisen folketrygden refunderer for indekslegemidlene. Vi 
har i Figur 9.3 vist at indeksprisene synker med mellom 18 og 37 prosent. De 
faktiske utsalgsprisene i indeksprissystemet er redusert med mellom 3 og 32 
prosent fra mars 2003 til mars 2004, jf. kapittel 5. Sterkere prisfall i indeksprisene 
enn i utsalgsprisene tilsier besparelse for folketrygden som følge av innføringen 
av systemet. 

                                                 
81  I utgangspunktet skal indeksprisene beregnes på grunnlag av GIP innrapportert fra grossistene. I de fire 

første indeksperiodene er imidlertid industriens innrapporterte GIP lagt til grunn for beregningen av 
indeksprissystemet. Det har vært uenighet om hvilket datagrunnlag som gjenspeiler de faktiske 
forholdene. Vi har imidlertid lagt til grunn de beregningene som myndighetene har foretatt. Dersom 
beregningene har tatt utgangspunkt i for lave GIP har systemet fått en sterkere effekt enn forholdene 
tilsier. Dersom beregningene har tatt utgangspunkt i for høye GIP har systemet fått en svakere effekt enn 
forholdene tilsier.  
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Et forbehold er at den observerte prisutviklingen (AUP) kunne vært annerledes 
om vi ikke hadde innført indeksprissystemet. Det er imidlertid lite som taler for 
det. Vi har tidligere argumentert med at det er liten sannsynlighet for at indeks-
prissystemet i seg selv har medført prisreduksjoner, utover de administrative 
prisreduksjonene på AIP-nivå. Vi har også tidligere argumentert for at gevinst-
delingsmodellen dels er satt ut av spill for de integrert virksomhetene, jf. kapittel 
5, og at modellen ikke gir insentiver til prisreduksjoner.  

Sterkere reduksjonene i indeksprisene enn i utsalgsprisene for indekslegemidlene 
tilsier lavere refusjon for folketrygden enn de faktiske utsalgsprisene ville ha gitt. 
Dette betyr at skrueffekten har vært positiv. Den samlede virkningen på folke-
trygden vil dermed være summen av nivåvirkningene og skrueffekten. Det er 
grunn til å tro at den samlede effekten har vært positiv. Sannsynligvis har effekten 
likevel vært mindre positiv enn forventet som følge av at indeksprisene, som 
nevnt, for noen varer har overgått de faktiske utsalgsprisene. 

I følge beregninger fra LMI økte folketrygden sine utgifter de første månedene 
etter innføringen av systemet sammenlignet med en situasjon der folketrygden 
hadde refundert utsalgsprisene (AUP). Dette indikerer at effekten av at refusjons-
prisene ble høyere enn utsalgsprisene for en del varer, kan ha vært ganske 
omfattende. LMI mener imidlertid at utgiftene til folketrygden gjennom det året 
systemet nå har virket, samlet sett er lavere enn de ville vært uten systemet.  

9.5 Samfunnsøkonomisk drøfting av 
indeksprissystemet 

Det sentrale i en samfunnsøkonomisk vurdering av indeksprissystemet er 
effektene for de ulike aktørene i samfunnet. 

Vi har sett at den private forbrukeren (hvit resept) av indekslegemidlene kan stå 
overfor høyere priser. I tillegg har vi sett at private forbrukere med blå resept må 
betale et mellomlegg dersom de reserverer seg mot generisk bytte, og den faktiske 
utsalgsprisen overgår indeksprisen. Vi har videre sett at for indekslegemidler på 
blå resept, der det ikke skjer noen reservasjoner, har folketrygden samlet sett 
redusert sine utgifter til refusjon. 

I det første tilfellet har vi dermed en omfordeling av inntekter fra forbruker til 
apotek. I det andre tilfellet har vi en omfordeling av utgifter fra folketrygden, som 
tidligere refunderte alt, til forbrukeren. I det tredje tilfellet har vi primært en 
omfordeling av inntekter fra apotekene til folketrygden. 

Målet med indeksprissystemet var omfordeling av inntekter fra apotekene/ 
grossistene til forbrukerne og folketrygden. Omfordeling til forbruker har ikke 
skjedd, mens det har skjedd en omfordeling fra apotekene/grossistene til folke-
trygden. Målet med indeksprissystemet er derfor delvis oppnådd. 

Innføringen og oppfølgingen av indeksprissystemet innebærer imidlertid admini-
strative kostnader både for myndighetene og for aktørene i næringen. Myndig-
hetene skal administrere og følge opp systemet. Aktørene skal også forholde seg 
til systemet på apotekleddet, samt rapportere inn opplysninger om priser og 
reservasjoner. Ressursbruken i systemet innebærer en samfunnsøkonomisk 
kostnad. Omfanget av ressursbruken i systemet er vanskelig å anslå. Det er vårt 
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inntrykk at systemet er svært ressurskrevende å administrere i utgangspunktet. I 
tillegg har det vært mye uro rundt praktiseringen av systemet, i form av uklarheter 
og uenigheter særlig knyttet til rapportering av priser. 

I en samfunnsøkonomisk vurdering er det sentralt om omfordelingen er verdt 
ressursinnsatsen. I prinsippet er dette et spørsmål om omfordelingen som oppnås 
gjennom systemet, kan oppnås på mindre ressurskrevende måter. Vi har tidligere 
pekt på at indeksprissystemet i teorien innebærer en ny makismalprisregulering 
for de preparatene som inngår i systemet, ettersom indeksprisen er den prisen 
apotekene står overfor når folketrygden refunderer. Myndighetene regulerer 
allerede det ma ksimale prisnivået på reseptpliktige legemidler. Indeksprissystemet 
er en mekanisme som dels skal presse prisen som folketrygden betaler under det 
faktiske prisnivået, og som dels er ment å ha en generell prisreduserende effekt 
utover maksimalprisrevisjonene. Det er grunn til å tro at det er mer effektivt for 
myndighetene å regulere eller kontrollere prisene direkte, i stedet for å innføre 
kompliserte mekaniser som skal virke utover maksimalprisrevisjonene. Det er 
grunn til å tro at ressursbruken i indeksprissystemet er stor i forhold til de positive 
effektene som oppnås. Det bør vurderes om den samme effekten kan oppnås på 
mindre ressurskrevende måter. Det ligger imidlertid utenfor dette oppdraget å 
vurdere andre mulige reguleringsregimer. 
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10 Samfunnsøkonomiske 
vurderinger 

I kapitlene foran har vi belyst effektene av apotekloven på ulike områder. Vi har 
sett at loven har ført til mange endringer. På noen områder er forholdene blitt 
bedre som følge av loven. På andre områder ser det ut til at forholdene er blitt 
dårligere. Vi har ikke grunnlag for å tallfeste verdien på endringene, slik at de kan 
måles opp mot hverandre for å finne ut om nettoeffekten for samfunnet er negativ 
eller positiv. Vi kan imidlertid drøfte den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 
endringene på et mer generelt grunnlag. 

Våre hovedkonklusjoner er: 

• Endringene i apotekloven har gitt et bedre grunnlag for optimal ressursut-
nyttelse i markedet for omsetning av legemidler. 

− Gjennom friere etableringsadgang har loven lagt til rette for økt konkur-
ranse i apoteknæringen. 

− Integrasjonen i apoteknæringen innebærer en begrensning av konkur-
ransen sammenlignet med en situasjon med mange uavhengige aktører. 
På den annen side gir integrasjonen mulighet til å ta ut stordriftsfordeler. 
Dette har gitt rom for betydelig effektivisering i apoteknæringen. 

• Økt konkurranse på apotekleddet har kommet pasientene til gode gjennom 
økt tilgjengelighet og bedre service.  

• Både pasientenes og folketrygdens utgifter til legemidler er noe redusert ved 
at pasientene har fått økt mulighet til å bytte til generika, som ofte har lavere 
pris enn originalpreparater. Prisene på reseptfrie legemidler og handelsvarer 
har økt. 

• Myndighetenes systemer for å presse utsalgsprisene under maksimalprisene 
(gevinstdelingssystemet og indeksprissystemet) virker ikke etter hensikten. 
Det gir grunnlag for å vurdere alternative modeller for å redusere prisene.  

Nedenfor drøfter vi først premissene for å få til en samfunnsøkonomisk riktig 
tilpasning. Deretter drøfter vi de samfunnsøkonomiske effektene av lovens 
viktigste endringer; friere etableringsadgang i apoteknæringen samt generisk 
bytte. Til slutt drøfter vi kort utsiktene framover. Indeksprissystemet er i sin 
helhet vurdert i kapittel 9. 
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10.1 Rammebetingelser for optimal 
ressursutnyttelse 

Som påpekt i kapittel 1 kan det være motsetninger mellom myndighetenes mål om 
tilgjengelighet, service, kvalitet, effektivitet og lavere priser. I et samfunns-
økonomisk perspektiv vil den optimale avveiingen mellom disse forholdene være 
den tilpasningen der gevinsten ved å øke én av størrelsene, er lik kostnaden denne 
endringen vil innebære i form av svekkelse i en av de andre. I et ”perfekt marked” 
vil markedsaktørene finne denne tilpasningen selv, ved at den enkelte etterspørrer 
går til det ”produktet” (utsalgsstedet) som gir den optimale kombinasjonen av 
disse parametrene. Et viktig premiss for at markedet skal finne den optimale 
løsningen, er imidlertid at de som tar beslutningen om valg av produkt, også 
betaler for det. Et annet premiss er at den som tar beslutningen, har full 
informasjon om produktet. Dersom disse premissene ikke er tilstede, får vi 
markedssvikt på etterspørselssiden. Et tredje premiss er at både tilbudssiden og 
etterspørselssiden er preget av fri konkurranse, og at det ikke er stordriftsfordeler. 

Ingen av disse premissene for at markedet skal finne den optimale løsningen, er 
tilstede i apotekmarkedet. De som tar beslutningen om valg av utsalgssted, nemlig 
pasientene, betaler i liten grad selv. Dessuten har pasientene begrenset mulighet til 
å vurdere kvaliteten – både på legemidlene og på veiledningen de får. Følgelig 
legger pasientene relativt liten vekt på pris, og kanskje ikke i tilstrekkelig grad på 
kvalitet. Derimot legger de stor vekt på tilgjengelighet og service. Det kan i 
utgangspunktet tilsi at det ”produseres” for mye tilgjengelighet og service, på 
bekostning av pris og kvalitet. Dette har imidlertid myndighetene tatt hensyn til 
gjennom prisreguleringer på reseptbelagte legemidler og krav til kvaliteten på så 
vel legemidlene som apotektjenestene. 82 

Myndighetene har med andre ord forsøkt å oppveie markedssvikten gjennom 
reguleringer. Samtidig er konkurranseforholdene påvirket gjennom endringene i 
apotekloven; gjennom endringene i eierskapsreglene for apotek og gjennom 
adgangen til generisk bytte. Nedenfor drøfter vi effekten av dette i et samfunns-
økonomisk perspektiv.  

10.2 Effekter av friere etableringsadgang 
Den friere etableringsadgangen som apotekloven åpner for, har gitt to typer 
samfunnsøkonomiske virkninger. For det første effekter på hvordan samfunnets 
ressurser benyttes, det vil si graden av samfunnsøkonomisk effektivitet, jf. avsnitt 
10.1. For det andre har det gitt effekter på fordelingen i samfunnet; noen har 
vunnet mens andre har tapt. Nedenfor drøfter vi begge disse effektene.  

10.2.1 Effekter på ressursutnyttelsen 
Ved å liberalisere reglene for eierskap til apotek, åpnet myndighetene for økt 
konkurranse mellom apotek. Drøftingene i kapitlene foran har vist at dette har gitt 
gevinster i form av økt tilgjengelighet og service og en betydelig effektivisering 

                                                 
82  For enkelthets skyld antar vi foreløpig at prisreguleringene reflekterer myndighetenes vurdering av hva 

som er ”riktig pris”. Det er ikke tilfellet. Gevinstdelingssystemet og indeksprissystemet er innført for å 
stimulere til lavere priser. Det drøfter vi i avsnitt 10.3. 
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av apoteknæringen. Sammenlignet med situasjonen før loven, har endringene med 
andre ord gitt åpenbare samfunnsøkonomiske gevinster. 

Et spørsmål er likevel om gevinstene kunne blitt enda større. Den horisontale og 
vertikale integrasjonen har gjort at det i praksis kun er tre aktører som konkurrerer 
i apoteknæringen. Den horisontale integrasjonen er etter all sannsynlighet drevet 
fram av stordriftsfordeler knyttet til innkjøp, lagerhold, markedsføring, opplæring 
og bruk av datasystemer. Stordriftsfordeler innebærer at enhetskostnadene blir 
lavere jo mer som produseres. Situasjoner med stordriftsfordeler omtales som 
naturlig monopol i litteraturen, fordi det er mest lønnsomt med én eller noen få 
store aktører framfor mange små. Kostnadene ved å ha få aktører, er at konkur-
ransen reduseres eller forsvinner.  

I apotekmarkedet har vi sett gevinsten ved horisontal integrasjon i form av en 
åpenbar effektivisering i næringen. Kostnaden ved den horisontale integrasjonen 
er at konkurransen mellom aktørene trolig ville vært større dersom antallet 
konkurrenter hadde økt. Mangel på konkurranse vil normalt innebære at det 
produseres for lite av noe, for eksempel tilgjengelighet eller kvalitet. 

En gevinst ved vertikal integrasjon er at det hindrer såkalt dobbelt marginalisering 
– det vil si at det tas ut monopolmakt på to ledd i verdikjeden. En annen gevinst er 
at den vertikale integrasjonen, sammen med den horisontale, har bidratt til 
effektiviseringen av apoteknæringen. Kostnaden ved vertikal integrasjon er at det 
kan være vanskelig for nye aktører å komme inn i markedet, men det begrenser 
ikke konkurransen mellom dem som allerede er etablert. 

Et spørsmål er da om den samfunnsøkonomiske gevinsten, i form av uthenting av 
stordriftsfordeler, er større enn tapet, i form av begrenset konkurranse. Som 
påpekt i kapittel 8, ser det ut til at aktørene i apoteknæringen konkurrerer seg 
imellom i dag, slik at kostnaden i form av redusert konkurranse, er liten. Det gjør 
det nærliggende å konkludere med at gevinsten ved integrasjon per i dag er større 
enn tapet. Vi kan imidlertid ikke utelukke at konkurransen vil avta i tiden 
framover, slik at kostnaden ved integrasjonen øker.  

Et tilleggspoeng er at integrasjonen har gitt sterkere konkurranse mellom lege-
midler som følge av generisk bytte. Integrasjonen har på den annen side gjort at 
systemene som skulle gi lavere utsalgspriser på legemidler, gevinstdelings-
systemet og indeksprissystemet, ikke virker etter hensikten. Begge disse forhold-
ene drøfter vi i avsnitt 10.3. 

10.2.2 Fordelingseffekter 
Apotekene 
Oppkjøpene av apotek i tiden rett før og rett etter at loven ble innført, påførte 
apotekkjedene store kostnader. Gevinsten gikk til apotekerne som solgte sine vel-
etablerte apotek. En del av verdien ved disse apotekene kan tilskrives innsatsen 
fra apotekerne selv – i form av kapitalinvesteringer, opparbeidet goodwill hos 
kundene etc. En del av verdien kan imidlertid tilskrives verdien av konsesjonen. 
De apotekerne som fikk konsesjon til å drive apotek under den gamle loven, fikk 
et privilegium av myndighetene. Gjennom liberaliseringen fikk apotekerne 
anledning til å selge verdien av det. 
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Verdien av de eksisterende konsesjonene framsto som særlig stor i tiden fram til 
loven trådte i kraft. I forslaget til apoteklov lå det opprinnelig inne et 
konsesjonstak i sentrale strøk, noe som ville gjøre det vanskelig å etablere nye 
utsalgssteder.  

I den loven som ble vedtatt, var konsesjonstaket tatt ut. Da var ikke verdien av 
konsesjonene lenger like høye. I prinsippet var det nå mulig å etablere et konkur-
rerende apotek i nabolokalene til et eksisterende. Som vi har sett, er imidlertid 
apotekkundene svært lojale, tre av fire kunder oppgir at de har et fast apotek de 
bruker. Det innebærer at kundekretsen hadde en høy verdi. Ettersom kundekretsen 
ble opparbeidet under et regime med streng regulering av antall apotek, må også 
en del av verdien av kundekretsen tilskrives konsesjonen som apotekeren i sin tid 
hadde fått fra myndighetene. 

Pasientene 
Etter at den nye apotekloven trådte i kraft, har både reseptfrie legemidler og 
handelsvarer hatt en betydelig prisstigning. Prisøkningene kan være en konse-
kvens av at apotekene har blitt mer kommersielle. Selv om apotekene også under 
den gamle loven var drevet av private, er det grunn til å tro at de nye eierne legger 
større vekt på økonomiske resultater enn apotekerne gjorde under den gamle 
loven. Drøftingene foran har vist at etterspørselen etter legemidler, også reseptfrie, 
er lite prisfølsom, og det er ikke overraskende om kommersielle aktører da kan se 
seg tjent med å øke prisene. Denne effekten må betraktes som en omfordeling fra 
pasientene til apotekene. 

Prisene på reseptfrie legemidler steg imidlertid også før den nye loven trådte i 
kraft, og vi har ikke observert noe markert skille etter at loven ble innført. 
Prisstigningen kan derfor være en konsekvens av at de regulerte prisene er 
redusert, slik at apotekene har forsøkt å hente inn igjen redusert avanse på de 
reseptbelagte legemidlene gjennom økt avanse på øvrige varer. Dette innebærer en 
omfordeling fra folketrygden og pasienter som kjøper legemidler på hvit resept, 
over på pasienter som kjøper handelsvarer og reseptfrie legemidler. Dette har 
isolert sett ingen ting med apotekloven å gjøre. Prisrevisjonene har skjedd 
uavhengig av loven. 

En tredje måte å betrakte prisøkningene, er å se dem som en konsekvens av 
apotekenes økte kostnader ved økt tilgjengeligheten. Dette innebærer at pasienter 
som kjøper reseptfrie legemidler og handelsvarer betaler for den økte tilgjengelig-
heten som alle apotekkunder drar nytte av. Dette innebærer en viss omfordeling 
fra pasienter som kjøper reseptfritt og handelsvarer, til de øvrige apotekkundene. 

I praksis vil trolig alle de tre forholdene ha bidratt til prisøkningen vi har sett. 
Resultatet er uansett at pasienter som kjøper handelsvarer og reseptfritt har fått et 
tap i form av økte priser på disse varene. 

10.3 Effekter av generisk bytte 
Gjennom adgangen til generisk bytte åpnet myndighetene for større konkurranse 
mellom legemidler. Dette skulle i sin tur gi pasientene tilgang til billigere 
legemidler. Nedenfor drøfter vi ressursmessige og fordelingsmessige effekter av 
generisk bytte. 
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10.3.1 Effekter på ressursutnyttelsen 
Da ordningen med generisk bytte ble innført, var det særlig en frykt for at om-
fanget av feilbruk skulle øke, ved at pasientene fikk utlevert andre legemidler enn 
de var vant til. Vi har ikke funnet noen klare indikasjoner på at omfanget av 
feilbruk har økt. På den ene side oppgir legene i spørreundersøkelsen at de er 
skeptiske til bytte fordi de har erfart at det fører til feilbruk hos pasientene. På den 
annen side ser ikke apotekpersonalet ut til å erfare dette. At legene heller ikke 
reserverer seg mot bytte i vesentlig grad, tilsier at de heller ikke oppfatter 
omfanget av feilbruk som veldig stort. Vi kan med andre ord ikke anslå omfanget 
av feilbruk, men i den grad det har vært en økning, innebærer det en kostnad for 
samfunnet. 

En annen kostnad ved generisk bytte, er tiden det tar på apoteket. Når bytte 
foretas, må apotekpersonalet forklare for pasienten hva ordningen går ut på. I 
spørreundersøkelsen oppgir de at de gjennomsnittlig bruker 2,3 minutter per gang 
på å forklare ordningen for pasienten. Denne tiden går naturligvis også med for 
pasienten. Samtidig mener apotekpersonalet at veiledningen om generisk bytte går 
på bekostning av veiledning om selve legemiddelet. Pasientene får med andre ord 
vite mindre enn tidligere om evt. bivirkninger, om medisinen skal tas sammen 
med måltider osv. 

Gevinstene fra generisk bytte skulle primært komme i form av økt konkurranse 
mellom legemidler. Ettersom forbruket av legemidler i all hovedsak er bestemt av 
andre forhold enn konkurransesituasjonen, jf. kapittel 2 og 8, vil økt konkurranse i 
liten grad påvirke ressursutnyttelsen i dette tilfellet.83 Generisk bytte kan 
imidlertid ha gitt en gevinst i form av ønskede fordelingseffekter. Det drøfter vi 
nedenfor. 

10.3.2 Fordelingseffekter 
Et formål med å åpne for generisk bytte har vært å vri forbruket i retning av 
generika som generelt er billigere enn originalproduktene. Som vi har sett i 
kapittel 6 har markedsandelen for generika økt betydelig etter at den nye loven ble 
innført.  

Et annet formål har vært å bidra til prisnedgang på utsalgspriser på legemidler. 
Prisreduksjonene vi har hatt, skyldes imidlertid i stor grad maksimalprisrevisjoner 
framfor den nye apotekloven. For legemidler med generisk konkurranse kan 
makismalprisrevisjonene innebære importert effekt av generisk konkurranse i 
utlandet. Vi kan imidlertid ikke utelukke av generisk konkurranse her hjemme har 
gitt en tilleggseffekt på prisene, selv om grunnlaget for priskonkurranse er svakt.  

Samtidig har adgangen til generisk bytte, sammen med den vertikale inte-
grasjonen, styrket apoteknæringens forhandlingsposisjon overfor legemiddel-
produsentene. Dette har trolig ført til at innkjøpsprisene fra produsentene (GIP) 
har blitt presset ned. 

