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Høring: prising av generiske legemidler
Forbrukerrådet takker for høringsbrevet datert 11. august i år hvor vi får anledning til å komme med
våre synspunkter på eventuelle forskrifts- og lovforslag vedrørende fastsetting av pris og refusjonspris
for legemidler med generisk konkurranse.
Forbrukerrådet er bekymret for konkurransesituasjonen i dette markedet som preges av vertikal
integrasjon mellom apotek og grossist og tre store dominerende kjeder. Det bør blant annet ikke være
slik at det er mulig for produsentene/grossistene å beholde rabatter som oppnås og ikke føre disse
frem til kunden. Forbrukerrådet ser derfor positivt på at myndighetene nok en gang tar tak i
problemstillingen for blant annet å bedre kundens posisjon.
Forbrukerrådet kan ikke gå inn i detaljene i høringen, og vårt svar vil derfor være av generell karakter.
Forbrukerrådet har tidligere i brev av 17.06.2004 (Deres ref 200402138/LMSNP, vår ref 04/0031102/MNB/557/008) kommentert den generiske konkurranse i legemiddelmarkedet og gitt uttrykk for
våre synspunkter på hvordan få dette markedet til å fungere bedre slik at egenbetalingen til kunden
kan bli redusert.
Vi ser at legemiddelmarkedet er et komplisert marked, lite kunnskap hos kunden, vanskelig å
sammenligne pris og kvalitet, kunden avhengig av legens/apotekets veiledning og at kunden selv i
liten grad behøver å tenke på hva legemidlet koster. Alt dette gjør at konkurransen i markedet ikke vil
fungere perfekt og at det er nødvendig med reguleringer for å få prisene ned.
Samtidig ser vi at mange kunder/pasienter kan bli usikre når legemiddelskiftet foregår for hyppig også der hvor prisforskjellene er små. Dette kan skape muligheter for feildoseringer hos blant annet
eldre brukere. Vi forutsetter derfor at departementet har vurdert konsekvensene av hyppig bytte hos
enkelte brukere i forhold til mulige feildoseringer. Slik Forbrukerrådet har skjønt det er feil bruk av
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legemidleri Norge i dag et stort problem.Mellom5 og 10 prosentav alle innleggelsenepå
indremedisinskeavdelingerbunner i feilaktiglegemiddelbruk
. (Kilde: Innleggi Aftenposten 3. juli 2005
av Terje Vigen, generalsekretæri Den norske lægeforening).
Etter Forbrukerrådetsmeningbør departementetse på om det bør være en nedre grense i kronerog
øre for når et legemiddelskifteburdeforeslåsoverforpasienten. Det kunne bidratil at kundene ikke
hele tiden blir presentertfor nye produkter.
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