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Høring av forskriftsendring for refusjon av trinnpris

Legemiddelindustriforeningen (LMI) viser til departementets høringsbrev av 6. januar 2006
der det foreslås en forskriftsendring som gjør at det ved utsalgspris lavere enn trinnpris
refunderes inntil legemidlets faktiske utsalgspris.

Isolert sett ser LMI logikken i forslaget, ikke minst ved at det teoretisk sett vil kunne gi
pasientene noe lavere egenandeler. Vi vil imidlertid anta at den praktiske konsekvensen av
dette blir at det blir svært få apotek igjen som bryr seg med å selge til en pris under trinnpris
når de bare får refundert opp til den faktiske  utsalgsprisen . I og med at det ikke er noen
avanseregulering av trinnpris (da det ikke fastsettes AIP eller apotekavanse for
trinnprislegemidler), vil apotekene stå fritt til  å sette utsalgsprisen  opp til trinnpris. Med de
økonomiske insentivene dette forslaget inneholder, må det antas at de aller fleste vil gjøre
dette. Således vil det ikke bli noen besparelser for pasientene i forhold til i dag.

LMI er kjent med at trinnprissystemet for tiden blir evaluert av Legemiddelverket. På den
bakgrunn mener vi at det mest naturlige hadde vært å vente med å foreta denne
forskriftsendringen til man kan se den i sammenheng med andre nødvendige endringer i
systemet.

I denne sammenheng er det nærliggende å vurdere hvorvidt dette forslaget vil påvirke
innkjøpsbetingelsene til kjedeuavhengige apotek all den stund det ikke er foreslått å endre det
forhold at trinnpris kun skal fastsettes på AUP. LMI mener departementet derfor som et
minimum bør forsikre seg om at kjedeuavhengige apotek ikke kommer i en dårligere
innkjøpsposisjon enn i dag før denne forskriftsendringen gjennomføres. Det mest naturlige
hadde vært å vente med å foreta endringer i systemet til man har hatt en helhetlig
gjennomgang av hvordan det virker.
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