                                                 
83  Økt konkurranse mellom legemiddelprodusenter kan i prinsippet ha ført til effektivisering i legemiddel-

næringen. Økt konkurranse for originalprodusentene kan også påvirke omfanget av FoU. Ettersom 
næringen er internasjonal har imidlertid konkurranseforholdene i Norge begrenset betydning. 
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Apotek- og grossistnæringen 
Alt i alt har disse endringene gjort at apotek- og grossistnæringen har hatt en 
gevinst av generisk bytte i form av økte marginer. 84 Dels fordi forbruket er vridd 
fra originalpreparater og over til generika, der apotekenes/grossistenes marginer er 
størst. Dette har samtidig gitt et tap for originalprodusentene, gjennom redusert 
salgsvolum. Generikaprodusentene har på sin side fått økt salgsvolum. Dels har 
apotek- og grossistnæringens marginer økt ved at de har kunnet presse ned GIP, 
uten å redusere utsalgsprisene tilsvarende. Dette har gitt tap i form av reduserte 
marginer for så vel original- som generikaprodusenter.  

Folketrygden 
Også folketrygden har fått gevinster av generisk bytte. Først og fremst fordi 
forbruket er vridd over fra originalpreparater til billigere generika. Samtidig har 
folketrygdens utgifter gått ned på grunn av reduserte priser på reseptbelagte lege-
midler. Hoveddelen av prisreduksjonen skyldes imidlertid prisrevisjonene og ikke 
generisk konkurranse.  

For legemidlene som er omfattet av indeksprissystemet, erstatter indeksprisene de 
faktiske utsalgsprisene for folketrygden. Dette er nærmere drøftet i kapittel 9. Vi 
konkluderer der med at utgiftene til folketrygden er redusert som følge av 
systemet, primært som følge av skrueffekten på indeksprisene av generisk bytte. 

Pasientene 
Adgangen til generisk bytte har også bidratt til å redusere pasientenes legemiddel-
utgifter, ved at de har fått mulighet til å velge billigere preparater. I den grad noe 
av prisnedgangen på reseptbelagte legemidler skyldes generisk bytte, har det også 
gitt en gevinst til pasientene. Drøftingene foran tilsier imidlertid at denne effekten 
er liten. 85 Indeksprissystemet har påvirket pasientenes egenbetalinger ved at de 
som nekter å bytte, må betale differansen mellom utsalgsprisen og indeksprisen. 
Det er drøftet i kapittel 9.  

Alt i alt ser vi at så vel folketrygden og pasientene som apotek- og grossist-
næringen har vunnet på generisk bytte, mens originalprodusentene har tapt. Dette 
er i tråd med målene med ordningen. Gevinstene for folketrygden og pasientene er 
imidlertid primært oppnådd gjennom vridning i forbruket, mens prisene i liten 
grad er redusert. 

At vi ikke har fått større prisreduksjoner som følge av generisk bytte, må ses i 
sammenheng med at apotek- og grossistnæringen ikke har insentiver til å videre-
føre rabatter fra produsentene. Drøftingene i kapittel 5 og kapittel 9 har vist at 
verken gevinstdelingssystemet eller indeksprissystemet gir apotek- og grossist-
næringen insentiver til å redusere utsalgsprisene i særlig grad. At systemene ikke 
virker etter hensikten, skyldes den vertikale og horisontale integrasjonen i 
næringen. Som vi så i avsnitt 10.2.1, har imidlertid integrasjonen gitt gevinster på 
mange områder. Dette tilsier at myndighetene bør vurdere andre systemer for å få 

                                                 
84  Samtidig har pris- og avansereguleringer redusert næringens marginer. 
85  Samtidig har prisene på reseptfrie legemidler økt. Det innebærer en kostnad for pasientene og en gevinst 

for apoteknæringen. Dette er imidlertid neppe en konsekvens av generisk bytte. 
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ned utsalgsprisene. Det ligger utenfor rammen av denne evalueringen å utrede nye 
reguleringsmodeller. 

10.4 Utsiktene framover 
Vurderingene ovenfor er gjort på grunnlag av situasjonen slik vi observerte den 
fram til i dag. Fra loven trådte i kraft og fram til dette tidspunktet har vi sett 
kontinuerlig endring på svært mange områder. Det er grunn til å tro at vi vil se 
betydelige endringer også i tiden framover. På noen områder kan det ha betydning 
for vurderingene av lovens effekt. 

10.4.1 Redusert tilgjengelighet? 
Overetablering? 
Drøftingen i kapittel 3 viser at veksten i antall apotek har flatet ut det siste året. 
Aktørene i apotek- og grossistnæringen tror heller ikke det vil komme noen 
vesentlig videre vekst. Vi har sett at lønnsomheten i enkelte apotek er svært 
dårlig, jf. kapittel 7. Selv om regnskapene for enkeltapotek innen kjedene må 
tolkes med varsomhet, kan det være et tegn på at det har vært en overetablering i 
den forstand at antall apotekutsalg er høyere enn pasientene er villige til å betale 
for gjennom prisene på reseptfrie legemidler og handelsvarer. I så fall er det grunn 
til å vente noen nedleggelser i tiden framover. 

Mindre konkurranse? 
Vi har sett at aktørene i apoteknæringen konkurrerer om beliggenhet i dag. Antall 
aktører er likevel så lavt at det er en fare for at graden av konkurranse går ned i 
tiden framover. Det kan i så fall tilsi at apotekkjedene reduserer antall utsalgs-
steder. 

Konkurranse fra dagligvare? 
Konkurransen apotekene møter gjennom salg av reseptfrie legemidler utenom 
apotek vil få betydning for tilgjengelighet. På den ene side vil dagligvare være 
svært konkurransedyktige på beliggenhet, ved at de vanligste legemidlene er å 
finne der folk likevel er innom for å handle melk og brød. Dermed vil trolig 
dagligvare etter hvert ta en betydelig andel av omsetningen av de vanligste 
reseptfrie legemidlene. Som vi så i kapittel 7 er det her lønnsomheten for 
apotekene er størst. Selv uten at prisene presses ned, vil med andre ord apotek-
økonomien svekkes av salg i dagligvare. Dette kan stimulere til nedleggelser av 
de minst lønnsomme apotekene. Et annet forhold er at salg i dagligvare i stor grad 
vil svekke grunnlaget for medisinutsalgene. Medisinutsalgene har et vesentlig 
større vareutvalg enn det dagligvare og andre kan ha. På den annen side vil 
tilgjengeligheten til de vanligste reseptfrie legemidlene øke betydelig. 

Effekter av salg av reseptfrie legemidler utenom apotek er ikke en del av denne 
evalueringen, og effektene er bare overflatisk drøftet. 

10.4.2 Redusert kvalitet? 
Kapittel 4 indikerer at kvaliteten på apotektjenestene er svekket etter at den nye 
loven ble innført. Dette kan ses i lys av at kundene i liten grad kan vurdere den 
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farmasøytfaglige kvaliteten på tjenestene de får ved apoteket. Dermed har de 
begrenset mulighet til å velge apotek på grunnlag av kvalitet, og følgelig vil 
apotekene også i begrenset grad konkurrere på kvalitet. Ytterligere reduksjon i 
apotekenes marginer gjennom AIP-revisjoner kan gjøre at apotekene reduserer 
kvaliteten mer.86 Kvaliteten på apotektjenestene er likevel i betydelig grad 
regulert, slik at det vil være begrenset hvor mye kvaliteten kan svekkes. Det er 
også verdt å legge merke til at et av målene for den nye apotekloven var en mer 
effektiv bruk av farmasøytkompetansen – det vil si å redusere antall farmasøyter 
per apotek.  

10.4.3 Økt prisfølsomhet? 
Drøftingen i analysene våre har vist at etterspørselen etter legemidler er svært lite 
prisfølsom. Det er imidlertid flere faktorer som kan tilsi at pasientenes vekt-
legging av pris, kan øke i tiden framover: 

I det siste har det vært stor oppmerksomhet omkring apotekkjedenes priser. Både 
mistanke om prissamarbeid og medieoppslag om høyere priser hos kjede-
apotekene kan ha som effekt at pasientene blir mer oppmerksomme på, og legger 
større vekt på, priser. Apotekbarometeret, jf. kapittel 1, indikerer at prisfølsom-
heten er økende.  

Økt prisfølsomhet vil innebære at kundene vil legge relativt mindre vekt på 
tilgjengelighet, service og kvalitet ved valg av utsalgssted. Dermed kan apotekene 
i mindre grad enn tidligere la kostnadene ved å ha mange utsalgssteder og høy 
kvalitet og service, slå ut i prisene på reseptfrie legemidler og handelsvarer. En 
naturlig konsekvens vil derfor være at prisene på legemidler og handelsvarer går 
ned, mens tilgjengelighet, service og kvalitet svekkes. Det er likevel viktig å 
understreke at økt prisfølsomhet uansett kun vil gjelde for de legemidlene som 
pasientene betaler selv. Hoveddelen av legemiddelomsetningen er betalt av 
folketrygden, og det er ingen grunn til å tro at pasientene vil bli mer opptatt av 
priser på legemidler som de ikke betaler selv.  

                                                 
86  Økt konkurranse fra dagligvare på beliggenhet, og eventuelt også på pris, kan også gjøre at kvaliteten på 

apotektjenestene svekkes ytterligere. 
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VEDLEGG 1: Pasienter 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant 1000 personer som har hatt 
frikort de siste tre årene. Undersøkelsen er foretatt av Opinion og gjennomført på 
telefon. Spørreskjemaet er gjengitt nedenfor. Svarene er illustrert i figurer etter 
spørreskjemaet.  

 

 

Spørreskjema brukt ved intervju av pasienter 
God kveld. Jeg heter… Jeg skulle gjerne snakke med….  

NÅR RETTE PERSON ER I TELEFONEN: 

Jeg heter… og ringer fra Opinion. Vi vil gjerne stille deg noen spørsmål om dine erfaringer som 
apotekkunde. Bakgrunnen er at det for nesten tre år siden, den 1. mars 2001, ble innført en ny 
apoteklov. Helsedepartementet har bedt om en evaluering av den nye loven og denne under-
søkelsen er en del av den evalueringen. Kunne du tenke deg å sette av 7-8 minutter for å svare på 
noen spørsmål? 

1. Får du legemidler tilsendt på grunn av særlig belastning ved eget besøk i apotek?  

1: Ja. Hopp over spm 3 og 5  
2: Nei 

HVIS JA  PÅ SPØRSMÅL 1:  

2. Sendes legemidlene fra et fast apotek? 

1: Ja 
2: Ja, men det sendes fra andre av og til 
3: Nei 
4: Ikke sikker 

HVIS NEI PÅ SPØRSMÅL 1: 

2a. Er det vanligvis du som henter legemidler på apoteket, eller er det andre som gjør det for 
deg? 

 1: Henter selv 
 2: Andre gjør det 
 3: Begge deler 

HVIS NEI PÅ SPØRSMÅL 1:  

3. Har du et fast apotek/medisinutsalg du bruker? 

1: Ja 
2: Ja, men jeg bruker også andre av og til 
3: Nei  
4: Ikke sikker 

HVIS 1 ELLER 2 PÅ SPØRSMÅL 2 ELLER 3.  

4. Vet du om det er et Apotek1, Vitusapotek, Allianceapotek eller sykehusapotek? 

1: Apotek1 
2: Vitusapotek 
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3: Alliance-apotek 
4: Sykehusapotek 
5: Annet 
6: Nei 
7: Ikke sikker 

HVIS NEI PÅ SPØRSMÅL 1:  

5. Har du opplevd at legen har ringt, fakset eller mailet en resept inn til et apotek? Hvis ja, 
tenk på den siste gangen det skjedde, hvem var det som valgte apotek? Var det… 

HVIS JA LES OPP 1-4 

1: Legen som valgte et apotek uten å spørre 
2: Legen som foreslo et apotek  
3: Du som valgte selv 
4: Det fins i praksis ingen valgmuligheter (bare ett apotek i nærheten) 
5: Nei 

HVIS JA PÅ SPØRSMÅL 1  

6. Tenk på sist gang legen sendte en resept til et apotek: Hvem var det som valgte hvilket 
apotek medisinen skulle sendes fra? Var det… 

LES OPP 1-4 

1: Legen som valgte et apotek uten å spørre 
2: Legen som foreslo et apotek  
3: Du som valgte selv 
4: Det fins i praksis ingen valgmuligheter (bare ett apotek i nærheten) 
5: Ikke sikker 

7. For å spare penger for pasienter og rikstrygdeverket er det innført en ordning med bytte 
av likeverdige legemidler. Kjenner du til ordningen? Hvis ja, vil du si at du kjenner 
ordningen meget godt, ganske godt, ganske dårlig eller meget dårlig? 

1: Nei,  
2: Meget godt 
3: Ganske godt 
4: Ganske dårlig  
5: Meget dårlig 
6: Ikke sikker 

8. Har du ved kjøp av reseptbelagt legemiddel opplevd at apotekpersonalet foreslår å bytte 
til et annet legemiddel enn det som står på resepten, i så fall vil du si at dette har skjedd 
ofte, av og til, sjelden eller aldri? 

1: Ofte 
2: Av og til 
3: Sjelden GÅ TIL SPØRSMÅL 17 
4: Aldri GÅ TIL SPØRSMÅL 17 
5: Ikke sikker GÅ TIL SPØRSMÅL 17 

Når du svarer på de neste spørsmålene, tenk på den siste gangen du fikk spørsmål om å 
bytte reseptbelagt legemiddel.  

HVIS 1 ELLER 2 PÅ SPØRSMÅL 8 

9. Gjaldt dette et legemiddel på blå resept, på hvit resept eller begge deler? 

1: Blå resept 
2: Hvit resept 
3: Både blå og hvit 
4: Ikke sikker 
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HVIS 3 (BÅDE BLÅ OG HVIT) PÅ SPØRSMÅL 9: TENK BARE PÅ LEGEMIDDELET PÅ 
BLÅ RESEPT NÅR DU BESVARER DE NESTE SPØRSMÅLENE. 

HVIS 1 ELLER 2 PÅ SPØRSMÅL 8  

10. Aksepterte du å bytte legemiddel?  

1: Ja 
2: Nei 
3: Ikke sikker, husker ikke 

HVIS JA PÅ SPØRSMÅL 10 

11. Hva vil du si var den viktigste grunnen til at du aksepterte å bytte? 

1: At apotekpersonalet anbefalte meg å bytte 
2: At jeg hadde akseptert å bytte tidligere 
3: Det ble billigere for meg 
4: Det ble billigere for folketrygden 
5: Apoteket hadde ikke på lager det jeg opprinnelig skulle ha 
6: Annet 
7: Ikke sikker 

HVIS NEI PÅ  SPØRSMÅL 10 

12.  Hva vil du si var den viktigste grunnen til at du ikke aksepterte å bytte?  

1: Jeg hadde dårlige erfaringer med det foreslåtte legemiddelet 
2: Jeg var usikker på om det legemiddelet apoteket foreslo var like effektivt for 

meg 
3: Jeg var usikker på om jeg kom til å tåle det legemiddelet apoteket foreslo 
4: Jeg så ingen grunn til å bytte 
5: Jeg foretrakk å følge legens resept 
6: Annet 
7: Ikke sikker, husker ikke 

HVIS 1 ELLER 2 PÅ SPØRSMÅL 8 

13. Har du noen gang søkt råd hos legen din om bytte av likeverdige reseptbelagte 
legemidler? 

1: Ja 
2: Nei 
3: Ikke sikker 

HVIS JA PÅ SPØRSMÅL 13 

14. Hvilket råd fikk du av legen sist gang du spurte. 

1: Legen anbefalte bytte 
2: Legen forsikret om at det er trygt å bytte, men sa at jeg selv må vurdere hva jeg 

vil gjøre   
3: Legen sa at det i noen tilfeller kan være problematisk å bytte, men sa at jeg selv 

må vurdere hva jeg vil gjøre 
4: Legen frarådet å bytte 
5: Legen ga ingen råd 
6: Ikke sikker 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 

 198 

HVIS 1 ELLER 2 PÅ SPØRSMÅL 8 

15. Da du sist gang fikk spørsmål om å bytte reseptbelagt legemiddel; Ga apoteket deg 
informasjon og veiledning  omkring bytte av legemiddel? Hvis ja, var den… 

LES OPP 1-4 

1: Meget god 
2: Ganske god 
3: Ganske dårlig 
4: Meget dårlig 
5: Nei 
6: Ikke sikker  

HVIS 1 ELLER 2 PÅ SPØRSMÅL 8 

16. Fikk du skriftlig informasjon fra apoteket om bytte av legemiddel? 

1: Ja 
2. Nei 
3: Ikke sikker 

17. HVIS de har besvart spørsmål 15: Hvor fornøyd er du med den øvrige veiledningen du får 
på apoteket?  

HVIS de IKKE har besvart spørsmål 15 eller har svart nei eller ikke sikker på spørsmål 
15: Hvor fornøyd er du med veiledningen du får på apoteket? 

Er du… 

LES OPP 1-4 

1: Meget fornøyd 
2: Ganske fornøyd 
3: Ganske misfornøyd 
4: Meget misfornøyd 
5: Ikke sikker 

HVIS 1 ELLER 2 PÅ SPØRSMÅL 17 

18. Vil du si at denne (øvrige) veiledningen du får dreier seg mest om regler og refusjons-
ordninger, mest om selve legemidlene eller like mye om begge deler? 

1: Mest om regler og refusjonsordninger 
2: Omtrent like mye om begge deler 
3: Mest om selve legemiddelet 
4: Ikke sikker 

HVIS 3 ELLER 4 PÅ SPØRSMÅL 17 

19. Hva er du misfornøyd med? (Flere svar mulig) 

1: For lite informasjon om regler og refusjonsordninger 
2: For lite informasjon om selve legemidlene 
3: Mye unødvendig informasjon 
4: Annet 
5: Ikke sikker 

20. Når du har kjøpt reseptfritt legemiddel; har du da opplevd at apotekpersonalet foreslår at 
du skal kjøpe et annet, tilsvarende, legemiddel enn du i utgangspunktet ber om? Hvis Ja, 
hvordan opplevde du å få den forespørselen, var det positivt eller negativt? 

1: Nei 
2: Positivt  
3: Negativt  
4: Verken positivt eller negativt  
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5: Ikke sikker 

21. Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de siste tre årene … 

…med hensyn til hvor lett det er for deg å få tak i legemidler? Hvis ja, er det blitt lettere 
eller vanskeligere?  

1: Nei 
2: Lettere 
3: Vanskeligere 
4: Ikke sikker 

22. OPPFATTER DU AT DET HAR SKJEDD ENDRINGER I APOTEKENE DE SISTE 
TRE ÅRENE… 

…med hensyn til ventetid på apoteket? Hvis ja er den blitt kortere eller lengre? 

1: Nei 
2: Kortere 
3: Lengre 
4: Ikke sikker 

23. OPPFATTER DU AT DET HAR SKJEDD ENDRINGER I APOTEKENE DE SISTE 
TRE ÅRENE… 

…med hensyn til diskresjon på apoteket? Hvis ja, er det blitt større eller mindre mulighet 
for diskresjon? 

1:Nei 
2:Større 
3:Mindre 
4:Ikke sikker  

24. OPPFATTER DU AT DET HAR SKJEDD ENDRINGER I APOTEKENE DE SISTE 
TRE ÅRENE… 

…med hensyn til om apoteket foreslår at du skal velge et annet reseptfritt legemiddel enn 
du i utgangspunktet ber om? Hvis ja, opplever du oftere eller sjeldnere enn før at apoteket 
foreslår et annet legemiddel? 

1: Nei 
2: Oftere 
3: Sjeldnere 
4: Ikke sikker 

 

25. OPPFATTER DU AT DET HAR SKJEDD ENDRINGER I APOTEKENE DE SISTE 
TRE ÅRENE… 

…med hensyn til om apoteket har på lager de legemidlene du spør etter? Hvis ja, 
opplever du oftere eller sjeldnere enn før at apoteket ikke har akkurat det du spør etter? 

1: Nei  
2: Oftere 
3: Sjeldnere 
4: Ikke sikker 

26. OPPFATTER DU AT DET HAR SKJEDD ENDRINGER I APOTEKENE DE SISTE 
TRE ÅRENE… 

…med hensyn til apotekets veiledning om legemidler? Hvis ja, har den blitt bedre eller 
dårligere? 

1: Nei 
2: Bedre 
3: Dårligere 
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4. Ikke sikker 

27. OPPFATTER DU AT DET HAR SKJEDD ENDRINGER I APOTEKENE DE SISTE 
TRE ÅRENE… 

…med hensyn til apotekets service generelt? Hvis ja, har den blitt bedre eller dårligere? 

1: Nei 
2: Bedre 
3: Dårligere 
4: Ikke sikker 

Til slutt et spørsmål om deg selv 

28. Hvilket år er du født? 
29. Kjønn 
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Svar på spørsmålene 
I dette avsnittet presenteres svarene på spørsmålene i form av figurer med 
frekvensfordelinger. Svarene oppgis i prosent av alle som har besvart det aktuelle 
spørsmålet. Antall som har besvart hvert spørsmål oppgis i noter under hver figur. 
I tilfeller hvor svarene er splittet opp på ulike grupper, er den aktuelle gruppen 
angitt i parentes etter spørsmålsnummeret. 

Figur V1.1 Sp_ 1 Får du legemidler tilsendt på grunn av særlig belastning 
ved eget besøk i apotek? 

10

90

Ja

Nei

 
Note: Antall svar = 1000 

Figur V1.2 Sp_2a Er det vanligvis du som henter legemidler på apoteket, 
eller er det andre som gjør det for deg? 

6

5

89Henter selv

Andre gjør det

Begge deler

 
Note: Antall svar = 825 

Figur V1.3 Sp_3 Har du et fast apotek/medisinutsalg du vanligvis bruker? 

73

12

15

0

Ja

Ja, men jeg bruker også andre av
og til

Nei

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 900 (Kun de som ikke får legemidler tilsendt, jf spørsmål 1) 
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Figur V1.4 Sp_4 Vet du om ditt faste apotek er et Apotek1, Vitusapotek, 
Allianceapotek eller sykehusapotek? 

