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HØRINGSUTTALELSE - REFUSJON AV TRINNPRIS

Viser til brev fra Dem datert 06.01.06 vedrørende høring av forskriftsendring for refusjon av
trinnpris.

Legemiddelverket støtter den foreslåtte forskriftsendringen. Bakgrunnen for det er at slik trinn-
prissystemet er utformet i dag vil utsalgspriser lavere enn trinnpris faktisk medføre en utgiftsøk-
ning for folketrygden. Den foreslåtte forskriftendringen vil føre til at lavere priser faktisk slår ut i
lavere utgifter for folketrygden.

En endring av forskriften slik det er foreslått vil imidlertid sannsynligvis medføre at man på grunn
av konkurransesituasjonen i markedet i liten grad vil se utsalgspriser som er lavere enn trinnpris.
Dette var man klar over da man valgte trinnprissystemet som modell for regulering av generika-
markedet.

Det synes som om det foreligger to ulike oppfatninger blant bransjens aktører i forhold til hvordan
dagens regelverk for trinnpris skal oppfattes. Hvordan dagens reguleringer er fortolket vil ha be-
tydning for vurderinger av hvordan den foreslåtte forskriftsendringen vil slå ut.

Enkelte aktører har forstått det slik  at dagens maksimalavanseregulering gjelder også  innenfor
trinnprissystemet,  mens andre har fortolket det slik at trinnprissystemet  innebærer en ren AUP-
regulering som ikke  legger føringer  for AlP  og maksimalavanse.

Hvis man står utenfor de vertikalt integrerte kjedene og har lagt den første forståelsen til grunn vil
en forskriftsendring som foreslått ramme aktørene i den forstand at de vil få en lavere inntjening
og miste insentivene til å forhandle ned sine innkjøpspriser. Hvis man er en del av en vertikal
integrert kjede vil ikke en forskriftsendring ha noen negativ betydning, da disse aktørene uansett
kan tilpasse AIP'en til trinnprisen.

Legger man imidlertid den andre forståelsen til grunn, vil alle aktører fortsatt ha insentiver til å
forhandle ned sine innkjøpspriser. Legemiddelverket legger denne forståelsen til grunn for den
foreslåtte forskriftsendringen. Det er mulig at denne forståelsen bør presiseres ytterligere i for-
skriften.
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