47

23 10 7 113Vet

Vet ikke

Apotek1 Vitusapotek Alliance-apotek Sykehusapotek AnnetVet ikke  
Note: Antall svar = 816 

Figur V1.5 Sp_5 Har du opplevd at legen har ringt, fakset eller mailet en 
resept inn til et apotek? Tenk på sist gang det skjedde, hvem var 
det som valgte apotek? Var det… 

7

4

32

19

4

35

Legen som valgte et apotek uten å
spørre

Legen som foreslo et apotek

Du som valgte selv

Det finnes i praksis ingen
valgmuligheter

Ikke opplevd det

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 900 

Figur V1.6 Sp_6 Hvem valgte hvilket apotek medisinen skulle sendes fra? 
Var det… 

30

5

25

35

5

Legen som valgte et apotek uten å
spørre

Legen som foreslo et apotek

Du som valgte selv

Det finnes i praksis ingen
valgmuligheter

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 100. (Kun til pasienter som får tilsendt medisiner). 
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Figur V1.7 Sp_7 Hvor godt kjenner du ordningen med bytte av likeverdige 
legemidler? 

19

35

10

3

31

1

Meget godt

Ganske godt

Ganske dårlig

Meget dårlig

Kjenner ikke ordningen

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 1000 

Figur V1.8 Sp_7 (kjønn) Hvor godt kjenner du ordningen med bytte av 
likeverdige legemidler? 

17

35

11

2

1

32

21

35

9

3

2

31

Meget godt

Ganske godt

Ganske dårlig

Meget dårlig

Ikke sikker

Kjenner ikke
ordningen

Mann
Kvinne

 
Note: Antall svar menn =  401. Antall svar kvinner = 599 

Figur V1.9 Sp_7 ( alder) Hvor godt kjenner du ordningen med bytte av 
likeverdige legemidler? 

23

42

8

3

0

23

17

30

11

3

2

37

Meget godt

Ganske godt

Ganske dårlig

Meget dårlig

Ikke sikker

Kjenner ikke
ordningen

Under 60 år
60 år og eldre

 
Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587 
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Figur V1.10 Sp_8 Hvor ofte har du opplevd at apoteket foreslår bytte av 
likeverdige legemidler? 

10

18

26

45

2

Ofte

Av og til

Sjelden

Aldri

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 1000 

Figur V1.11 Sp_9 Sist gang du fikk spørsmål om å bytte legemiddel; gjaldt 
dette et legemiddel på blå resept, hvit resept eller begge deler? 

70

17

7

5

Blå resept

Hvit resept

Både blå og hvit

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 281 (de som svarte ”ofte” eller ”av og til” på spørsmål 8.) 

Figur V1.12 Sp_10 Sist gang du fikk spørsmål om å bytte legemiddel, 
aksepterte du da å bytte? 

73

25

2

Ja

Nei

Ikke sikker,
husker ikke

 
Note: Antall svar = 281 (de som har svart ofte eller av og til) på spørsmål 8) 
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Figur V1.13 Sp_10  (kjønn) Sist gang du fikk spørsmål om å bytte 
legemiddel, aksepterte du da å bytte? 

74

25

2

72

26

2

Ja

Nei

Ikke sikker,
husker ikke

Mann
Kvinne  

Note: Antall svar menn = 114. Antall svar kvinner = 167. 

Figur V1.14 Sp_10 ( reseptstatus) Sist gang du fikk spørsmål om å bytte 
legemiddel, aksepterte du da å bytte?  

73

79

26

19 2

1Blå resept

Hvit resept

Ja Nei Ikke sikker, husker ikke  
Note: Antall svar blå resept = 219. Antall svar hvit resept = 48. 

Figur V1.15 Sp_10 ( alder) Sist gang du fikk spørsmål om å bytte legemiddel, 
aksepterte du da å bytte? 

74

72

25

26

1

2

Under 60 år

60 år og eldre

Ja Nei Ikke sikker, husker ikke
 

Note: Antall svar under 60 år = 142. Antall svar 60 år og eldre = 139. 
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Figur V1.16 Sp_10 (bosted) Sist gang du fikk spørsmål om å bytte 
legemiddel, aksepterte du da å bytte? 

78

73

70

18

26

28 2

1

4Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

Ja Nei Ikke sikker, husker ikke  
Note: Klassifiseringen av bostedskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i rapporten. 

Antall svar tettbygd kommune = 107. Antall svar mindre tettbygd kommune = 122. Antall svar 
spredtbygd kommune = 51. 

Figur V1.17 Sp_11 Hva var den viktigste grunnen til at du aksepterte  å 
bytte? 

23

0

45

4

12

14

2

At apotekpersonalet anbefalte meg å
bytte

At jeg hadde akseptert å bytte tidligere

Det ble billigere for meg

Det ble billigere for folketrygden

Apoteket hadde ikke på lager det jeg
opprinnelig skulle ha

Annet

Ikke sikker/husker ikke
 

Note: Antall svar = 205. 
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Figur V1.18 Sp_11 (kjønn) Hva var den viktigste grunnen til at du aksepterte 
å bytte? 

30

0

39

7

8

15

0

18

1

49

2

14

12

3

At apotekpersonalet anbefalte meg å
bytte

At jeg hadde akseptert å bytte tidligere

Det ble billigere for meg

Det ble billigere for folketrygden

Apoteket hadde ikke på lager 
det jeg opprinnelig skulle ha

Annet

Ikke sikker/husker ikke
Mann
Kvinne  

Note: Antall svar menn = 84. Antall svar kvinner = 121. 

Figur V1.19 Sp_11 (reseptstatus) Hva var den viktigste grunnen til at du 
aksepterte å bytte? 

24

1

41

6

10

16

3

18

0

55

0

21

5

0

At apotekpersonalet anbefalte meg å
bytte

At jeg hadde akseptert å bytte
tidligere

Det ble billigere for meg

Det ble billigere for folketrygden

Apoteket hadde ikke på lager
det jeg opprinnelig skulle ha

Annet

Ikke sikker/husker ikke Blå resept
Hvit resept  

Note: Antall svar blå resept = 160. Antall svar hvit resept = 38. 
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Figur V1.20 Sp_12 Hva var den viktigste grunnen til at du ikke aksepterte å 
bytte? 

15

28

15

15

21

4

Dårlige erfaringer 

Jeg var usikker på om det var like effektivt

Jeg var usikker på om jeg kom til å tåle det

Jeg så ingen grunn til å bytte

Jeg foretrakk å følge legens resept

Annet

 
Note: Antall svar = 71. 

Figur V1.21 Sp_13 Har du noen gang søkt råd hos legen din om generisk 
bytte? 

26

73

1

Ja

Nei

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 281. 

Figur V1.22 Sp_14 Hvilket råd fikk du av legen sist du spurte? 

26

30

5

25

4

10

Legen anbefalte bytte

Legen forsikret om at det er trygt å bytte, 
men at jeg selv må vurdere det

Legen sa at det i noen tilfeller kan være 
problematisk, men at jeg selv må vurdere det

Legen frarådet å bytte

Legen ga ingen råd

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 73. 
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Figur V1.23 Sp_15 Hvordan var apotekets informasjon om generisk bytte sist 
gang du fikk spørsmål om å bytte  reseptbelagt legemiddel? 

21

31

8

2

32

5

Meget god

Ganske god

Ganske dårlig

Meget dårlig

Fikk ingen info

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 281. 

Figur V1.24 Sp_16 Fikk du skriftlig informasjon fra apoteket om bytte av 
legemiddel? 

22

73

5

Ja

Nei

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 218. 

Figur V1.25 Sp_ 17 Hvor fornøyd er du med (den øvrige) veiledningen på 
apoteket? 

40

45

3

1

10

Meget fornøyd

Ganske fornøyd

Ganske misfornøyd

Meget misfornøyd

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 1000. 
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Figur V1.26 Sp_18 Vi du si at denne (øvrige) veiledningen du får dreier seg 
mest om regler og refusjonsordninger, mest om selve 
legemidlene eller like mye om begge deler? 

4

38

41

17

Mest om regler og
refusjonsordninger

Omtrent like mye
om begge deler

Mest om selve
legemiddelet

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 855. 

Figur V1.27 Sp_19 Hvis du er misfornøyd - hva er du misfornøyd med? 
(flere svar mulig) 

21

63

5

35

9

For lite informasjon
om regler og

For lite informasjon
om selve

Mye unødvendig
informasjon

Annet

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 43. 

Figur V1.28 Sp_20 Når du har kjøpt reseptfritt legemiddel; har du opplevd at 
apotekpersonalet foreslår at du skal kjøpe et annet, tilsvarende 
legemiddel enn du i utgangspunktet ber om? Hvis ja; hvordan 
opplevde du den forespørselen, var det positivt eller negativt? 

71

5

19 3 3

Ikke blitt spurt

Blitt spurt

Ikke sikker

Positivt Negativt Verken positivt eller negativt  
Note: Antall svar = 1000. 
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Figur V1.29 Sp_20 ( alder) Når du har kjøpt reseptfritt legemiddel; har du 
opplevd at apotekpersonalet foreslår at du skal kjøpe et annet, 
tilsvarende legemiddel enn du i utgangspunktet ber om? Hvis ja; 
hvordan opplevde du den forespørselen, var det positivt eller 
negativt?  

62

28

3

4

3

77

12

2

2

6

Nei

Positivt

Negativt

Verken positivt
eller negativt

Ikke sikker Under 60 år
60 år og eldre  

Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 

Figur V1.30 Sp_21 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de 
siste tre årene med hensyn til hvor lett det er for deg å få tak i 
legemidler? Hvis ja, er det blitt lettere eller vanskeligere? 

65

7

23 6

Nei

Ja

Ikke sikker Lettere
Vanskeligere  

Note: Antall svar = 1000. 

Figur V1.31 Sp_21 ( alder) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene med hensyn til hvor lett det er for deg å få tak i 
legemidler. Hvis ja, er det blitt lettere eller vanskeligere?  

57

70

32

16

6

5

5

8

Under 60 år

60 år og eldre

Ingen endring Lettere Vanskeligere Ikke sikker
 

Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 
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Figur V1.32 Sp_21 ( bosted) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til hvor lett det er for 
deg å få tak i legemidler? Hvis ja, Er det blitt lettere eller 
vanskeligere? 

66

69

60

20

22

26

5

4

8

9

5

7

Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

Ingen endring Lettere Vanskeligere Ikke sikker  
Note: Klassifiseringen av bostedskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i rapporten. 

Antall svar i tettbygd kommune = 336. Antall svar i mindre tettbygd kommune = 427. Antall svar i 
spredtbygd kommune = 233. 

Figur V1.33 Sp_22 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de 
siste tre årene med hensyn til ventetid på apoteket? Hvis ja, er 
ventetiden blitt kortere eller lengre? 

40

8

42 11

Nei

Ja

Ikke sikker Kortere
Lengre  

Note: Antall svar = 1000. 

Figur V1.34 Sp_22 (alder) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til ventetid på 
apoteket? Hvis ja, er ventetiden blitt kortere eller lengre? 

35

43

47

38

13

10

5

10

Under 60 år

60 år og eldre

Ingen endring Kortere Lengre Ikke sikker
 

Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 
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Figur V1.35 Sp_22 (bosted) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til ventetid på 
apoteket? Hvis ja, er ventetiden blitt kortere eller lengre?  

51

37

36

29

43

48

9

13

10

11

7

6

Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

Ingen endring Kortere Lengre Ikke sikker  
Note: Klassifiseringen av bostedskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i rapporten. 

Antall svar i tettbygd kommune = 336. Antall svar i mindre tettbygd kommune = 427. Antall svar i 
spredtbygd kommune = 233. 

Figur V1.36 Sp_23 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de 
siste tre årene med hensyn til diskresjon på apoteket? Hvis ja,  
er muligheten for diskresjon blitt større eller mindre? 

67

16

14 3

Nei

Ja

Ikke sikker Større
Mindre  

Note: Antall svar = 1000. 

Figur V1.37 Sp_23 ( alder) Oppfatter du at det har skjedd endringer med 
hensyn til mulighet for diskresjon. Hvis ja, er  muligheten blitt 
større eller mindre?  

64

68

20

10

11

19

5

2

Under 60 år

60 år og eldre

Ingen endring Større Mindre Ikke sikker  
Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 
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Figur V1.38 Sp_24 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de 
siste tre årene med hensyn til om apoteket foreslår at du skal 
velge et annet reseptfritt legemiddel enn du i utgangspunktet ber 
om? Hvis ja opplever du oftere eller sjeldnere enn før at 
apoteket foreslår et annet legemiddel?  

68

13

18 1

Nei

Ja

Ikke sikker Oftere
Sjeldnere  

Note: Antall svar = 1000. 

Figur V1.39 Sp_24 (alder) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til om apoteket foreslår 
at du skal velge et annet reseptfritt legemiddel enn du i 
utgangspunktet ber om? Hvis ja opplever du oftere eller 
sjeldnere enn før at apoteket foreslår et annet legemiddel? 

64

71

27

12

8

16

2

1

Under 60 år

60 år og eldre

Ingen endring Oftere Sjeldnere Ikke sikker  
Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 

Figur V1.40 Sp_24 ( bosted) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til om apoteket foreslår 
at du skal velge et annet reseptfritt legemiddel enn du i 
utgangspunktet ber om? Hvis ja, opplever du oftere eller 
sjeldnere enn før at apoteket foreslår et annet legemiddel? 

67

71

65

16

17

21

14

11

13
1

1

2

Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

Ingen endring Oftere Sjeldnere Ikke sikker  
Note: Klassifiseringen av bostedskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i rapporten. 

Antall svar i tettbygd kommune =336. Antall svar i mindre tettbygd kommune = 427. Antall svar i 
spredtbygd kommune = 233. 
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Figur V1.41 Sp_25 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de 
siste tre årene med hensyn til om apoteket har på lager de 
legemidlene du spør etter? Hvis ja, opplever du oftere eller 
sjeldnere at apoteket ikke har det du spør etter? 

64

12

916

Nei

Ja

Ikke sikker Oftere
Sjeldnere  

Note: Antall svar = 1000. 

Figur V1.42 Sp_25 (alder) Oppfatter du at det har skjedd endringer med 
hensyn til om apoteket har på lager de legemidlene du spør 
etter? Hvis  ja, opplever du oftere eller sjeldnere at apoteket 
ikke har det du spør etter?  

62

65

19

13

11

8

9

14

Under 60 år

60 år og eldre

Ingen endring Oftere Sjeldnere Ikke sikker
 

Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 

Figur V1.43 Sp_25 (bosted) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til om apoteket har på 
lager de legemidlene du spør etter. Hvis ja, opplever du oftere 
eller sjeldnere enn før at apoteket ikke har det du spør etter? 

64

67

59

14

15

18

8

7

12

14

11

12

Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

Nei Oftere Sjeldnere Ikke sikker  
Note: Klassifiseringen av bostedskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i rapporten. 

Antall svar i tettbygd kommune =336. Antall svar i mindre tettbygd kommune = 427. Antall svar i 
spredtbygd kommune = 233. 
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Figur V1.44 Sp_26 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de 
siste tre årene med hensyn til apotekets veiledning om 
legemidler? Hvis ja, er veiledningen blitt bedre eller dårligere? 

64

13

22 2

Nei

Ja

Ikke sikker Bedre
Dårligere  

Note: Antall svar = 1000. 

Figur V1.45 Sp_26 ( alder) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til apotekets veiledning 
om legemidler? Hvis ja, er veiledningen blitt bedre eller 
dårligere?  

64

64

26

19

8

17

2

1

Under 60 år

60 år og eldre

Ingen endring Bedre Dårligere Ikke sikker  
Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 

Figur V1.46 Sp_27 Oppfatter du at det har skjedd endringer i apotekene de 
siste tre årene med hensyn til apotekets service generelt? Hvis 
ja, er servicen blitt bedre eller dårligere? 

54

8

35 3

Nei

Ja

Ikke sikker Bedre
Dårligere  

Note: Antall svar = 1000. 
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Figur V1.47 Sp_27 (alder) Oppfatter du at det har skjedd endringer i 
apotekene de siste tre årene med hensyn til apotekets service 
generelt? Hvis ja, er servicen blitt bedre eller dårligere? 

49

58

44

28 11

3

3

4Under 60 år

60 år og eldre

Ingen endring Bedre Dårligere Ikke sikker  
Note: Antall svar under 60 år = 413. Antall svar 60 år og eldre = 587. 

Bakgrunnsopplysninger 
Figur V1.48 Sp_29 Respondentens kjønn 

60

40Mann

Kvinne

 
Note: Antall svar = 1000 

Figur V1.49 Respondentens alder 

59

26

14

2Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år og eldre

 
Note: Antall svar = 1000. 

Figur V1.50 Respondentens bostedskommune 

23

43

34

Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

 
Note: Klassifiseringen av bostedskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i rapporten. 

Antall svar: 996. 
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VEDLEGG 2: Sykehjem. 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant 149 sykehjem i Norge om deres 
forhold til apotekene. Undersøkelsen er foretatt av Opinion og gjennomført på 
telefon. Spørreskjemaet er gjengitt nedenfor. Svarene er vist i til slutt.  

Spørreskjema brukt ved intervju av sykehjem 
 

 

God dag/kveld Jeg heter ….. Jeg skulle gjerne snakke med legemiddelansvarlig syke-
pleier (innkjøpsansvarlig) ved sykehjemmet. HVIS DET ER FLERE INNKJØPS-
ANSVARLIGE VED SYKEHJEMMET VIL JEG GJERNE SNAKKE MED DEN SOM 
HAR ETTERNAVN SOM KOMMER FØRST I ALFABETET. 

NÅR RETTE PERSON ER I TELEFONEN: 

Jeg heter… og ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse blant 
sykepleiere med ansvar for innkjøp av legemidler ved et utvalg sykehjem om deres 
forhold til apotek og om holdninger og erfaringer med bytte av likeverdige legemidler 
(generisk bytte). Opplysningene som samles inn skal brukes i en evaluering av den nye 
apotekloven som ble innført for knapt tre år siden (1. mars 2001). Kunne du tenke deg å 
sette av 4 minutter til å svare på noen spørsmål om disse temaene?  

ECON analyse har blitt bedt av Helsedepartementet om å gjennomføre evalueringen.  

1. Hvilket apotek får dere levert legemidler fra? 

Er det... LES OPP 1-5 KUN ETT SVAR 

1: Et sykehusapotek 

2: Apotek1/Apokjeden 

3: Vitusapotek 

4: Alliance-apotek 

5: Grossist 

6: Annet 

7: Ikke sikker 

2. Har sykehjemmet skiftet leverandør av legemidler de siste tre årene? 

1: Ja 

2: Nei 

3: Ikke sikker 
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HVIS JA PÅ SPØRSMÅL 2 

3.  Hvorfor har sykehjemmet skiftet leverandør av legemidler? 

1: Fordi apoteket/grossisten vi byttet til kunne gi oss gunstigere leverings-
betingelser som f eks pris, leveringsdyktighet eller hyppighet 

2: Fordi apoteket/grossisten vi byttet til kunne gi oss bedre faglig oppfølging 

3: Annet 

4: Ikke sikker 

 HVIS SPM 1 ≠ 5 (GROSSIST) 

4. Kommer tilsynsfarmasøyten fra det samme apoteket som leverer legemidler til 
sykehjemmet?  

1: Ja 

2: Nei 

3: Ikke sikker 

4: Har ikke tilsynsfarmasøyt 

5. Hvordan vurderer du apotekets/grossistens evne til å levere legemidler innen de 
tidsfristene du har behov for?  Er den…  LES OPP 1-4 

1: Svært god 

2: Ganske god 

3: Ganske dårlig 

4: Svært dårlig 

5: Ikke sikker 

6. Hvordan vurderer du servicen du får fra apoteket med hensyn til den faglige 
veiledningen? Er den…  LES OPP 1-4 

1: Svært god 

2: Ganske god 

3: Ganske dårlig 

4: Svært dårlig 

5: Ikke sikker 

7. HVIS NEI PÅ SPØRSMÅL 2 

Vil du si at servicen du som legemiddelansvarlig sykepleier får fra apoteket er 
endret de siste tre årene med hensyn til leveringsdyktighet? Hvis ja, bruker 
apoteket kortere eller lengre tid på levere legemidlene du bestiller? 
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1: Nei  

2: Kortere tid 

3: Lengre tid 

4: Ikke sikker 

8. HVIS NEI PÅ SPØRSMÅL 2 

Vil du si at servicen du som legemiddelansvarlig sykepleier får fra apoteket er 
endret de siste tre årene med hensyn til faglig veiledning? Hvis ja, har den faglige 
veiledningen blitt bedre eller dårligere? 

1: Nei 

2: Bedre  

3: Dårligere 

4: Ikke sikker 

9. HVIS NEI PÅ SPØRSMÅL 2 

Vil du si at servicen du som legemiddelansvarlig sykepleier får fra apoteket er 
endret de siste tre årene med hensyn til feilekspederinger? Hvis ja, har det blitt 
færre eller flere feilekspederinger? 

1: Nei 

2: Færre 

3: Flere 

4: Ikke sikker 

10. Hvilken praksis har sykehjemmet med hensyn til innkjøp av legemidler? 
Forhandles det med apoteket om leveringsbetingelser for en periode, eller 
bestilles legemidler ved behov uten noen avtale med leverandør ? 

1: Vi forhandler med apotek/apotekkjede/grossist om priser, volum og 
leveringsbetingelser som gjelder for en periode  

2 Vi bestiller legemidler ved behov uten noen avtale med apotek/ 
apotekkjede/grossist 

3: Ikke sikker 

11. Har sykehjemmet fast praksis når det gjelder bruk av synonympreparater 
(generisk bytte)?  

1: Ja 

2: Nei  GOTO Avslutt intervjuet 

3: Ikke sikker  GOTO Avslutt intervjuet 
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12. På hvilken av følgende måter foretas i hovedsak bruk av synonympreparater 
(generisk bytte)? LES OPP 1-4 

1: Valg av generiske legemidler inngår som del av en leveringsavtale med 
apotek/apotekkjede/grossist 

2: Vi kjøper utelukkende inn de billigste legemidlene for hvert virkestoff 

3: Vi kjøper inn flere legemidler med samme virkestoff, men foretar 
generisk bytte ved dosering til pasienter 

4: Vi foretar aldri eller nesten aldri generisk bytte av legemidler 

5: Ikke sikker 
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Svar på spørsmålene 
Svarene er oppgitt i prosent 

Opplysninger om sykehjemmet 
Figur V2.1 Fylket sykehjemmet ligger i 

4

4

10

3

5

5

5

4

3

3

7

9

5

7

7

4

7

4

3

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

 
Note: Antall svar = 149.  

Figur V2.2 Regionen sykehjemmet ligger i 

14

26

7

28

11

14

Oslo og Akershus

Øvrige Østland

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelag

Nord-Norge

 
Note: Antall svar = 149.   
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Figur V2.3 Lokaliseringskommune 

38

34

28

Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

 
Note: Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i 

rapporten. 
Antall svar = 149.  

Svar  
Figur V2.4 Sp_1 Hvilket apotek får dere levert legemidler fra?  

13 %

5 %

36 %

3 %

7 %

18 %

17 %

Annet/ikke sikker

Grossist

Apotek, men usikker på hvilket

Alliance-apotek

Vitusapotek

Apotek1 /Apokjeden

Et sykehusapotek

 
Note: Antall svar = 149.  

Figur V2.5 Sp_2 Har sykehjemmet skiftet leverandør av legemidler de siste 
tre årene?  

3 %

20 %

77 %

Ikke sikker

Ja

Nei

 

Note: Antall svar = 149.  

Figur V2.6 Sp _3 Hvorfor har sykehjemmet skiftet leverandør av 
legemidler?  

10 %

3 %

87 %

Ikke sikker

Bedre faglig
oppfølging

Gunstigere
leveringsbetingelser

 

Note: Antall svar = 30. Det vil si de som har skiftet leverandør av legemidler de siste tre årene. (Jfr. 
spørsmål 2). 
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Figur V2.7 Sp_4 Kommer tilsynsfarmasøyten fra det samme apoteket som 
leverer legemidler til sykehjemmet?  

4 %

4 %

33 %

59 %

Har ikke
tilsynsfarmasøyt

Ikke sikker

Ja

Nei

 

Note: Antall svar = 141. Det vil si de som har apotek som leverandør av legemidler. (Jfr spørsmål 1) 

Figur V2.8 Sp_5 Hvordan vurderer du apotekets/grossistens evne til å 
levere legemidler innen de tidsfristene du har behov for? Er 
den…   

2 %

3 %

42 %

54 %

Ikke sikker

Ganske dårlig

Ganske god

Svært god

 

Note: Antall svar = 149.  

Figur V2.9 Sp_6 Hvordan vurderer du servicen du får fra apoteket med 
hensyn til den faglige veiledningen?  Er den…  

5 %

3 %

55 %

38 %

Ikke sikker

Ganske dårlig

Ganske god

Svært god

 

Note: Antall svar = 149.  

Figur V2.10 Sp_7 Vil du si at servicen du som legemiddelansvarlig 
sykepleier får fra apoteket er endret de siste tre årene med 
hensyn til leveringsdyktighet? Hvis ja, bruker apoteket kortere 
eller lengre tid på levere legemidlene du bestiller?  

4 %

7 %

15 %

75 %

Ikke sikker

Ja, bruker lengre tid

Ja, bruker kortere tid

Nei

 

Note: Antall svar = 114. Det vil si de som ikke har skiftet leverandør av legemidler de siste tre årene. (Jfr. 
spørsmål 2).  
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Figur V2.11 Sp_8 Vil du si at servicen du som legemiddelansvarlig 
sykepleier får fra apoteket er endret de siste tre årene med 
hensyn til faglig veiledning? Hvis ja, har den faglige 
veiledningen blitt bedre eller dårligere?  

5 %

3 %

15 %

77 %

Ikke sikker

Ja, servicen er dårligere

Ja, servicen er bedre

Nei

 

Note: Antall svar = 114. Det vil si de som ikke har skiftet leverandør av legemidler de siste tre årene. (Jfr. 
spørsmål 2).  

Figur V2.12 Sp_9 Vil du si at servicen du som legemiddelansvarlig 
sykepleier får fra apoteket er endret de siste tre årene med 
hensyn til feilekspederinger? Hvis ja, har det blitt flere eller 
færre feilekspederinger?  

5 %

2 %

8 %

85 %

Ikke sikker

Ja, flere
feilekspederinger

Ja, færre
feilekspederinger

Nei

 

Note: Antall svar = 114. Det vil si de som ikke har skiftet leverandør av legemidler de siste tre årene. (Jfr. 
spørsmål 2).  

Figur V2.13 Sp_10 Hvilken praksis har sykehjemmet med hensyn til innkjøp 
av legemidler?  

3 %

32 %

65 %

Ikke sikker

Vi bestiller uten
noen avtale

Vi forhandler

 

Note: Antall svar = 149.  
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Figur V2.14 Sp_11 Har sykehjemmet fast praksis når det gjelder bruk av 
synonympreparater (generisk bytte)?  

3 %

14 %

83 %

Ikke sikker

Nei

Ja

 

Note: Antall svar = 149.  

Figur V2.15 Sp_12 På hvilken av følgende måter foretas i hovedsak bruk av 
synonympreparater (generisk bytte)?  

3 %

8 %

2 %

27 %

60 %

Ikke sikker

Vi foretar aldri eller nesten
aldri generisk bytte av

legemidler

Vi kjøper inn flere
legemidler med samme
virkestoff, men foretar

generisk bytte ved dosering

Vi kjøper utelukkende inn de
billigste legemidlene for

hvert virkestoff

Valg av generiske
legemidler inngår som del
av en leveringsavtale med

apotek/apotekkjede/grossist

 

Note: Antall svar = 124. Det vil si de som har fast praksis med hensyn til generisk bytte. (Jfr spørsmål 11) 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 
 

 228 

 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 

 229 

VEDLEGG 3: Leger 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant 100 fastleger i Norge om deres 
forhold til generisk bytte og til apotekene. Undersøkelsen er foretatt av Opinion 
og gjennomført på telefon. Spørreskjemaet er gjengitt nedenfor. Svarene er 
illustrert i figurer etter spørreskjemaet.  

Spørreskjema brukt ved intervju av fastleger 
 

 

God dag/kveld Jeg heter ….. Jeg skulle gjerne snakke med….  

NÅR RETTE PERSON ER I TELEFONEN: 

Jeg heter… og ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse 
blant et utvalg fastleger om deres forhold til apotek og om holdninger og 
erfaringer med bytte av likeverdige legemidler (generisk bytte). Opplysningene 
som samles inn skal brukes i en evaluering av den nye apotekloven som ble 
innført for knapt tre år siden (1. mars 2001). Kunne du tenke deg å sette av 4 
minutter til å svare på noen spørsmål?  
 ECON analyse har blitt bedt av Helsedepartementet om å gjennomføre evalueringen.  

1. Hvor mange ganger de siste fire ukene vil du anslå at du som lege har fått 
henvendelse fra et apotek? 

Antall: 

99: ikke sikker 

HVIS IKKE SVART 0 PÅ SPØRSMÅL 1  

2. Hva dreide den siste henvendelsen seg om? 

 Var det… 

LES OPP 1-4 FLERE SVAR MULIG 

1: Kontroll av at det var du som hadde skrevet ut en resept 

2: Oppklarende spørsmål om resepten 

3: Informasjon om uheldig kombinasjon av legemidler 

4: Informasjon om at det har skjedd bytte av likeverdig legemiddel 
(generisk bytte) 

5: Annet 

6: Ikke sikker 
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3. Vil du si at omfanget av henvendelser fra apotek er endret de siste tre 
årene? Hvis ja, har det blitt flere eller færre henvendelser?  

1:  Nei 

2:  Flere 

3:  Færre 

4: Ikke sikker 

4. Har du et apotek du benytter oftere enn andre, i så fall hvordan vil du 
karakterisere kontakten mellom deg og dette apoteket. Har dere … 
LES OPP 2-4  KUN ETT SVAR 

 1: Nei 

2: God og løpende kontakt 

3: Sporadisk, men tilstrekkelig kontakt 

4: Mindre kontakt enn jeg kunne ønske meg 

5: Ikke sikker 

HVIS 3 PÅ SPØRSMÅL 4 

5. Hva mangler i kontakten med apoteket?  

Er det… 
LES OPP 1-6 FLERE SVAR MULIG.  

1: Diskusjon om interaksjon mellom legemidler 

2: Diskusjon om pasientenes oppfølging og trygghet i forhold til 
legemiddelbruk 

3: Diskusjon om legemiddelmisbruk 

4: Informasjon om sortiment 

5: Informasjon om regelverk 

6: Informasjon om priser 

7: Annet 

8: Ikke sikker 

6. Hender det at du ringer eller sender resepter inn til apotek; I så fall; 
hvordan avgjøres hvilket apotek som velges? LES OPP OM NØDVEN-
DIG (HVIS FLERE ER AKTUELLE – SOM OFTEST) 

1: Nei 

2: Jeg spør pasienten hvor han eller hun ønsker å hente medisinen 

3: Jeg foreslår et apotek for pasienten 

4: Jeg har et fast apotek jeg bruker hvis ikke pasienten spesielt ber om 
et annet 

5: Det fins i praksis ingen valgmuligheter (bare ett apotek i nærheten) 

6: Ikke sikker 
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7. Kjenner du til ordningen med at apotekene kan foreta generisk bytte av 
legemidler? Hvis ja, er du positiv, negativ eller har du ingen mening om 
denne ordningen?  

1:  Nei 

2: Positiv  

3: Negativ 

4: Har ingen mening 

 HVIS 3 PÅ SPM 7 

Jeg skal nå lese opp noen årsaker til at man kan være negativ til ordningen 
med generisk bytte, og vil at du skal si hvilke som er årsaken til at du er 
negativ til ordningen. 

8. LES OPP 1-6   FLERE SVAR MULIG 

1: Ordningen er i strid med den frie forskrivningsrett 

2: Ordningen gir merarbeid for legene 

3: Ordningen fører til at pasientene i redusert grad følger legens 
forskrivning (redusert complience)  

4: Jeg har fått tilbakemelding fra pasienter om at ordningen skaper 
utrygghet hos pasienter 

5: Jeg har fått tilbakemelding om at ordningen gir større problemer 
med bivirkninger 

6: Ordningen virker negativt for den forskningsintensive delen av 
legemiddelindustrien 

7: Annet 

8: Ikke sikker 

9. Hender det at du reserverer deg mot generisk bytte? Hvis ja, reserverer du 
deg... LES OPP 1-3 

1: Ofte 

2: Av og til 

3: Sjelden  

4: Nei 

5: Ikke sikker 

HVIS 2 PÅ 9 

10. Reserverer du deg for bestemte legemidler eller bestemte pasientgrupper? 

1: Legemidler 

2: Pasientgrupper 

3: Begge grupper 

4: Ikke sikker 

HVIS 2 ELLER 3 PÅ 10 
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11. Hvilke pasientgrupper reserverer du deg for? FLERE SVAR MULIG 

1: Eldre 

2: Kronikere 

3: Pasienter som har flere sykdommer og som bruker mange lege-
midler 

4. Pasienter som har problemer med å forstå ordningen 

5: Andre 

6: Ikke sikker 

ALLE 

12. Leger kan be om å bli informert når apotek foretar generisk bytte av 
legemiddel. Ber du om å motta slik informasjon?  

1: Ja, som regel eller alltid 

2: Ja, i enkelte tilfeller 

3: Nei 

4: Ikke sikker 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 

 233 

Svar på spørsmålene 
I dette avsnittet presenteres svarene på undersøkelsen. Resultatene er oppgitt i 
prosent av alle som har besvart spørsmålet. Antall som har besvart er oppgitt i 
noter til hver figur. 

Figur V3.1 Sp_1 Hvor mange ganger de siste 4 ukene vil du anslå at du som 
lege har fått henvendelse fra et apotek? 

16

32

28

18

6

0

1-2

3-4

5-10

Over 10
 

Note: Antall svar = 100 

Figur V3.2 Sp_2 Hva dreide den siste henvendelsen seg om? 

5

67

0

14

13

4

Kontroll av at det var du som
hadde skrevet ut en resept

Oppklarende spørsmål om
resepten

Informasjon om uheldig
kombinasjon av legemidler

Informasjon om at det har skjedd
bytte av likeverdig legemiddel

Annet

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 84. Samme person kan ha svart flere alternativer 

Figur V3.3 Sp_3 Vil du si at omfanget av henvendelser fra apotek er endret 
de siste tre årene? Hvis ja, har det blitt flere eller færre 
henvendelser? 

49

40

3

8

Nei

Flere

Færre

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 100 
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Figur V3.4 Sp_4 Har du et apotek du benytter oftere enn andre, i så fall 
hvordan vil du karakterisere kontakten mellom deg og dette 
apoteket. Har dere… 

12

58

27

3

Nei

God og løpende kontakt

Sporadisk, men tilstrekkelig
kontakt

Mindre kontakt enn du kunne
ønske deg

 
Note: Antall svar = 100 

Figur V3.5 Sp_6 Hender det at du ringer eller sender resepter inn til 
apotek; i så fall; hvordan avgjøres hvilket apotek som velges? 

1

56

2

16

25

Nei

Jeg spør pasienten hvor han eller
hun ønsker å hente medisin

Jeg foreslår et apotek for
pasienten

Jeg har et fast apotek jeg bruker
hvis ikke pasienten spesielt  ber

om et annet

Det fins i praksis ingen
valgmuligheter 

 
Note: Antall svar = 100 

Figur V3.6 Sp_7 Kjenner du til ordningen med at apotekene kan foreta 
generisk bytte av legemidler? Hvis ja, er du positiv, negativ eller 
har du ingen mening om denne ordningen? 

1

32

54

13

Nei

Positiv

Negativ

Har ingen mening

 
Note: Antall svar = 100 
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Figur V3.7 Sp_8 Årsak til at du er negativ til ordningen 

30

48

70

94

46

35

22

I strid med den frie forskrivningsrett

Merarbeid for legene

Pasientene følger i mindre grad legens
forskrivning

Ordningen skaper utrygghet hos pasienter

Ordningen gir større problemer med
bivirkninger

Negativt for den forskningsintensive delen av
legemiddelindustrien

Annet

 
Note: Antall svar = 54 (kun besvart av de som var negative). Samme personer har angitt flere alternativ. 

Figur V3.8 Sp_9 Hender det at du reserverer deg mot generisk bytte? 

18

41

41

Av og til

Sjelden

Nei

 
Note: Antall svar = 100 

Figur V3.9 Sp_9 (sp_7) Hender det at du reserverer deg mot generisk 
bytte?  

16

22

8

41

41

46

44

37

46

Positiv til
generisk bytte

Negativ til
generisk bytte

Har ingen
mening

Reserverer seg av og til Reserverer seg sjelden Reserverer seg aldri  
Note: Antall svar = 99 (en som ikke kjente til ordningen) 
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Figur V3.10 Sp_10 Reserverer du deg for bestemte legemidler eller bestemte 
pasientgrupper? 

6

61

28

6

Legemidler

Pasientgrupper

Begge grupper

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 18 (kun de som svarte at de reserverer seg). 

Figur V3.11 Sp_11 Hvilke pasientgrupper reserverer du deg for? 

56

19

25

44

19

13

Eldre

Kronikere

Pasienter som har flere sykdommer
og som bruker mange legemidler

Pasienter som har problemer med å
forstå ordningen

Andre

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 16 (kun de som har oppgitt å reservere seg for bestemte pasientgrupper). Samme 

personer har angitt flere svar. 

Figur V3.12 Sp_12 Leger kan bli informert når apotek foretar generisk bytte 
av legemiddel. Ber du om slik informasjon? 

15

13

69

3

Ja, som regel eller alltid

Ja, i enkelte tilfeller

Nei

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 100. 
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Figur V3.13 Sp_12 ( sp_ 7) Leger kan bli informert når apotek foretar 
generisk bytte av legemiddel. Ber du om slik informasjon? 

19

15

8

9

15

15

66

69

77 0

6

2

Positiv til generisk bytte

Negativ til generisk bytte

Har ingen mening

Ber som regel eller alltid om informasjon Ber i enkelte tilfeller om informasjon
Ber aldri om informasjon Ikke sikker  

Note: Antall svar = 99 (en som ikke kjente til ordningen). 
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Opplysninger om utvalget av fastlegekontor 
 

Figur V3.14 Fylke som fastlegekontoret ligger i. I prosent 

5

10

6

4

7

2

6

5

6

5

7

11

1

3

2

4

6

2

8

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark  
Note: Antall svar: 100 

Figur V3.15 Region fastlegekontoret ligger i 

16

29

11

22

6

16

Oslo og Akershus

Øvrige Østland

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelag

Nord-Norge
 

Note: Antall svar =100 

Figur V3.16 Lokaliseringskommune 

23

39

38

Spredtbygd

Mindre tettbygd

Tettbygd

 
Note: Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i 

rapporten. 
Antall svar = 100 
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VEDLEGG 4: Apotek 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant 216 driftskonsesjonærer ved 
landets apotek om deres tilknytning til de tre store kjedene, om erfaringer med 
generisk bytte, om arbeidsbetingelser, service og veiledning ved apoteket, om 
omfang av feilekspederinger, om etterutdanning og om kontakt med primærhelse-
tjenesten. Undersøkelsen er gjennomført per post. Etter én purring fikk vi i alt 177 
svar, noe som innebærer en svarandel på 82 prosent.  

For hver driftskonsesjonær trakk vi også ut én ansatt farmasøyt ved hoved-
apoteket eller eventuelt et tilknyttet filialapotek, som fikk tilsendt et lignende 
skjema. Uttrekket av ansatte var basert på register over medlemmer i Norges 
Farmaceutiske Forening. Ved enkelte av apotekene hadde NFF ingen medlemmer, 
og her ble det kun sendt skjema til driftskonsesjonæren. Til sammen sendte vi 
skjema til 200 ansatte farmasøyter. Etter én purring fikk vi i alt 161 svar, noe som 
innebærer en svarandel på 81 prosent. 

Mens driftskonsesjonærene fikk skjemaene sendt til apoteket, fikk de ansatte 
sendt skjemaene til sin privatadresse.  

Spørreskjemaene er gjengitt nedenfor. Svarene er illustrert i figurer etter spørre-
skjemaene. 

Spørreskjema sendt til driftskonsesjonærer 
«Id_nr» 

SPØRREUNDERSØKELSE OM APOTEKLOVEN 

Helsedepartementet har bedt ECON Analyse om å evaluere den nye apotekloven som 
ble innført 1. mars 2001 samt indeksprissystemet, som ble innført 1. mars i år. I den 
forbindelsen gjennomfører ECON blant annet en spørreundersøkelse rettet mot drifts-
konsesjonærer i apotekene. 

Spørsmålene dreier seg dels om situasjonen i dag, dels om endringer siden den nye 
apotekloven ble innført for knapt tre år siden. Spørsmålene om endring skal bare besvares 
dersom du har erfaring fra det apoteket du nå driver fra før 2001. 

Svarene vil behandles fullstendig anonymisert fra ECONs side. Verken oppdragsgiver 
eller andre vil få tilgang til resultater som gjør det mulig å identifisere deg, apoteket eller 
eventuell kjede. 

Frist for å besvare og returnere skjemaet er 7. november 2003. 
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Driftskonsesjonærer for apotek 

Bakgrunnsdata 

1 Hvor mange års yrkeserfaring har du fra apoteknæringen? 

 Fyll inn antall år: 

 Antall år …… 

2 Er apoteket du driver et sykehusapotek? 

Sett ett kryss 

a)  Ja 

b)  Nei 

3 Hvor stor andel av apoteket du driver eier du selv? 

Fyll inn prosentandel mellom 0 og 100 uten desimaler. 

   ……. prosent 

4 Hvor stor andel av apoteket du driver er eid av enten Apotek 1, Vitusapotek, NMD 
Grossisthandel, Alliance UniChem Norge eller Holtung? 

Fyll inn prosentandel mellom 0 og 100 uten desimaler 

  ……. prosent 

5 Hvis du ikke er medeier i apoteket du driver (0 prosent på spørsmål 3): Har du 
tidligere eid apoteket du nå driver? 

Sett ett kryss 
a)  Ja 

b)  Nei 
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«Id_nr» 

6 Hvis apoteket du driver ikke er helt eller delvis eid av Apotek 1, Vitusapotek, NMD 
Grossisthandel, Alliance UniChem Norge eller Holtung (0 prosent på spørsmål 4): 
Har apoteket noen form for samarbeid eller avtale med en av disse? 

Sett ett kryss 
a)  Ja 
b)  Nei Gå til spørsmål 11 

Om forholdet mellom apoteket du driver og din apotekkjede/samarbeidspartner 

Spørsmål 7-10 nedenfor besvares kun av driftskonsesjonærer for apotek som helt eller delvis er eid 
av enten Apotek 1, Vitusapotek, NMD Grossisthandel, Alliance UniChem Norge eller Holtung 
eller har noen form for samarbeid eller avtale med en av disse. 

7 I hvilken grad bestemmer din kjede/samarbeidspartner følgende forhold på apoteket 
du driver? 

Sett ett eller flere kryss 
  Helt Delvis Ikke Ikke sikker 

a) Antall årsverk     

b) Personellsammensetning (sammensetningen av 
cand. pharm, reseptar, apotekteknikker og annet) 

    

c) Lønn for de ansatte     

d) Deltagelse på etterutdanning/kurs     

e) Varesortimentet     

f) Utsalgsprisene (AUP) på reseptpliktige legemidler     

g) Utsalgsprisene (AUP) på reseptfrie legemidler     

h) Utsalgsprisene (AUP) på handelsvarer     

8 Apoteket har mulighet til å bytte foreskrevet legemiddel med godkjent byttbart 
generisk legemiddel. Tenk på apoteket du driver: På hvilke måter stimulerer din 
kjede/samarbeidspartner til generisk bytte til prefererte reseptpliktige legemidler? 

Sett ett eller flere kryss 
a)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for apoteket 

b)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for kunden 
c)  Det er en generell oppfordring fra din kjede/samarbeidspartner om å foreta bytte til 

prefererte legemidler 

d)  Det er pålegg fra din kjede/samarbeidspartner om å foreta bytte til prefererte legemidler 

e)  Det gis en ekstra økonomisk godtgjørelse til apoteket for bytte til prefererte legemidler 

f)  Det gis økonomisk godtgjørelse til de ansatte for bytte til prefererte legemidler 

g)  De ansatte får opplæring om byttemuligheter 

h)  Det stimuleres på andre måter 

i)  Kjeden/samarbeidspartneren stimulerer ikke til bytte/har ikke prefererte legemidler 

j)  Ikke sikker 

«Id_nr» 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 
 

 242 

9 Også for reseptfrie legemidler kan apoteket foreslå at kunden velger et annet 
legemiddel enn det han/hun i utgangspunktet etterspør. Tenk på apoteket du driver: 
På hvilke måter stimulerer din kjede/samarbeidspartner til at apoteket selger 
prefererte reseptfrie legemidler? 

Sett ett eller flere kryss 
a)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for apoteket 

b)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for kunden 

c)  Det er en generell oppfordring fra din kjede/samarbeidspartner om å foreta bytte til 
prefererte legemidler 

d)  Det er pålegg fra din kjede/samarbeidspartner om å foreta bytte til prefererte legemidler 
e)  Det gis en ekstra økonomisk godtgjørelse til apoteket for bytte til prefererte legemidler 

f)  Det gis økonomisk godtgjørelse til de ansatte for bytte til prefererte legemidler 

g)  De ansatte får opplæring om byttemuligheter 

h)  Det stimuleres på andre måter 

i)  Kjeden/samarbeidspartneren stimulerer ikke til slikt bytte/har ikke prefererte legemidler 

j)  Ikke sikker 

10 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Mener du at du og 
personalet på apoteket du driver, i større grad foreslår alternative reseptfrie 
legemidler i dag enn for tre år siden? 

Sett ett kryss 
a)  Vi foreslår alternativer i vesentlig større grad 

b)  Det er ikke vesentlig endret 

c)  Vi foreslår alternativer i vesentlig mindre grad 

d)   Ikke sikker 

Om erfaringer med generisk bytte 

11 Av de 10 siste reseptene du ekspederte – kan du grovt anslå i hvor mange av disse 
ekspedisjonene du foreslo generisk bytte?  

Sett ett kryss. 
a)  0-2 

b)  3-5 

c)  6-8 

d)  9-10 

e)  Ikke sikker 
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«Id_nr» 

Tenk på den siste gangen du ekspederte en resept og foreslo generisk bytte. Dersom du 
foreslo bytte av flere legemidler samtidig, tenk kun på ett av dem når du besvarer 
spørsmålene 12-18: 

12 Innen hvilken reseptkategori var dette legemidlet? 

Sett ett kryss. 
a)  Legemiddel på blå resept 

b)  Legemiddel på hvit resept 

c)  Ikke sikker 

13 Var dette et legemiddel innenfor indeksprissystemet? 

Sett ett kryss 
a)  Ja 
b)  Nei 

c)  Ikke sikker 

14 Hvor lang tid anslår du at du brukte på å forklare generisk bytte for kunden? 

Fyll inn antall minutter 
a)  …….. minutter 
b)  Ikke sikker 

15 Aksepterte kunden i dette tilfellet å bytte legemidlet? 

Sett ett kryss 
a)  Ja 
b)  Nei Gå til spørsmål 18 

c)  Ikke sikker Gå til spørsmål 19 

16 Hvis kunden aksepterte å bytte (15a): Hva oppfatter du var den viktigste grunnen til 
at kunden aksepterte å bytte? 

Sett ett kryss 
a)  At jeg anbefalte kunden å bytte 

b)  At kunden hadde akseptert bytte tidligere 

c)  At det ble billigere for kunden 

d)  At det ble billigere for folketrygden 

e)  At vi ikke hadde på lager det kunden opprinnelig skulle ha 

f)  Annet 

g)  Ikke sikker 
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«Id_nr» 

17 Hvis kunden aksepterte å bytte (15a): Hvordan oppfatter du at det generiske byttet 
som ble foretatt påvirket faren for feilbruk hos kunden?  

Sett ett kryss 
a)  Overhode ingen fare for feilbruk 

b)  Jeg tror faren for feilbruk var svært liten  

c)  Jeg tror faren for feilbruk var ganske liten  

d)  Jeg tror faren for feilbruk var ganske stor 
e)  Jeg tror faren for feilbruk var svært stor 

f)  Ikke sikker 

18 Hvis kunden ikke aksepterte å bytte (15b): Hva oppfattet du var den viktigste 
grunnen til at kunden ikke aksepterte å bytte? 

Sett ett kryss 
a)  Kunden hadde dårlige erfaringer med det foreslåtte legemidlet 

b)  Kunden var usikker på om det legemidlet jeg foreslo var like effektivt 
c)  Kunden var usikker på om han/hun kom til å tåle det legemidlet jeg foreslo 
d)  Kunden så ingen grunn til å bytte 

e)  Kunden foretrakk å følge legens resept 

f)  Annet 

g)  Ikke sikker 

19 I hvilken grad mener du at behovet for faglig veiledning om legemidler har økt som 
følge av ordningen med generisk bytte? 

Sett ett kryss 
a)  I svært stor grad 

b)  I ganske stor grad 

c)  I liten grad 

d)  Ikke i det hele tatt 

e)  Ikke sikker 

20 I hvilken grad mener du at det å forklare generisk bytte går på bekostning av faglig 
veiledning om selve legemidlet? 

Sett ett kryss 
a)  I svært stor grad 

b)  I ganske stor grad 

c)  I liten grad 

d)  Ikke i det hele tatt 

e)  Ikke sikker 
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«Id_nr» 

Om kvalitet på apotektjenestene 

21 Tenk på ditt personals samlede arbeidsoppgaver, og vurder hvordan arbeids-
situasjonen gir dem anledning til å gi kundene nødvendig faglig veiledning om 
legemidler: Hvilken beskrivelse er mest dekkende for den faglige veiledningen om 
henholdsvis reseptpliktige og reseptfrie legemidler? 

Sett ett kryss for reseptpliktige legemidler og ett kryss for reseptfrie legemidler 
  Reseptpliktige 

legemidler 
Reseptfrie 
legemidler 

a) God og grundig   

b) Tilstrekkelig   

c) Ikke helt tilstrekkelig   

d) Absolutt ikke tilstrekkelig   

e) Ikke sikker   

22 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Mener du at 
apotekpersonalets anledning til å gi nødvendig faglig veiledning om legemidler har 
endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, anledningen har blitt vesentlig bedre 

b)  Nei, anledningen har ikke endret seg vesentlig  
c)  Ja, anledningen har blitt vesentlig dårligere 

d)  Ikke sikker 

23 Hvordan vurderer du den generelle servicen apoteket du driver yter overfor 
kundene på? 

Sett ett kryss 
a)  Servicen er svært god 

b)  Servicen er ganske god 

c)  Servicen er ganske dårlig 

d)  Servicen er svært dårlig 

e)  Ikke sikker 

24 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Mener du at 
apotekets generelle service overfor kunden har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, servicen har blitt vesentlig bedre  

b)  Nei, servicen har ikke endret seg vesentlig  

c)  Ja, servicen har blitt vesentlig dårligere 

d)  Ikke sikker 
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«Id_nr» 

25 Vurder omfanget av feilekspederinger ved apoteket du driver: Hvilken beskrivelse er 
mest dekkende for omfanget av feilekspederinger? 

Sett ett kryss 
a)  Omfanget er helt minimalt 

b)  Omfanget er beskjedent og temmelig uproblematisk 

c)  Omfanget er så høyt at det utgjør et visst problem 
d)  Omfanget er så høyt at det utgjør et stort problem 

e)  Ikke sikker  

26 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Vil du si at omfanget 
av feilekspederinger har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, omfanget har blitt vesentlig større  

b)  Nei, omfanget har ikke endret seg vesentlig 
c)  Ja, omfanget har blitt vesentlig mindre 

d)  Ikke sikker 

Om arbeidssituasjonen 

27 Tenk på personalets samlede arbeidsoppgaver på apoteket du driver. Hvilken 
beskrivelse er mest dekkende for arbeidsbelastningen for den enkelte? 

Sett ett kryss 
a)  Klart innenfor rammen av det forsvarlige 

b)  Forsvarlig 
c)  Tidvis uforsvarlig 

d)  Ofte uforsvarlig 

e)  Ikke sikker 

28 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Mener du at 
arbeidsbelastningen for den enkelte har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, arbeidsbelastningen har blitt vesentlig større  

b)  Nei, arbeidsbelastningen har ikke endret seg vesentlig  

c)  Ja, arbeidsbelastningen har blitt vesentlig mindre 

d)  Ikke sikker 
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«Id_nr» 

29 I hvilken grad opplever du at det er en konflikt mellom kommersielle hensyn og 
faglige hensyn i det daglige arbeidet? 

Sett ett kryss 
a)  I svært stor grad 

b)  I ganske stor grad 

c)  I liten grad 
d)  Ikke i det hele tatt 

e)  Ikke sikker 

30 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Mener du at dette 
konfliktforholdet har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, konflikten har blitt vesentlig større  

b)  Nei, konfliktforholdet har ikke endret seg vesentlig  

c)  Ja, konflikten har blitt vesentlig mindre 
d)  Ikke sikker 

Om kompetanseheving 

31 Vurder tilbudet av etterutdanning/kurs for deg og de ansatte på apoteket du driver. 
På hvilke fagområder har dere i løpet av 2003 hatt etterutdanning/kurs? 

Sett ett eller flere kryss for hver yrkesgruppe som er aktuell 

  Cand. 
pharm 

Reseptar Apotek-
teknikker 

Annet 

a) Faglig oppdatering om reseptbelagte 
legemidler 

    

b) Faglig oppdatering om reseptfrie legemidler     

c) Faglig oppdatering om handelsvarer     

d) Regler og refusjonsordninger     

e) Kundebehandling     

f) Økonomiske og/eller administrative rutiner     

g) Annet     

h) Ingen     
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Spørsmål 32 og 33 er oppfølgingsspørsmål om faglig etterutdanning/kurs om 
legemidler. 

32 Hvis dere har fått faglig etterutdanning/kurs om legemidler (minst ett kryss på 31 a 
og/eller b): Hvordan vurderer du alt i alt tilbudet av faglig etterutdanning/kurs om 
legemidler du og de ansatte på apoteket du driver har deltatt på i løpet av 2003? 

Sett et kryss 
a)  Mer enn tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig drift  

b)  Akkurat tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig drift 

c)  I underkant av hva som er tilstrekkelig til å sikre forsvarlig drift 

d)  Langt under det som er tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig drift 

e)  Ikke sikker 

33 Hvis dere har fått faglig etterutdanning/kurs om legemidler (minst ett kryss på 31 a 
og/eller b): Hvem var arrangør for hoveddelen av faglig etterutdanning/kurs om 
legemidler du og de ansatte har deltatt på i løpet av 2003?  

Sett ett kryss 
a)  Apoteket selv 

b)  Kjeden/samarbeidspartneren 
c)  VETT (Farmasøytisk institutt UiO) 

d)  Legeforeningen 

e)  Legemiddelindustri 

f)  Andre arrangører 

g)  Ikke sikker 

34 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Vil du alt i alt si at 
muligheten for deg og de ansatte til å delta på etterutdanning/kurs har endret seg 
de siste tre årene?  

Sett ett kryss 
a)  Ja, muligheten har blitt vesentlig bedre  

b)  Nei, muligheten har ikke endret seg vesentlig  

c)  Ja, muligheten har blitt vesentlig dårligere 

d)  Ikke sikker 

Om samarbeid med den lokale helsetjenesten 

35 Hvor mange ganger den siste uken vil du anslå at du som farmasøyt har henvendt 
deg (muntlig) til en lege i forbindelse med ekspedering av resepter? 

Fyll inn antall 

Antall:…… 
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36 Hva dreide den siste henvendelsen seg om? 

Sett ett eller flere kryss 
a)  Kontroll av om resepten var gyldig 

b)  Oppklarende spørsmål om resepten 

c)  Informasjon om uheldig kombinasjon av legemidler 

d)  Informasjon om at det har skjedd bytte av likeverdig legemiddel (generisk bytte) 

e)  Tilfeller av misbruk 

f)  Annet 

g)  Ikke sikker 

37 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001: Vil du si at omfanget 
av kontakt med lege har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, omfanget har blitt vesentlig større  

b)  Nei, omfanget har ikke endret seg vesentlig 

c)  Ja, omfanget har blitt vesentlig mindre 
d)  Ikke sikker 

38 Hvis omfanget har endret seg (37 b eller c): Hva slags type kontakt har det blitt mer 
/ mindre av? 

Sett ett eller flere kryss 
  Mer Mindre 

a) Kontroll av om resepten var gyldig   

b) Oppklarende spørsmål om resepten   

c) Informasjon om uheldig kombinasjon av legemidler   

d) Informasjon om at det har skjedd bytte av likeverdig 
legemiddel (generisk bytte) 

  

e) Tilfeller av misbruk   

f) Annet   

g) Ikke sikker   
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39 Har apoteket du driver rutinemessig levering av legemidler til ett eller flere lokale 
sykehjem? 

Sett ett kryss 

a)  Ja  

b)  Nei Undersøkelsen er ferdig. Takk for hjelpen! 

40 Tenk på det sykehjemmet apoteket du driver har mest kontakt med. Hvordan vil du 
karakterisere omfanget av faglig veiledning du og de ansatte gir om legemidler 
apoteket leverer til sykehjemmet? 

Sett ett kryss 
a)  Omfanget er svært høyt 

b)  Omfanget er ganske høyt 
c)  Omfanget er ganske lavt 

d)  Omfanget er svært lavt 
e)  Ikke sikker 

41 Dersom du har erfaring fra apoteket du nå driver fra før 2001, og apoteket hadde 
levering av legemidler til det samme sykehjemmet også da: Har omfanget av 
veiledning overfor sykehjemmet endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, omfanget har blitt vesentlig større  

b)  Nei, omfanget har ikke endret seg vesentlig  

c)  Ja, omfanget har blitt vesentlig mindre 

d)  Ikke sikker 

42 Har en farmasøyt på apoteket du driver tilsynsansvar for det aktuelle sykehjemmet 
og hadde apoteket tilsynsfarmasøyten for dette sykehjemmet også før 2001?  

Sett to kryss 
  Ja Nei Ikke sikker 

a) Tilsynsansvar i dag     

b) Tilsynsansvar før 2001    

 

 

Takk for hjelpen! 
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Spørreskjema sendt til ansatte farmasøyter 
«Id_nr» 

SPØRREUNDERSØKELSE OM APOTEKLOVEN 

Helsedepartementet har bedt ECON Analyse om å evaluere den nye apotekloven 
som ble innført 1. mars 2001 samt indeksprissystemet, som ble innført 1.mars i år. 
I den forbindelse gjennomfører ECON blant annet en spørreundersøkelse rettet 
mot ansatte i apotekene. 

Spørsmålene dreier seg dels om situasjonen i dag, dels om endringer siden den 
nye apotekloven ble innført for knapt tre år siden. Spørsmålene om endring skal 
bare besvares dersom du jobbet i det apoteket du jobber i nå, også før 2001. 

Svarene vil behandles fullstendig anonymisert fra ECONs side. Verken oppdrags-
giver eller andre vil få tilgang til resultater som gjør det mulig å identifisere deg, 
apoteket eller eventuell kjede. 

Frist for å besvare og returnere skjemaet er 7. november 2003. 

Apotekansatte 

Bakgrunnsdata om respondenten 
1 Hvilken utdannelse har du? 

Sett ett kryss 

a)  Cand. pharm 
b)  Reseptar 

c)  Annet 

2 Hvor mange års yrkeserfaring har du fra apoteknæringen? 

 Fyll inn antall år: 

 Antall år ………. 

3 Jobber du på et hovedapotek eller filialapotek? 

Sett ett kryss 

a)  Hovedapotek 
b)  Filialapotek 

4 Jobber du på et sykehusapotek 

Sett ett kryss 

a)  Ja 
b)  Nei 
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Om arbeidssituasjonen 

5 Vurder dine samlede arbeidsoppgaver: Hvilken beskrivelse er mest dekkende for 
din arbeidsbelastning? 

Sett ett kryss 

a)  Klart innenfor rammen av det forsvarlige 

b)  Forsvarlig 

c)  Tidvis uforsvarlig 

d)  Ofte uforsvarlig 

e)  Ikke sikker 

6 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001: Mener du at 
arbeidsbelastningen har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 

a)  Ja, arbeidsbelastningen har blitt vesentlig større  
b)  Nei, arbeidsbelastningen har ikke endret seg vesentlig  

c)  Ja, arbeidsbelastningen har blitt vesentlig mindre 

d)  Ikke sikker 

7 Tenk på dine samlede arbeidsoppgaver, og vurder hvordan arbeidssituasjonen din 
gir deg anledning til å gi kundene nødvendig faglig veiledning om legemidler. 
Hvilken beskrivelse er mest dekkende for den faglige veiledningen om henholdsvis 
reseptpliktige og reseptfrie legemidler 

Sett ett kryss 

  Reseptpliktige 
legemidler 

Reseptfrie 
legemidler 

a) God og grundig   

b) Tilstrekkelig   

c) Ikke helt tilstrekkelig   

d) Absolutt ikke tilstrekkelig   

e) Ikke sikker   

8 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001: Mener du at din anledning til å 
gi nødvendig faglig veiledning om legemidler har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 

a)  Ja, anledningen har blitt vesentlig bedre  

b)  Nei, anledningen har ikke endret seg vesentlig  

c)  Ja, anledningen har blitt vesentlig dårligere 

d)  Ikke sikker 
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9 I hvilken grad opplever du at det er en konflikt mellom kommersielle hensyn og 
faglige hensyn i det daglige arbeidet? 

Sett ett kryss 

a)  I svært stor grad 

b)  I ganske stor grad 

c)  I liten grad 

d)  Ikke i det hele tatt 

e)  Ikke sikker 

10 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001: Mener du at dette 
konfliktforholdet har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 

a)  Ja, konflikten har blitt vesentlig større  

b)  Nei, konfliktforholdet har ikke endret seg vesentlig 

c)  Ja, konflikten har blitt vesentlig mindre 

d)  Ikke sikker 

Om generisk bytte 
En viktig endring med innføringen av ny apoteklov var at apotekene kan bytte foreskrevet 
legemiddel med godkjent generisk byttbart legemiddel. 

11 Tenk på apoteket du jobber på: På hvilke måter stimulerer apoteket eller 
apotekkjeden deg som ansatt til generisk bytte til prefererte reseptpliktige 
legemidler? 

Sett ett eller flere kryss 

a)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for apoteket 

b)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for kunden 

c)  Det er en generell oppfordring fra apoteket eller apotekkjeden om å foreta bytte til preferert 
legemidler 

d)  Det er pålegg fra apoteket eller apotekkjeden om å foreta generisk bytte til preferert 
legemidler 

e)  Det gis en ekstra økonomisk godtgjørelse til apoteket for bytte til preferert legemidler (kun 
for apotek med kjedetilknytning) 

f)  Det gis økonomisk godtgjørelse til meg som ansatt for bytte til preferert legemidler 

g)  Jeg som ansatt får opplæring om byttemuligheter 

h)  Det stimuleres på andre måter 

i)  Apoteket eller apotekkjeden stimulerer ikke til bytte/har ikke prefererte legemidler 

j)  Ikke sikker 
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12 Av de 10 siste reseptene du ekspederte – kan du grovt anslå i hvor mange av disse 
ekspedisjonene du foreslo generisk bytte? 

Sett ett kryss 
a)  0-2 

b)  3-5 

c)  6-8 

d)  9-10 

e)  Ikke sikker 

Tenk på den siste gangen du ekspederte en resept og foreslo generisk bytte. Dersom du 
foreslo bytte av flere legemidler samtidig, tenk kun på ett av dem når du besvarer 
spørsmålene 13-19: 

13 Innen hvilken reseptkategori var dette legemidlet? 

Sett ett kryss 
a)  Legemiddel på blå resept 
b)  Legemiddel på hvit resept 

c)  Ikke sikker 

14 Var dette et legemiddel innenfor indeksprissystemet? 

Sett ett kryss 
a)  Ja 

b)  Nei 

c)  Ikke sikker 

15 Hvor lang tid vil du anslå at du brukte på å forklare generisk bytte for kunden? 

Fyll inn antall minutter 
a)  …… minutter 
b)  Ikke sikker 

16 Aksepterte kunden i dette tilfellet å bytte legemidlet? 

Sett ett kryss 

a)  Ja 

b)  Nei Gå til spørsmål 19 

c)  Ikke sikker Gå til spørsmål 20 
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17 Hvis kunden aksepterte å bytte (16 a): Hva oppfatter du var den viktigste grunnen til 
at kunden aksepterte å bytte? 

Sett ett kryss 
a)  At jeg anbefalte kunden å bytte 

b)  At kunden hadde akseptert bytte tidligere 

c)  At det ble billigere for kunden 

d)  At det ble billigere for folketrygden 

e)  At vi ikke hadde på lager det kunden opprinnelig skulle ha 

f)  Annet 

g)  Ikke sikker 

18 Hvis kunden aksepterte å bytte (16 a): Hvordan oppfatter du at det generiske byttet 
som ble foretatt påvirket faren for feilbruk hos kunden? 

Sett ett kryss 
a)  Overhode ingen fare for feilbruk 

b)  Jeg tror faren for feilbruk var svært liten  

c)  Jeg tror faren for feilbruk var ganske liten  

d)  Jeg tror faren for feilbruk var ganske stor 

e)  Jeg tror faren for feilbruk var svært stor 

f)  Ikke sikker 

19 Hvis kunden ikke aksepterte å bytte (16 b): Hva oppfattet du var den viktigste 
grunnen til at kunden ikke aksepterte å bytte? 

Sett ett kryss 
a)  Kunden hadde dårlige erfaringer med det foreslåtte legemidlet 

b)  Kunden var usikker på om det legemidlet jeg foreslo var like effektivt 

c)  Kunden var usikker på om han/hun kom til å tåle det legemidlet jeg foreslo 

d)  Kunden så ingen grunn til å bytte 

e)  Kunden foretrakk å følge legens resept 

f)  Annet 

g)  Ikke sikker 

20 I hvilken grad mener du at behovet for faglig veiledning om legemidler har økt som 
følge av ordningen med generisk bytte? 

Sett ett kryss 
a)  I svært stor grad 

b)  I ganske stor grad 

c)  I liten grad 

d)  Ikke i det hele tatt 

e)  Ikke sikker 
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21 I hvilken grad mener du at det å forklare generisk bytte går på bekostning av faglig 
veiledning om selve legemidlet? 

Sett ett kryss 
a)  I svært stor grad 

b)  I ganske stor grad 

c)  I liten grad 

d)  Ikke i det hele tatt 

e)  Ikke sikker 

22 Også for reseptfrie legemidler kan apoteket foreslå at kunden velger et annet 
legemiddel enn det han/hun i utgangspunktet etterspør. Tenk på apoteket du jobber 
på: På hvilke måter stimulerer apoteket eller apotekkjeden deg som ansatt til å 
selge prefererte reseptfrie legemidler? 

Sett ett eller flere kryss 
a)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for apoteket 

b)  De relevante varene er priset slik at bytte lønner seg for kunden 

c)  Det er en generell oppfordring fra apoteket eller apotekkjeden 
om å foreta bytte til preferert legemidler 

d)  Det er pålegg fra apoteket eller apotekkjeden om å foreta 
generisk bytte til preferert legemidler 

e)  Det gis en ekstra økonomisk godtgjørelse til apoteket for bytte til 
preferert legemidler (kun for apotek med kjedetilknytning) 

f)  Det gis økonomisk godtgjørelse til meg som ansatt for bytte til 
preferert legemidler 

g)  Jeg som ansatt får opplæring om byttemuligheter 

h)  Det stimuleres på andre måter 

i)  Apoteket eller apotekkjeden stimulerer ikke til bytte/har ikke 
prefererte legemidler 

j)  Ikke sikker 

23 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001: Mener du at du i større grad 
foreslår alternative reseptfrie legemidler i dag enn for tre siden? 

Sett ett kryss 
a)  Jeg foreslår alternativer i vesentlig større grad 

b)  Det er ikke vesentlig endret 

c)  Jeg foreslår alternativer i vesentlig mindre grad 

d)  Ikke sikker 
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Om kvalitet på apotektjenestene 

24 Hvordan vurderer du den generelle servicen apoteket du jobber på yter overfor 
kundene? 

Sett ett kryss 
a)  Servicen er svært god 

b)  Servicen er ganske god 

c)  Servicen er ganske dårlig 

d)  Servicen er svært dårlig 

e)  Ikke sikker 

25 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001. Mener du at apotekets 
generelle service overfor kunden har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, servicen har blitt vesentlig bedre  

b)  Nei, servicen har ikke endret seg vesentlig 

c)  Ja, servicen har blitt vesentlig dårligere 

d)  Ikke sikker 

26 Vurder omfanget av feilekspederinger ved apoteket du jobber på. Hvilken 
beskrivelse er mest dekkende for omfanget av feilekspederinger? 

Sett ett kryss 
a)  Omfanget er helt minimalt 

b)  Omfanget er beskjedent og temmelig uproblematisk 

c)  Omfanget er så høyt at det utgjør et visst problem 

d)  Omfanget er så høyt at det utgjør et stort problem 

e)  Ikke sikker 

27 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001: Vil du si at omfanget av 
feilekspederinger har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, omfanget har blitt vesentlig større  

b)  Nei, omfanget har ikke endret seg vesentlig 

c)  Ja, omfanget har blitt vesentlig mindre 

d)  Ikke sikker 
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Om kompetanseheving 

28 Vurder tilbudet av etterutdanning/kurs for deg. På hvilke fagområder har du i løpet 
av 2003 hatt etterutdanning/kurs? 

Sett ett eller flere kryss 
a)  Faglig oppdatering om reseptbelagte legemidler 

b)  Faglig oppdatering om reseptfrie legemidler 

c)  Faglig oppdatering om handelsvarer 

d)  Regler og refusjonsordninger 

e)  Kundebehandling 

f)  Økonomiske og/eller administrative rutiner 

g)  Annet 

h)  Ingen 

Spørsmål 29 og 30 er oppfølgingsspørsmål om faglig etterutdanning/kurs om 
legemidler. 

29 Hvis du har fått faglig etterutdanning/kurs om legemidler (28 a og/eller b): Hvordan 
vurderer du alt i alt tilbudet av faglig etterutdanning/kurs om legemidler du har 
deltatt på i løpet av 2003? 

Sett ett kryss 
a)  Mer enn tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig drift  

b)  Akkurat tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig drift 

c)  I underkant av hva som er tilstrekkelig til å sikre forsvarlig drift 

d)  Langt under det som er tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig drift 

e)  Ikke sikker 

30 Hvis du har fått faglig etterutdanning/kurs om legemidler (28 a og/eller b): Hvem var 
arrangør for hoveddelen av faglig etterutdanning/kurs om legemidler du har deltatt 
på i løpet av 2003? 

Sett ett kryss 
a)  Apoteket selv 

b)  Kjede 

c)  VETT (Farmasøytisk institutt, UiO) 

d)  Legeforeningen 

e)  Legemiddelindustri 

f)  Andre arrangører 

g)  Ikke sikker 
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31 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001: Vil du si at muligheten for deg til 
å delta på etterutdanning/kurs har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, muligheten har blitt vesentlig bedre  

b)  Nei, muligheten har ikke endret seg vesentlig 

c)  Ja, muligheten har blitt vesentlig dårligere 

d)  Ikke sikker 

Om samarbeid med den lokale helsetjenesten 

32 Hvor mange ganger den siste uken vil du anslå at du som farmasøyt har henvendt 
deg (muntlig) til en lege i forbindelse med ekspedering av resepter? 

 Fyll inn antall 

 Antall:…… 

33 Hva dreide den siste henvendelsen seg om? 

Sett ett eller flere kryss 
a)  Kontroll av at resepten var gyldig 

b)  Oppklarende spørsmål om resepten 

c)  Informasjon om uheldig kombinasjon av legemidler 

d)  Informasjon om at det har skjedd bytte av likeverdig legemiddel (generisk bytte) 

e)  Tilfeller av misbruk 

f)  Annet 

g)  Ikke sikker 

34 Dersom du jobbet i apoteket du nå jobber før 2001: Vil du si at omfanget av kontakt 
med lege har endret seg de siste tre årene? 

Sett ett kryss 
a)  Ja, omfanget har blitt vesentlig større  

b)  Nei, omfanget har ikke endret seg vesentlig 

c)  Ja, omfanget har blitt vesentlig mindre 

d)  Ikke sikker 
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35 Hvis omfanget har endret seg ( 34 b eller c): Hva slags type kontakt har det blitt 
mer/mindre av? 

Sett ett eller flere kryss 

  Mer Mindre 

a) Kontroll av om resepten var gyldig   

b) Oppklarende spørsmål om resepten   

c) Informasjon om uheldig kombinasjon av legemidler   

d) Informasjon om at det har skjedd bytte av likeverdig legemiddel 
(generisk bytte) 

  

e) Tilfeller av misbruk   

f) Annet   

g) Ikke sikker   

 

Takk for hjelpen! 
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Svar på spørsmålene 
I det følgende presenteres svarene på hvert spørsmål. Driftskonsesjonærer (dk) og 
ansatte har i stor grad fått de samme spørsmålene, og som hovedregel presenteres 
svarene i disse tilfellene for de to gruppene under ett. I de tilfellene hvor svaret 
bare er hentet fra én av undersøkelsene, er dette markert med henholdsvis 
driftskonsesjonærer eller ansatte etter spørsmålsnummeret. I de tilfellene hvor vi 
har splittet svarene på ulike grupper, er gruppene angitt i parentes. 

Rekkefølgen på spørsmålene er forskjellig i de to skjemaene, og vi har valgt å 
bruke samme rekkefølge og nummerering av spørsmålene som i skjemaet til 
driftskonsesjonærene. I en del tilfeller har vi i tillegg illustrert svarene til hver 
gruppe for seg, for å avdekke eventuelle systematiske forskjeller. For en del 
spørsmål har vi dessuten sett på andre mulige sammenhenger enn stilling på 
apoteket. Bakgrunnsinformasjon om respondentene er presentert i senere avsnitt. 

Figurene viser svarene målt i prosent av antall som har besvart spørsmålet. Antall 
som har besvart det enkelte spørsmålet er oppgitt i noter under hver figur. 

For enkelthetsskyld har vi i noen tilfeller valgt kortere (og mindre presise) 
formuleringer av spørsmålene i figurtitlene enn det vi benyttet i spørreskjemaene.  

Figur V4.1 Sp_1 Hvor mange års yrkeserfaring har du fra apoteknæringen? 
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Ett år eller mindre
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11-15
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Over 20
 

Note: Antall svar = 327. 

Figur V4.2 Sp_1 (ansatte vs dk). Hvor mange års yrkeserfaring har du fra 
apotek? 

1

19

16

9

18

37

5

13

17

12

15

38

Ett år eller mindre

2-5

6-10

11-15

16-20

Over 20

dk
ans

 
Note: Gjennomsnittlig antall år driftskonsesjonærer = 16,4. Gjennomsnittlig antall år ansatte = 16,8. 

Antall svar driftskonsesjonærer=171. Antall svar ansatte = 156. 
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Figur V4.3 Sp_2 Jobber du ved et sykehusapotek? 

7

9

93

91

DK

Ansatt

Sykehusapotek Ikke sykehusapotek  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer=177. Antall svar ansatte= 157. 

Figur V4.4 Sp_3 driftkonsesjonærer. Hvor stor andel av apoteket du driver 
eier du selv?  

80

1

2

6

11

Ingen

Inntil 33%

Mellom 34 og 49%

Mellom 50 og 99%

100%

 
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 175. 

Figur V4.5 Sp_4 driftskonsesjonærer. Hvor stor andel av apoteket du driver 
er eid av enten Apotek 1, Vitusapotek, NMD Grossisthandel 
Alliance UniChem eller Holtung?  

22

1

6

3

69

Ingen

Inntil 33%

Mellom 34 og 49%

Mellom 50 og 99%

100%

 
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 175. 

Figur V4.6 Sp_5 driftkonsesjonærer. Hvis du ikke er medeier i apoteket du 
driver; har du tidligere eid apoteket du nå driver? 

23

77

Ja

Nei

 
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 146. 
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Figur V4.7 Sp_6 driftkonsesjonærer. Hvis apoteket du driver ikke er eid av 
en av kjedene; har apoteket noen form for samarbeid med en av 
kjedene  

84

16

Ja

Nei

 
Note: Antall svar = 45. Det vil si at det er 7 apotek som svarer nei, dvs der kjedene verken har eierandel 

eller samarbeid. 

Figur V4.8 Sp_1 ansatte. Hvilken utdannelse har du? 

25

76

cand.pharm

reseptar

 
Note: Antall svar ansatte = 159. 

Figur V4.9 Sp_3 ansatte. Jobber du ved et hovedapotek eller filialapotek? 

94

7

Hovedapotek

Filialapotek

 
Note: Antall svar ansatte = 155. 
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Figur V4.10 Sp_7 driftskonsesjonærer. I hvilken grad bestemmer din 
kjede/samarbeidspartner følgende forhold på apoteket du 
driver? 

21
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34

10

40

79

73

71

56

48

38

53

58

9

19

22

23

43

28

37

11

7

7

3

Antall årsverk

Personellsammensetning

Lønn til ansatte

Deltakelse på
etterutdanning

Varesortiment

AUP reseptpliktige
legem

AUP reseptfrie legem

AUP Handelsvarer

Helt Delvis Ikke  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 151 (kun i apotek som enten er hel/del-eid av eller har samarbeid 

med kjede). 

Figur V4.11 Sp_7a driftskonsesjonærer (kjedetilknytning). I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner antall årsverk på 
apoteket? 

24

13

68

29

7

100

58

1Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke Ikke sikker  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 111. Antall svar sykehusapotek = 8. Antall svar andre = 31. 

Figur V4.12 Sp_7b driftskonsesjonærer (kjedetilknytning). I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner personell-
sammensetningen på apoteket? 

9

7

59

19

30

100

74

2Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke Ikke sikker  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 112. Antall svar sykehusapotek = 8. Antall svar andre = 31. 
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Figur V4.13 Sp_7c driftskonsesjonærer (kjedetilknytning). I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner lønn til ansatte på 
apoteket? 

43

13

45

23

13

100

65

Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 112. Antall svar sykehusapotek = 8. Antall svar andre = 31. 

Figur V4.14 Sp_7d driftskonsesjonærer (kjedetilknytning). I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner de ansattes deltakelse 
på etterutdanning/kurs? 

14 65

26

22

100

74

Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 111. Antall svar sykehusapotek = 8. Antall svar andre = 31. 

Figur V4.15 Sp_7e driftskonsesjonærer (kjedetilknytning)? I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner varesortiment på 
apoteket 

46

11

26

51

89

71

3

3

Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 111. Antall svar sykehusapotek = 8. Antall svar andre = 31. 
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Figur V4.16 Sp_7f driftskonsesjonærer (kjedetilknytning). I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner AUP på reseptpliktige 
legemidler på apoteket? 

86

25

68

6

38

13

7

38

16 3

1Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke Ikke sikker  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 110. Antall svar sykehusapotek = 8. Antall svar andre = 31. 

Figur V4.17 Sp_7g driftskonsesjonærer (kjedetilknytning). I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner AUP på reseptfrie 
legemidler på apoteket? 

85

11

52

12

56

36

33

10

4

3

Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke Ikke sikker  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 111. Antall svar sykehusapotek = 8. Antall svar andre = 31. 

Figur V4.18 Sp_7h driftskonsesjonærer (kjedetilknytning). I hvilken grad 
bestemmer din kjede/samarbeidspartner AUP på handelsvarer 
på apoteket? 

78

11

61

17

67

26

22

13

5Kjede

Sykehusapotek

Andre

Helt Delvis Ikke  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver.  

Antall svar kjede = 111. Antall svar sykehusapotek = 9. Antall svar andre = 31. 
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Figur V4.19 Sp_8 På hvilke måter stimulerer din kjede/samarbeidspartner til 
generisk bytte til prefererte reseptpliktige legemidler? Sett ett 
eller flere kryss. 

64

65

83

12

35

7

44

11

1

Lønner seg for apoteket

Lønner seg for kunden

Oppfordring

Pålegg

Ekstra godtgjørelse til apoteket

Ekstra godtgjørelse til ansatte

Opplæring

Andre måter

Stimuleres ikke
 

Note: Antall svar = 320.  

Figur V4.20 Sp_8 (ansatte vs dk). På hvilke måter stimulerer din 
kjede/samarbeidspartner til generisk bytte til prefererte 
reseptpliktige legemidler? Sett ett eller flere kryss. 

66

75

86

6

33

12

59

17

63

54

80

18

38

1

28

4

Lønner seg for apoteket

Lønner seg for kunden

Oppfordring

Pålegg

Ekstra godtgjørelse til apoteket

Ekstra godtgjørelse til ansatte

Opplæring

Andre måter DK
Ansatte  

Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 169. Antall svar ansatte = 151. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 
 

 268 

Figur V4.21 Sp_9 På hvilke måter stimulerer apoteket/ din 
kjede/samarbeidspartner til at apoteket selger prefererte 
reseptfrie legemidler? Sett ett eller flere kryss. 

49

73

61

7

16

3

30

9

5

Lønner seg for apoteket

Lønner seg for kunden

Oppfordring

Pålegg

Ekstra godtgjørelse til apoteket

Ekstra godtgjørelse til ansatte

Opplæring

Andre måter

Stimuleres ikke
 

Note: Antall svar = 320. 

Figur V4.22 Sp_9 (ansatte vs dk) På hvilke måter stimulerer apoteket/ din 
kjede/samarbeidspartner til at apoteket selger prefererte 
reseptfrie legemidler? Sett ett eller flere kryss. 

53

74

63

4

11

5

41

14

46

72

58

10

22

1

17

4

Lønner seg for apoteket

Lønner seg for kunden

Oppfordring

Pålegg

Ekstra godtgjørelse til apoteket

Ekstra godtgjørelse til ansatte

Opplæring

Andre måter
DK
Ansatte  

Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 169. Antall svar ansatte = 151. 

Figur V4.23 Sp_10 Mener du at personalet foreslår alternative reseptfrie 
legemidler i større grad i dag enn for tre år siden? 

65

30

5

Ja, vi foreslår alternativer i
vesentlig større grad

Det er ikke vesentlig endret

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 194. 
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Figur V4.24 Sp_10 (ansatte vs dk) Mener du at personalet foreslår 
alternative reseptfrie legemidler i større grad i dag enn for tre 
år siden? 

61

68

31

29

8

3

DK

Ansatt

Ja, vi foreslår alternativer i vesentlig større grad Det er ikke vesentlig endret Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 93. Anta ll svar ansatte = 101. 

Figur V4.25 Sp_10 (lokaliseringskommune) Mener du at personalet foreslår 
alternative reseptfrie legemidler i større grad i dag enn for tre 
år siden? 

65

64

66

30

32

27

5

4

6

Spredtbygd 

Mindre tettbygd

Tettbygd

Ja, vi foreslår alternativer i vesentlig større grad Det er ikke vesentlig endret Ikke sikker  
Note: Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i 

rapporten. 
Antall svar tettbygd kommune = 77. Antall svar mindre tettbygd kommune = 97. Antall svar 
spredtbygd kommune = 20. 

Figur V4.26 Sp_11 Av de 10 siste reseptene du ekspederte – kan du grovt 
anslå for hvor mange du foreslo generisk bytte? 

33

44

12

5

6

0-2

3-5

6-8

9-10

Ikke sikker
 

Note: Gjennomsnittlig antall ganger = 3,6. Antall svar = 335. 
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Figur V4.27 Sp_11(lokaliseringskommune). Av de 10 siste reseptene du 
ekspederte – kan du grovt anslå for hvor mange du foreslo 
generisk bytte? 

36
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31

39

45
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5

4

4

Spredtbygd 

Mindre tettbygd

Tettbygd

0-2 3-5 6-8 9-10 Ikke sikker  
Note: Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i 

rapporten. 
Gjennomsnittlig antall ganger tettbygd kommune = 3,6. Gjennomsnittlig antall ganger mindre 
tettbygd kommune = 3,6. Gjennomsnittlig antall ganger spredtbygd kommune = 3,7. 
Antall svar tettbygd kommune = 134. Antall svar mindre tettbygd kommune = 165. Antall svar 
spredtbygd kommune = 36. 

Figur V4.28 Sp_11(kjedetilknytning). Av de 10 siste reseptene du ekspederte 
– kan du grovt anslå for hvor mange du foreslo generisk bytte? 
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40
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5
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8

6
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Ikke sikker

Kjede
Sykehusapotek
Andre  

Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver. 
Gjennomsnittlig antall ganger ”kjedeapotek” = 3,7. Gjennomsnittlig antall ganger sykehusapotek = 
2,8. Gjennomsnittlig antall ganger ”andre apotek” = 3,4. 
Antall svar kjede = 224. Antall svar sykehusapotek = 20. Antall svar andre = 91. 

Figur V4.29 Sp_12 Sist gang du foreslo generisk bytte; i hvilken 
reseptkategori var legemidlet? 
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23

4

Blå resept

Hvit resept

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 328. 
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Figur V4.30 Sp_13 Var dette et legemiddel innenfor indeksprissystemet? 

46

44

10

Ja

Nei

Ikke sikker

 
Note: Totalt antall svar = 330. 

Figur V4.31 Sp_12/Sp_13 (lokaliseringskommune). Sist gang du foreslo 
generisk bytte; i hvilken reseptkategori var legemiddelet? 

47

43

49

27

27

21

27

30

30

Spredtbygd 

Mindre tettbygd

Tettbygd

Indekspris Annen blå Annen hvit  
Note: Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i 

rapporten. 
Antall svar tettbygd kommune = 134. Antall svar mindre tettbygd kommune = 162. Antall svar 
spredtbygd kommune = 34. 

Figur V4.32 Sp_12/Sp_13 (kjedetilknytning) Sist gang du foreslo generisk 
bytte; i hvilken reseptkategori var legemiddelet? 

43
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52

27

15

20
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35

28

Kjede

Sykehusapotek

Andre

Indekspris Annen blå Annen hvit  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver. 

Antall svar kjede = 221. Antall svar sykehusapotek = 20. Antall svar andre = 89. 

Figur V4.33 Sp_14 Hvor lang tid anslår du at du brukte på å forklare 
generisk bytte for kunden sist gang? 

29

36

22

10

4

1 minutt eller mindre

1-2 minutter

2-4 minutter

4-6 minutter

Over 6 minutter
 

Note: Gjennomsnittlig antall minutter = 2,3 Totalt antall svar = 295 
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Figur V4.34 Sp_15 Sist gang du foreslo generisk bytte; aksepterte kunden i 
dette tilfellet å bytte? 

69

27

4

Ja

Nei

Ikke sikker
 

Note: Totalt antall svar = 331. 

Figur V4.35 Sp_15 (lokaliseringskommune.) Sist gang du foreslo generisk 
bytte; aksepterte kunden i dette tilfellet å bytte? 

86

72

62

14

23

35

5

4

Spredtbygd 

Mindre tettbygd

Tettbygd

Ja Nei Ikke sikker  
Note: Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i 

rapporten.  
Antall svar tettbygd kommune = 133. Antall svar mindre tettbygd kommune = 162. Antall svar 
spredtbygd kommune = 36. 

Figur V4.36 Sp_15 (kjedetilknytning). Sist gang du foreslo generisk bytte; 
aksepterte kunden i dette tilfellet å bytte? 
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6

Kjede

Sykehusapotek

Andre

Ja Nei Ikke sikker  
Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver. 

Antall svar kjede = 221. Antall svar sykehusapotek = 20. Antall svar andre = 90. 

Figur V4.37 Sp_15 (reseptkategori) Sist gang du foreslo generisk bytte; 
aksepterte kunden i dette tilfellet å bytte? 

68
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32
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3
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Indekspris

Annen blå

Hvit resept

Ja Nei Ikke sikker  
Note: Antatt svar indekspris = 140. Antall svar annen blå resept = 78. Antall svar hvit resept = 97. 
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Figur V4.38 Sp_16 Sist gang du foreslo generisk bytte og kunden aksepterte 
å bytte; hva var viktigste grunn til at kunden aksepterte å bytte? 

26

24
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8

14

2

1

Jeg anbefalte å bytte

Hadde akseptert å bytte tidligere

Billigere for kunden

Billigere for folketrygden

Hadde ikke på lager

Annet

Ikke sikker  
Note: Totalt antall svar = 215. 

Figur V4.39 Sp_16 ( ansatte vs dk) Sist gang du foreslo generisk bytte og 
kunden aksepterte å bytte; hva var viktigste grunn til at kunden 
aksepterte å bytte? Sett ett kryss 

34
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21

11

6

1

1

18

21

27

6

24

3

2

Jeg anbefalte å bytte

Hadde akseptert å bytte tidligere

Billigere for kunden

Billigere for folketrygden

Hadde ikke på lager

Annet

Ikke sikker
DK
Ansatt  

Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 109. Antall svar ansatte = 106. 

Figur V4.40 Sp_16 (lokaliseringskommune). Sist gang du foreslo generisk 
bytte og kunden aksepterte å bytte; hva var viktigste grunn til at 
kunden aksepterte å bytte? 
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3
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24
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Jeg anbefalte å bytte

Hadde akseptert å
bytte tidligere

Billigere for kunden

Billigere for
folketrygden

Hadde ikke på lager

Annet

Ikke sikker

Tettbygd
Mindre tettbygd
Spredtbygd  

Note: Klassifiseringen av lokaliseringskommune er basert på SSBs inndeling og er omtalt i kapittel 1 i 
rapporten. 
Antall svar tettbygd kommune = 75. Antall svar mindre tettbygd kommune = 117. Antall svar 
spredtbygd kommune = 31. 
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Figur V4.41 Sp_16 (kjedetilknytning) Sist gang du foreslo generisk bytte og 
kunden aksepterte å bytte; hva var viktigste grunn til at kunden 
aksepterte å bytte? 
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21
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Hadde ikke på lager

Annet

Ikke sikker

Kjede
Sykehusapotek
Andre  

Note: Kjedetilknytning er her definert på grunnlag av hvem som er konsesjonshaver. 
Antall svar kjede = 141. Antall svar sykehusapotek = 14. Antall svar andre = 60. 

Figur V4.42 Sp_17 Sist gang du foreslo, og kunden aksepterte, generisk 
bytte; hvordan oppfatter du at det generiske byttet som ble 
foretatt påvirket faren for feilbruk? 
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20

2

1

Overhode ingen fare for feilbruk

Faren for feilbruk var svært liten

Faren for feilbruk var ganske liten

Faren for feilbruk var ganske stor

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 229 (de som svarte ”ja” på spørsmål 15). 

Figur V4.43 Sp_17( ansatte vs dk) Sist gang du foreslo, og kunden 
aksepterte, generisk bytte; hvordan oppfatter du at det generiske 
byttet som ble foretatt påvirket faren for feilbruk? 

20

24

60

50

16

24

3

1

2

1

DK

Ansatt

Overhode ingen fare for feilbruk Faren for feilbruk var svært liten Faren for feilbruk var ganske liten

Faren for feilbruk var ganske stor Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 118. Antall svar ansatte = 111. 
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Figur V4.44 Sp_18 Sist gang du foreslo generisk bytte og kunden ikke 
aksepterte å bytte; hva var den viktigste grunnen til at kunden 
ikke aksepterte å bytte? 
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5

0

Dårlig erfaring

Usikker på om det var like effektivt

Usikker på om han/hun ville tåle det

Så ingen grunn til å bytte

Foretrakk å følge legens resept

Annet

Ikke sikker
 

Note: Totalt antall svar = 83 (de som svarte ”nei” på spørsmål 15). 

Figur V4.45 Sp_18 (ansatte vs dk) Sist gang du foreslo generisk bytte og 
kunden ikke aksepterte å bytte; hva var den viktigste grunnen til 
at kunden ikke aksepterte å bytte? 
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9
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5

18

23

3
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45
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Dårlig erfaring

Usikker på om det var like effektivt
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Foretrakk å følge legens resept

Annet
DK
Ansatt

 
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 43. Antall svar ansatte = 40. 

Figur V4.46 Sp_19 I hvilken grad har behovet for faglig veiledning økt som 
følge av generisk bytte? 
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1

1

I svært stor grad

I ganske stor grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Ikke sikker
 

Note: Totalt antall svar = 327. 
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Figur V4.47 Sp_19 (ansatte vs dk) I hvilken grad har behovet for faglig 
veiledning økt som følge av generisk bytte? 

49

40

44

47
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11

1

1
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1

DK

Ansatt

I svært stor grad I ganske stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 173. Antall svar ansatte = 154. 

Figur V4.48 Sp_20 I hvilken grad går det å forklare generisk bytte på 
bekostning av faglig veiledning om selve legemiddelet? 

21

48

27

1

2

I svært stor grad

I ganske stor grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Ikke sikker
 

Note: Totalt antall svar = 330. 

Figur V4.49 Sp_20 (ansatte vs dk) I hvilken grad går det å forklare generisk 
bytte på bekostning av faglig veiledning om selve legemiddelet? 

25

17

49

48

23

32

1

2

3

2

DK

Ansatt

I svært stor grad I ganske stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 173. Antall svar ansatte = 157. 

Figur V4.50 Sp_21 Hvilken beskrivelse er mest dekkende for den faglige 
veiledningen om legemidler? 

11

8

37

54

46

33

5

4

1

1Reseptpliktig

Reseptfritt

God og grundig Tilstrekkelig Ikke helt tilstrekkelig Absolutt ikke tilstrekkelig Ikke sikker  
Note: Antall svar reseptpliktig = 332. Antall svar reseptfritt = 327. 
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Figur V4.51 Sp_21 ( ansatte vs dk) Hvilken beskrivelse er mest dekkende for 
den faglige veiledningen om reseptpliktige legemidler? 

12

10

37

38

43

50

7

3

1DK

Ansatt

God og grundig Tilstrekkelig Ikke helt tilstrekkelig Absolutt ikke tilstrekkelig Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 175. Antall svar ansatte = 157. 

Figur V4.52 Sp_21 ( ansatte vs dk) Hvilken beskrivelse er mest dekkende for 
den faglige veiledningen om reseptpfrie legemidler? 

12

4

56

52

28

39 5

3

1

1DK

Ansatt

God og grundig Tilstrekkelig Ikke helt tilstrekkelig Absolutt ikke tilstrekkelig Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 174. Antall svar ansatte = 153. 

Figur V4.53 Sp_22 Har apotekpersonalets anledning til å gi nødvendig 
faglig veiledning endret seg de siste tre årene? 

21

42

32

6

Ja, vesentlig bedre

Ingen vesentlig endring

Ja, vesentlig dårligere

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 212. 

Figur V4.54 Sp_22 (ansatte vs dk) Har apotekpersonalets anledning til å gi 
faglig veiledning endret seg de siste tre årene? Hvordan? 

24

18

39

44

30

33

6

5

DK

Ansatt

Ja, vesentlig bedre Ingen vesentlig endring Ja, vesentlig dårligere Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 112. Antall svar ansatte = 100. 
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Figur V4.55 Sp_23 Hvordan vurderer du apotekets generelle service? 

39

58

2

1

Svært god

Ganske god

Ganske dårlig

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 335. 

Figur V4.56 Sp_23 (ansatte vs dk) Hvordan vurderer du apotekets generelle 
service? 

40

38

57

59

2

3

1

1

DK

Ansatt

Svært god Ganske god Ganske dårlig Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 176. Antallsvar ansatte =159. 

Figur V4.57 Sp_24 Mener du den generelle servicen overfor kundene har 
endret seg de siste tre årene? Hvordan? 

28

51

14

7

Ja, vesentlig bedre

Ingen vesentlig endring

Ja, vesentlig dårligere

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 207. 

Figur V4.58 Sp_24 (ansatte vs dk) Mener du apotekets generelle service 
overfor kunden har endret seg de siste tre årene? Hvordan? 

36

18

44

59

13

15

7

8

DK

Ansatt

Ja, vesentlig bedre Ingen endring Ja, vesentlig dårligere Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 108. Antall svar ansatte = 99. 
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Figur V4.59 Sp_25 Vurder omfanget av feilekspederinger ved apoteket. 
Hvilken beskrivelse er mest dekkende for omfanget av 
feilekspederinger? 

37

58

4

2

Helt minimalt

Beskjedent og temmelig uproblematisk

Et visst problem

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 336. 

Figur V4.60 Sp_25 (ansatte vs dk) Vurder omfanget av feilekspederinger ved 
apoteket. Hvilken beskrivelse er mest dekkende for omfanget av 
feilekspederinger? 

41

33

55

60
4

3

1

3

DK

Ansatt

Helt minimalt Beskjedent og temmelig uproblematisk Et visst problem Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 177. Antall svar ansatte = 159. 

Figur V4.61 Sp_26 Vil du si at omfanget av feilekspederinger har endret seg 
de siste tre årene? 

7

77

8

8

Ja, vesentlig større

Ingen vesentlig endring

Ja, vesentlig mindre

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 208. 

Figur V4.62 Sp_26 (ansatte vs dk) Vil du si at omfanget av feilekspederinger 
har endret seg de siste tre årene? 

4

10

79

76

8

7

9

7

DK

Ansatt

Ja, vesentlig større Ingen vesentlig endring Ja, vesentlig mindre Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 108. Antall svar ansatte = 100. 
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Figur V4.63 Sp_27 Hvilken beskrivelse er mest dekkende for 
arbeidsbelastningen din/ til den enkelte ansatte? 

14

48

34

3

1

Klart innenfor rammen av det
forsvarlige

Tidvis uforsvarlig

Ikke sikker
 

Note: Totalt antall svar = 333. 

Figur V4.64 Sp_27 (ansatte vs dk) Hvilken beskrivelse er mest dekkende for 
arbeidsbelastningen din/til den enkelte? 

16

13

51

44

30

38
3

3

2

DK

Ansatt

Klart innenfor rammen av det forsvarlige Forsvarlig Tidvis uforsvarlig Ofte uforsvarlig Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 176. Antall svar ansatte = 157. 

Figur V4.65 Sp_28 Har arbeidsbelastningen din/til den enkelte ansatte 
endret seg de siste tre årene? 

73

23

1

3

Belastningen vesentlig større

Ikke vesentlig endret

Belastningen vesentlig mindre

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 211. 

Figur V4.66 Sp_28 (ansatte vs dk) Har arbeidsbelastningen din/ til den 
enkelte endret seg de siste tre årene? 

70

76

24

22

3
4

3

DK

Ansatt

Belastningen vesentlig større Ikke endret Belastningen vesentlig mindre Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 109. Antall svar ansatte = 102. 
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Figur V4.67 Sp_29 I hvilken grad opplever du en konflikt mellom faglige og 
kommersielle hensyn i det daglige arbeidet? 

12

51

33

1

3

I svært stor grad

I ganske stor grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 332. 

Figur V4.68 Sp_29 (ansatte vs dk) I hvilken grad opplever du en konflikt 
mellom kommersielle hensyn og faglige hensyn i det daglige 
arbeidet? 
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15

50

52

36

30

1

3

3DK

Ansatt

I svært stor grad I ganske stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke sikker
 

Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 174. Antall svar ansatte = 158. 

Figur V4.69 Sp_29 (erfaring fra apoteknæringen) Opplever du en konflikt 
mellom kommersielle hensyn og faglige hensyn i det daglige 
arbeidet? 

8

13

38

53

43

32

11

1

2

Tre år eller mindre

Mer enn tre år

I svært stor grad I ganske stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke sikker  
Note: Antall svar tre år eller mindre = 37. Antall svar mer enn tre år = 295. 

Figur V4.70 Sp_30 Er konfliktforholdet mellom faglige og kommersielle 
hensyn endret de siste tre årene? 

74

17

1

8

Ja, vesentlig større

Ikke vesentlig endret

Ja, vesentlig mindre

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 205 
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Figur V4.71 Sp_30 (ans vs dk) Er konfliktforholdet mellom kommersielle 
hensyn og faglige hensyn endret siste tre år? 

67

82

21

13

11

1

1

4

DK

Ansatt

Ja, vesentlig større Ikke vesentlig endret Ja, vesentlig mindre Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 106. Antall svar ansatte =99. 

Figur V4.72 Sp_31 driftskonsesjonærer. På hvilke områder har de ansatte 
deltatt på etterutdanning/kurs i løpet av 2003? Sett ett eller flere 
kryss 

53

66

26

1

33

40

72

2

39

41

89

2

23

18

15

1

40

37

49

1

63

15

20

3

25

15

19

3

3

2

2

1

Cand. pharm

Reseptar

Apotektekniker

Andre ansatte

Faglig reseptbelagt Faglig reseptfritt Faglig handelsvarer
Regler og refusjonsordninger Kundebehandling Økonmiske/adm. rutiner
Annet Ingen  

Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 177.  
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Figur V4.73 Sp_28 ansatte. På hvilke områder har du deltatt på 
etterutdanning/kurs i løpet av 2003?Sett ett eller flere kryss 

52

16

22

3

13

10

16

20

Faglig reseptbelagt

Faglig reseptfritt

Faglig handelsvarer

Regler og refusjonsordninger

Kundebehandling

Økonmiske/adm. rutiner

Annet

Ingen

 
Note: Antall svar ansatte = 161. 

Figur V4.74 Sp_32 Hvordan vurderer du tilbudet av etterutdanning/kurs om 
legemidler som du har deltatt på i løpet av 2003? 

19

43

24

3

11

Mer enn tilstrekkelig

Akkurat tilstrekkelig

I underkant

Langt under tilstrekkelig

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 255. 

Figur V4.75 Sp_32 (ansatte vs dk) Hvordan vurderer du tilbudet av 
etterutdanning/kurs om legemidler som du har deltatt på i løpet 
av 2003? 

21

16

45

39

23

26 4

9

15

2
DK

Ansatt

Mer enn tilstrekkelig Akkurat tilstrekkelig I underkant Langt under tilstrekkelig Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 161. Antall svar ansatte = 94. 
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Figur V4.76 Sp_33 driftskonsesjonærer. Hvem var arrangør for hoveddelen 
av etterutdanning/kurs? Sett ett eller flere kryss. 
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62
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0

16

17

1

Apoteket selv

Kjeden

VETT

Legeforeningen

Legemiddelindustri

Andre

Ikke sikker
 

Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 177. 

Figur V4.77 Sp_30 ansatte Hvem var arrangør for hoveddelen av 
etterutdanning/kurs? Sett ett eller flere kryss. 

3

44

39

1

3

9

1

Apoteket selv

Kjeden

VETT

Legeforeningen

Legemiddelindustri

Andre

Ikke sikker
 

Note: Antall svar ansatte = 161. 

Figur V4.78 Sp_34 Er muligheten til å delta på etterutdanning endret de siste 
tre årene? 

14

42

39

5

Ja, vesentlig
bedre

Ikke vesentlig
endret

Ja, vesentlig
dårligere

Ikke sikker

 
Note: Antall svar = 208. 

Figur V4.79 Sp_34 (ansatte  vs dk) Er muligheten til å delta på 
etterutdanning endret de siste tre årene? 

22

6

44

40

28

50

6

4

DK

Ansatt

Ja, vesentlig bedre Ikke vesentlig endret Ja, vesentlig dårligere Ikke sikker  
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 110. Antall svar ansatte = 98. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 
 

 285 

Figur V4.80 Sp_35 Hvor mange ganger den siste uken vil du anslå at du som 
farmasøyt har henvendt deg (muntlig) til lege i forbindelse med 
ekspedering av resepter? 
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65

22

6

4

Ingen

1-5 ganger

6-10 ganger

11-15 ganger

16 og over
 

Note: Gjennomsnittlig antall ganger = 5,7. Totalt antall svar = 332. 

Figur V4.81 Sp_36 Hva dreide den siste henvendelsen seg om? 

8

87

18

2

4

16

1

Kontroll av resept

Info om uheldig kombinasjon av legem

Tilfeller av misbruk

Ikke sikker  
Note: Antall svar = 321. 

Figur V4.82 Sp_37 Vil du si at omfanget av kontakt med lege har endret seg 
de siste tre årene? 

19

72

4

5

Ja, vesentlig mer

Ikke vesentlig endret

Ja, vesentlig mindre

Ikke sikker
 

Note: Antall svar = 209. 
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Figur V4.83 Sp_38 Hva slags kontakt er det blitt mer/mindre av? Sett ett 
eller flere kryss 
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35

35
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13
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8

8

13

2

2

Kontroll av resept

Oppklarende spørsmål

Info om uheldig kombinasjon av legem

Foretatt generisk bytte

Tilfeller av misbruk

Annet Mer
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Note: Antall svar = 48 (kun de som oppfatter endring i kontakten med leger). 

Figur V4.84 Sp_39 driftskonsesjonærer. Leverer apoteket rutinemessig 
legemidler til sykehjem? 

51

49

Ja

Nei

 
Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 177. 

Figur V4.85 Sp_40 driftskonsesjonærer Hvordan vil du karakterisere 
omfanget av veiledning til sykehjemmet? 

5

39

47

7

2

Svært høyt

Ganske høyt

Ganske lavt

Svært lavt

Ikke sikker
 

Note: Antall svar driftskonsesjonærer = 88 (kun de som leverer til sykehjem). 

Bakgrunnsopplysninger 
Figur V4.86 Apotekets lokalisering. 

11

49

40

Spredtbygd 

Mindre tettbygd 

Tettbygd

 
Note: Antall svar = 338. 



- ECON Analyse - 
Evaluering av apotekloven  

 
 

 287 

Figur V4.87 Apotekets konsesjonshaver. 
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23

15

6

27

Apotek 1

Vitus

Alliance

Sykehusapotek

Andre
 

Note: Antall svar = 338. 
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VEDLEGG 5: Industri og importører 
Vi har gjennomført en postal spørreundersøkelse blant de 43 originalprodusentene 
som er medlem av LMI, blant de fem generikaprodusentene som er medlem av 
NIGEL og blant de fem parallellimportører. Etter én purring fikk vi i alt 40 svar, 
hvorav 34 var fra originalprodusenter, 2 fra generikaprodusenter og 3 parallell-
importører. Svarandelen ble dermed 75 prosent. Spørreskjemaet er gjengitt 
nedenfor. Svarene er vist i figurer etter spørreskjemaet.  

Spørreskjema sendt til industrien og importørene 

 

SPØRRESKJEMA TIL LEGEMIDDELPRODUSENTER 

Alle svar fra denne spørreundersøkelsen blir behandlet anonymt. Spørsmålene 
skal ikke brukes til å identifisere dere, og resultatene fra undersøkelsen vil ikke bli 
presentert slik at andre kan identifisere dere heller. Bakgrunnsspørsmålene og 
spørsmålene om firmaets produktutvalg er nødvendige for å forstå firmaets 
markedsposisjon i forhold til andre aktører i apoteknæringen. Vi ber dere derfor 
besvare alle delene av skjemaet. 

Merk at vi benytter følgende definisjoner i spørreskjemaet: 

• Vi bruker preparat om et produkts registrerte merkevarenavn. 

• Vi bruker originalpreparat om et preparat som er eller har vært patent-
beskyttet. 

På forhånd takk for hjelpen. 

Bakgrunnsopplysninger 

1 Hvor mange sysselsatte firmaet i Norge i 2002? 

a)  1-9 årsverk 

b)  10-49 årsverk 

c)  over 50 årsverk 

2 Hvor stor var firmaets omsetning av legemidler i Norge i 2002? 

Sett ett kryss 

a)  0-49 mill. kroner 

b)  50-99 mill. kroner 

c)  100-249 mill. kroner 

d)  250-499 mill. kroner 

e)  over 500 mill. kroner 
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Interaksjon med apoteknæringen 

3 Selger firmaet preparater som omfattes av ordningen med generisk bytte? 

Sett ett eller flere kryss 

a)  Nei Gå til spørsmål 4 

b)  Ja, originalpreparater 

c)  Ja, generika 

3.1 Hvis firmaet selger originalpreparater som er generisk byttbare (3b). På hvilken 
måte har markedssituasjonen for disse endret seg som følge av innføring av 
ordningen med generisk bytte? 

Sett ett kryss 

a)  Den er blitt vesentlig lettere for oss 

b)  Ingen vesentlig endring 

c)  Den er blitt vesentlig vanskeligere for oss 

3.2 Hvis firmaet selger generika som er generisk byttbare (3c): På hvilken måte har 
markedssituasjonen for disse endret seg som følge innføring av ordningen med 
generisk bytte? 

Sett ett kryss 

a)  Den er blitt vesentlig lettere for oss 

b)  Ingen vesentlig endring 

c)  Den er blitt vesentlig vanskeligere for oss 

4 Selger firmaet preparater som omfattes av indeksprissystemet? 

Sett ett eller flere kryss 

a)  Nei Gå til spørsmål 5 

b)  Ja, originalpreparater 

c)  Ja, generika 

4.1 Hvis firmaet selger originalpreparater som er omfattet av indeksprissystemet (4b): 
Hvordan har markedssituasjonen for disse endret seg som følge av innføring av 
indeksprissystemet? 

Sett ett kryss 
a)  Den er blitt vesentlig lettere for oss 

b)  Ingen vesentlig endring 

c)  Den er blitt vesentlig vanskeligere for oss 
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4.2 Hvis firmaet selger generika som er omfattet av indeksprissystemet (4c): Hvordan 
har markedssituasjonen for disse endret seg som følge av innføring av 
indeksprissystemet ? 

Sett ett kryss 
a)  Den er blitt vesentlig lettere for oss 

b)  Ingen vesentlig endring 

c)  Den er blitt vesentlig vanskeligere for oss 

5 På hvilken måte har markedssituasjonen for firmaet endret seg som følge av 
integrasjon og kjededannelse i apoteknæringen? 

Sett ett kryss 
a)  Den er blitt vesentlig lettere for oss 

b)  Ingen vesentlig endring 

c)  Den er blitt vesentlig vanskeligere for oss 

6 I hvilken grad opplever du at grossistene fører alle firmaets legemidler 
(Grossistforskriften § 4)? 

Sett ett kryss 

a)  I svært stor grad 

b)  I nokså stor grad 

c)  I nokså liten grad 

d)  I svært liten grad 

e)  Ikke i det hele tatt 

f)  Dette har jeg ingen formening om 

7 I hvilken grad opplever du at apotekene opprettholder leveringsplikten (Apotekloven 
§ 6-2) for firmaets legemidler? 

Sett ett kryss 

a)  I svært stor grad 

b)  I nokså stor grad 

c)  I nokså liten grad 

d)  I svært liten grad 

e)  Ikke i det hele tatt 

f)  Dette har jeg ingen formening om 
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8 Hvilke parametre forhandler firmaet vanligvis om når det gjelder reseptbelagte 
preparater. 

Sett ett eller flere kryss for hver forhandlingspart 

 Vitusapotek NMD 
Grossist-
handel 

Vitusapotek 
og  

NMD 
Grossist-
handel 

sammen 

Alliance 
UniChem 

Norge 

Holtung Alliance 
UniChem 
Norge og 
Holtung 
sammen 

Apokjeden 

(Apotek 1 og 
Apokjeden 

Grossisthandel) 

Brutto GIP (GIP 
eksklusive rabatter) 

       

Netto GIP (GIP 
inklusive rabatter) 

       

Rabatter        

Grossistmargin        

AIP        

Anbefalt AUP        

Betalingsbetingelser        

Leveringsbetingelser        

Kompetanseheving 
av apotekpersonalet 

       

Volum        

Returbetingelser        

Markedsstøtte        

Lager- og 
prosesstyring 

       

Andre 
samarbeidsaktiviteter 

       

 

9 Hvilke parametre forhandler firmaet vanligvis om når det gjelder reseptfrie 
preparater. 

Sett ett eller flere kryss for hver forhandlingspart 

 Vitusapotek NMD 
Grossist-
handel 

Vitusapotek  og 
NMD 

Grossisthandel 
sammen 

Alliance 
UniChem 

Norge 

Holtung Alliance 
UniChem 
Norge  og 
Holtung 
sammen 

Apokjeden 
(Apotek 1 

og 
Apokjeden 
Grossist-
handel) 

Brutto GIP (GIP 
eksklusive rabatter) 

       

Netto GIP (GIP 
inklusive rabatter) 

       

Rabatter        

Grossistmargin        

AIP        

Anbefalt AUP        

Betalingsbetingelser        
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Leveringsbetingelser        

Kompetanseheving 
av apotekpersonalet 

       

Volum        

Kampanjer        

Lager- og 
prosesstyring 

       

Kanaleksklusivitet        

Markedsstøtte        

Returbetingelser        

Lager- og 
prosesstyring 

       

Andre 
samarbeidsaktiviteter 

       

Produktutvalg 

10 Hvor mange originalpreparater (registrerte merkevarenavn) selger firmaet i Norge? 

Oppgi antall preparater 

Antall:……… 

11 Hvor mange generikapreparater (registrerte merkevarenavn) selger firmaet i 
Norge? 

Oppgi antall preparater 

Antall:………. 

12 Anslå hvor stor andel det preparatet (det registrerte merkevarenavnet) med høyest 
omsetningsverdi utgjør av samlet omsetning? 

Fyll inn omtrentlig andel 

…………..prosent 

12.1 Hvilken reseptstatus har dette preparatet? 

a)  Reseptbelagt, og kan forskrives på blå resept 

b)  Reseptbelagt, men forskrives bare på hvit resept 

c)  Reseptfritt 
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12.2 Angi hvilken kategori  dette preparatet faller i: 

a) Original 
preparat 

 Ja Nei 

  Med patent   

  Med konkurrerende parallellimport   

  Med generisk konkurranse   

b) Generikum  Ja Nei 

  Definert som byttbart til firmaets egne 
originalprodukter 

  

13 Anslå hvor stor andel det preparatet (det registrerte merkevarenavnet) med nest 
høyest omsetningsverdi utgjør av samlet omsetning? 

Fyll inn omtrentlig andel 
………..prosent 

13.1 Hvilken reseptstatus her dette preparatet? 

a)  Reseptbelagt, og kan forskrives på blå resept 

b)  Reseptbelagt, men forskrives bare på hvit resept 

c)  Reseptfritt 

 

13.2 Angi hvilken kategori  dette preparatet faller i: 

a) Original 
preparat 

 Ja Nei 

  Med patent   

  Med konkurrerende parallellimport   

  Med generisk konkurranse   

b) Generikum  Ja Nei 

  Definert som byttbart til firmaets egne 
originalprodukter 

  

14 Anslå hvor stor andel det preparatet (det registrerte merkevarenavnet) med tredje 
høyest omsetningsverdi utgjør av samlet omsetning? 

Fyll inn omtrentlig andel  
………..prosent 
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14.1 Hvilken reseptstatus her dette preparatet? 

a)  Reseptbelagt, og kan forskrives på blå resept 

b)  Reseptbelagt, men forskrives bare på hvit resept 

c)  Reseptfritt 

14.2 Angi hvilken kategori dette preparatet faller i 

Sett ett kryss 

a) Original 
preparat 

 Ja Nei 

  Med patent   

  Med konkurrerende parallellimport   

  Med generisk konkurranse   

b) Generikum  Ja Nei 

  Definert som byttbart til firmaets egne 
originalprodukter 
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Svar på spørsmålene 

Bakgrunnsopplysninger 
Figur V5.1 Sp_1 Antall årsverk utført i firmaet 

28 %

40 %

33 %

1-9 årsverk

10-49 årsverk

over 50 årsverk

 
Note:  Antall svar = 40.  

Figur V5.2 Sp_2 Omsetningen i firmaet i 2002 

25 %

18 %

43 %

5 %

10 %

0-49 mill. kroner

50-99 mill. kroner

100-249 mill. kroner

250-499 mill. kroner

over 500 mill. kroner

 
Note:  Antall svar = 40.  

Figur V5.3 Sp_3 Selger firmaet legemidler som omfattes av ordningen med 
generisk bytte ? 

36 %

17 %

48 %

Ingen preparater i
ordningen med
generisk bytte

Generika

Originalpreparater
utsatt for generisk

bytte

 
Note:  Antall svar = 40.  
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Figur V5.4 Sp_3.1/3.2 Hvordan har markedssituasjonen endret seg som 
følge av ordningen med generisk bytte for legemidlene i 
ordningen? 

43 % 29 %

32 %

29 %

68 %

Generika

Originalpreparater
utsatt for generisk

bytte

Vesentlig lettere Ingen vesentlig endring Vesentlig vanskeligere  
Note:  Antall svar originalpreparater = 19. Antall svar generika =7.  

Figur V5.5 Sp_4 Selger firmaet legemidler som omfattes av 
indeksprissystemet ? 

66 %

14 %

20 %

Ingen preparater i
indeksprissystemet

Generika i
indeksprissystemet

Originalpreparater i
indeksprissystemet 

 
Note:  Antall svar = 35.  

Figur V5.6 Sp_4.1/4.2 Hvordan har markedssituasjonen endret seg som 
følge av indeksprissystemet for legemidlene i systemet? 

14 %

60 %

29 %

40 %

57 %

Generika i
indeksprissystemet

Originalpreparater i
indeksprissystemet 

Vesentlig lettere Ingen vesentlig endring Vesentlig vanskeligere  
Note:  Antall svar originalpreparater = 7. Antall svar generika =5 
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Figur V5.7 Sp_5 På hvilken måte har markedssituasjonen for firmaet endret 
seg som følge av integrasjon og kjededannelse i 
apoteknæringen? 

71 %

21 %

8 %Vesentlig lettere

Ingen vesentlig endring

Vesentlig vanskeligere

 
Note:  Antall svar = 38.  

Figur V5.8 Sp_6 I hvilken grad opplever du at grossistene fører alle 
firmaets legemidler (Grossistforskriften § 4)? 

16 %

62 %

8 %

14 %

I svært liten grad

I nokså liten grad

I nokså stor grad

I svært stor grad

 
Note:  Antall svar = 37.  

Figur V5.9 Sp_7 I hvilken grad opplever du at apotekene opprettholder 
leveringsplikten (Apotekloven § 6-2) for firmaets legemidler? 

16 %

55 %

24 %

5 %

I svært liten grad

I nokså liten grad

I nokså stor grad

I svært stor grad

 
Note:  Antall svar = 38.  

Figur V5.10 Sp_8a Antall firmaer som forhandler med de ulike aktørene i 
apoteknæringen. Reseptbelagte legemidler. Sett ett eller flere 
kryss. 

48 %

80 %

65 %

55 %

85 %

55 %

93 %

Vitus

NMD

Vitus og NMD

Alliance

Holtung

Alliance og Holtung

Apokjeden
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Note:  Antall svar = 38.  

Figur V5.11 Sp_8b Antall firmaer som forhandler om ulike parametre med 
minst én aktør i apoteknæringen. Reseptbelagte legemidler. Sett 
ett eller flere kryss. 

8 %

8 %

32 %

39 %

47 %

61 %

76 %

79 %

47 %

AIP

Anbefalt AUP

Rabatter

Kompetanseheving

Netto GIP

Brutto GIP

Leveringsbetingelser

Grossistmargin

Betalingsbetingelser

 
Note:  Antall svar = 38.  

Figur V5.12 Sp_9a Antall firmaer som forhandler med de ulike aktørene i 
apoteknæringen. Reseptfrie legemidler. Sett ett eller flere kryss. 

28 %

20 %

20 %

20 %

15 %

20 %

30 %

Vitus

NMD

Vitus og NMD

Alliance

Holtung

Alliance og Holtung

Apokjeden

 
Note:  Antall svar = 19.  
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Figur V5.13 Sp_9b Antall firmaer som forhandler om ulike parametre med 
minst én aktør i apoteknæringen. Reseptfrie legemidler. Sett ett 
eller flere kryss. 

37 %

37 %

42 %

53 %

53 %

63 %

63 %

37 %

37 %

11 %

5 %

5 %

11 %

16 %

26 %

26 %

Andre samarbeidsavtaler

Lager- og prosess

AIP

Anbefalt AUP

Kanaleksklusivitet

Volum

Returbetingelser

Markedsstøtte

Grossistmargin

Kompetanseheving

Leveringsbetingelser

Kampanjer

Betalingsbetingelser

Brutto GIP

Rabatter

Netto GIP

 
Note:  Antall svar = 19.  

Produktutvalg 
Figur V5.14 Sp_10 Antall originalpreparater i porteføljen 

39 %

26 %

34 %

Færre enn 10

Mellom 10 og 20

20 eller flere

 
Note:  Antall svar = 38.  

Figur V5.15 Sp_11 Antall generika i porteføljen 

78 %

14 %

8 %

Ingen

Færre enn 10

10 eller flere

 
Note:  Antall svar = 37.  
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Figur V5.16 Sp_ 12 Andel av omsetningen det største produktet utgjør 

21 %

50 %

29 %

Mindre enn 20 %

Mellom 20 og 40
%

Mer enn 40 %

 
Note:  Antall svar = 38.  

Figur V5.17 Sp_12.1/12.2 Egenskaper ved det største produktet 

Reseptstatus  Patentstatus 

84 %

11 %

5 %

Blå

Hvit

Reseptfri

29 %

59 %

12 %

Patent uten konkurranse

Patent med parallell
konkurranse

Av patent

 
Note:  Antall svar reseptstats= 37 

Antall svar patentstatus= 34.  

Figur V5.18 Sp_13 Andel av omsetningen det nest største produktet utgjør 

62 %

33 %

5 %

Mindre enn 20 %

Mellom 20 og 40 %

Mer enn 40 %

 
Note:  Antall svar = 39.  

Figur V5.19 Sp_13.1/13.2 Egenskaper ved det nest største produktet  

Reseptstatus  Patentstatus 

76 %

8 %

16 %

Blå

Hvit

Reseptfri

34 %

23 %

43 %Patent uten konkurranse

Patent med parallell
konkurranse

Av patent

 
Note:  Antall svar reseptstatus = 38 

Antall svar patentstatus = 35.  
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Figur V5.20 Sp_14 Andel av omsetningen det tredje største produktet utgjør 

85 %

15 %

0 %

Mindre enn 20 %

Mellom 20 og 40 %

Mer enn 40 %

 
Note:  Antall svar = 39.  

Figur V5.21 Sp_14.1/14.2 Egenskaper ved det tredje største produktet 

Reseptstatus  Patentstatus 

11 %

16 %

73 %Blå

Hvit

Reseptfri

54 %

26 %

20 %

Patent uten konkurranse

Patent med parallell
konkurranse

Av patent

 
Note:  Antall svar reseptstatus = 37 

Antall svar patentstatus = 35.  
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VEDLEGG 6: Resultatregnskaper 
Hovedstørrelser fra resultatregnskapene Apokjeden 

 2000 2001 2002
Driftsinntekter i 1000 kr   
Apokjeden AS 45 335 65 981 128 057
Apotek 1 Norge AS  170 220 2 566 917
Apokjeden Distribusjon AS* 1 500 957 3 534 562 3 910 137
Varekostnader  1000 kr   
Apokjeden AS 8 938 
Apotek 1 Norge AS  134 452 2 012 749
Apokjeden Distribusjon AS  1 427 494 3 329 331 3 593 065
Lønnskostnader  1000 kr   
Apokjeden AS 16 829 26 590 26 911
Apotek 1 Norge AS  28 867 376 190
Apokjeden Distribusjon AS  49 820 82 241 64 169
Samlede av- og nedskrivninger  1000 kr   
Apokjeden AS 5 820 36 790 44 086
Apotek 1 Norge AS  3 542 82 048
Apokjeden Distribusjon AS  7 218 10 038 13 263
Herav goodwillavskrivninger  1000 kr   
Apokjeden AS  13 976
Apotek 1 Norge AS  38 501
Apokjeden Distribusjon AS   
Andre driftskostnader  1000 kr   
Apokjeden AS 19 985 45 640 55 773
Apotek 1 Norge AS  18 103 137 065
Apokjeden Distribusjon AS  85 021 95 684 197 697
Samlede driftskostnader 1000 kr  
Apokjeden AS 51 572 109 020 126 770
Apotek 1 Norge AS  184 964 2 608 052
Apokjeden Distribusjon AS  1 569 553 3 517 294 3 868 194
Driftsresultat 1000 NOK  
Apokjeden AS -6 238 -43 040 1 289
Apotek 1 Norge AS  -11 206 -41 135
Apokjeden Distribusjon AS  -78 596 17 268 41 942
Netto finansposter 1000 NOK  
Apokjeden AS -345 -21 841 -50 504
Apotek 1 Norge AS  260 3 294
Apokjeden Distribusjon AS  -28 621 -40 339 -45 299
Ord årsresultat 1000 NOK før skatt  
Apokjeden AS -6 583 -64 881 -49 218
Apotek 1 Norge AS  -10 946 -37 841
Apokjeden Distribusjon AS  -107 217 -23 071 -3 357
* =  Tamro Distribusjon fram t.o.m 2001  
Kilde: Årsrapporter 
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Hovedstørrelser fra resultatregnskapene NMD og Vitusapotekene 

 2000 2001 2002
Driftsinntekter i 1000 kr  
Vitusapotek AS* 883 616 2 380 701
NMD Grossisthandel AS 5 485 590 5 554 642
NMD AS 6 168 718 140 298 189 793
Varekostnader  1000 kr  
Vitusapotek AS 689 647 1 845 126
NMD Grossisthandel AS 5 099 252 5 139 642
NMD AS 5 738 753 18 522 20 083
Lønnskostnader  1000 kr  
Vitusapotek AS 1 784 151 770 393 540
NMD Grossisthandel AS 119 009 115 378
NMD AS 191 460 77 834 48 047
Samlede av- og nedskrivninger  1000 kr  
Vitusapotek AS 22 114 75 389
NMD Grossisthandel AS 13 026 11 819
NMD AS 27 785 16 976 28 899
Herav goodwillavskrivninger  1000 kr  
Vitusapotek AS 19 779 59 404
NMD Grossisthandel AS 
NMD AS 
Andre driftskostnader  1000 kr  
Vitusapotek AS 4 322 47 786 135 006
NMD Grossisthandel AS 266 330 218 868
NMD AS 206 859 126 756 56 046
Samlede driftskostnader 1000 NOK 
Vitusapotek AS 6 106 911 317 2 449 061
NMD Grossisthandel AS 5 497 617 5 485 707
NMD AS 6 164 857 240 088 153 075
Driftsresultat 1000 NOK 
Vitusapotek AS -6 106 -27 701 -68 361
NMD Grossisthandel AS -12 027 68 935
NMD AS 3 861 -99 790 36 719
Netto finansposter 1000 NOK 
Vitusapotek AS -145 4 630 -12 703
NMD Grossisthandel AS -10 563 -837
NMD AS -14328 -4 233 -16 061
Ord årsresultat 1000 NOK før skatt 
Vitusapotek AS -6 251 -23 071 -81 064
NMD Grossisthandel AS -22 590 68 098
* =  GEHE Norge AS fram t.o.m 2001 
Kilde: Årsrapporter 
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Hovedstørrelser fra resultatregnskapene Holtung og Alliance-
apotekene 

 2000 2001 2002
Driftsinntekter i 1000 kr  
Alliance UniChem Norge AS 1 012 259 2 092 849
Holtung AS 1 435 745 995 736 1 760 123
Varekostnader  1000 kr  
Alliance UniChem Norge AS 782 620 1 595 844
Holtung AS 936 357 1 643 734
Lønnskostnader  1000 kr  
Alliance UniChem Norge AS 152 672 332 990
Holtung AS 46 160 56 510
Samlede av- og nedskrivninger  1000 kr  
Alliance UniChem Norge AS 21 935 50 913
Holtung AS 4 289 7 530
Herav goodwillavskrivninger  1000 kr  
Alliance UniChem Norge AS 16 129 33 686
Holtung AS 
Andre driftskostnader  1000 kr  
Alliance UniChem Norge AS 63 226 118 356
Holtung AS 44 572 70 904
Samlede driftskostnader  1000 kr  
Alliance UniChem Norge AS 1 020 453 2 098 103
Holtung AS 1 031 378 1 778 678
Driftsresultat 1000 NOK 
Alliance UniChem Norge AS -8 193 -5 254
Holtung AS* -20 474 -35 641 -18 554
Netto finansposter 1000 NOK 
Alliance UniChem Norge AS -17 967 -32 769
Holtung AS -18 195 -15 662
Ord årsresultat 1000 NOK før skatt 
Alliance UniChem Norge AS -26 160 -38 023
Holtung AS -37 862 -53 836 -34 216
Kilde: Årsrapporter 

Note*: I årsrapport for 2002 er det for året 2001 gjort en flytting av en kostnadspost fra finansielle kostnader 
til andre kostnader uten at dette er bemerket i note. Dette endrer ikke årsresultatet, men påvirker 
driftsresultatet. Vi har lagt til grunn kostnadsfordelingen i 2002-regnskapet i vår framstilling av 
resultatene. 
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Vedlegg 7: Bruttomarginer 
Figur V7.1 Bruttomarginer på reseptpliktige legemidler 
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Kilde:  NAF 

 

Figurv7.2 Bruttomarginer ulike apotekvarer 2002 
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Kilde:  NAF  
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VEDLEGG 8: Intervjuer/møter 
Arbeidsgiver Navn Stilling Dato for intervju 

Alliance apotekene Marit Andrew fagdirektør 17.09.2003 

Alliance apotekene Marit Lambrechts administrerende direktør 17.09.2003 

Alliance apotekene Odd Are Austrheim markedssjef 17.09.2003 

Apokjeden Hans Anderssen direktør informasjon og  
samfunnskontakt 

01.09.2003 

Apokjeden Jostein Lønberg markedssjef 01.09.2003 

Apokjeden Margrethe Sunde director of  
pharmacy operations 

01.09.2003 

Apotekgruppen/ 
Furuset apotek 

Liv Slettevold apoteker 29.10.2003 

Apotekgruppen/ 
Mesna apotek 

Arne Rudjord leder Norgesapotek/ 
apoteker 

29.10.2003 

Apotekgruppen/ 
solapoteket 

Kjetil Sandvik apoteker 29.10.2003 

Holtung Helge Ranvik administrerende direktør 01.10.2003 

Holtung Steinar Thrøye innkjøpssjef 01.10.2003 

LMI Erik Stene rådgiver 09.09.2003/09.10.
2003 

LMI Erling Ulltveit rådgiver 09.09.2003/09.10.
2003 

LMI Helge Lund administrerende direktør 09.09.2003/ 
09.10.2003 

NAF Jan Berg seniorrådgiver 29.08.2003 

NAF Oddbjørn Tysnes direktør apotekpolitikk 29.08.2003 

NIGeL Grethe Hogstad leder NIGeL, salgs- og 
markedsdirektør  
Alpharma  

16.10.2003/ 
18.12.2003 

NIGeL/Origo Ivar Kvale  konsulent 16.10.2003/ 
18.12.2003 

NMD Grossisthandel Frode Hammer direktør innkjøp/konsern 08.10.2003 

NMD Grossisthandel Hanne M. Andersen markedsdirektør 08.10.2003 

NMD Grossisthandel Jan Tore Føsund administrerende direktør 08.10.2003 

NMD Grossisthandel Steinar Sjølie informasjonssjef 08.10.2003 

Norges Faramceutiske  
Forening 

Edvin Alten Aarnes generalsekretær Norges  
Farmaceutiske Forening 

17.09.2003 

Norges Faramceutiske  
Forening 

Martin Bjerke leder Norges Farmaceutiske  
Forening 

17.09.2003 

Norges Faramceutiske  
Forening 

Rita Engum farmasøyt 17.09.2003 

Parallellimportør- 
foreningen/Paranova 

Steinar Daltveit general manager 16.09.2003 

Parallellimportør- 
foreningen/Paranova 

Maria Simmack marketing planning manager 16.09.2003 
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Arbeidsgiver Navn Stilling Dato for intervju 

Ratiopharm Anders Skrondal salgssjef 17.12.2003 

Ratiopharm Asbjørn Abrahamsen administrerende direktør 17.12.2003 

SLV Jørgen Huse legemiddelinspektør 29.08.2003 

SLV Per Olav Rokksvåg utredningsleder 29.08.2003 

SLV Tor Egil Frostelid seksjonssjef, avdeling  for  
legemiddeløkonomi, seksjon  
for legemiddelomsetning 

29.08.2003 

Vitusapotek Darren Kirton commercial director 30.09.2003 

Vitusapotek Mads Paulsen økonomidirektør 30.09.2003 

Vitusapotek Michael Oldfield managing director 30.09.2003 

I tillegg har representanter for Statens legemiddelverk sittet i styringsgruppen, 
som har hatt jevnlige  møter. Vi har også vært i kontakt med flere av de andre 
aktørene underveis etter behov 




