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Høring om prising av generiske legemidler

FarmasiForbundetviser til høringsnotatav 11.08.2006.Saken har vært behandlet internt i
vår organisasjon hvor vi har vurdert både helheten og de konkrete problemstillingene
som vi har blitt oppfordret til å svare på.
FarmasiForbundetforsøker i vårt svar å se myndighetenesøkonomiske behov, samtidig
er vi opptatt av kvaliteten på det som apotekene skal levere og ikke minst befolkningens
behov for trygghet og forutsigbarhet.
Generelt
Trinnprismodellenhar fungert siden 2005 og har slik vi forstår departementet, ikke ført til
ønskede resultater. Høringsnotatethar utelukkendefokus på de økonomiske sidene ved
måloppnåelsen.Vi tillater oss derfor å minne om at fomålsbestemmelseni apotekloven
også legger vekt på tilgjengelighet,forsvarlighet og kvalitet. Pris skal være "rimelig",og
etter vårt syn er ikke det nødvendigvisbillig. Med andre ord skal det være samsvar
mellom pris og kvalitet.
Sammenli nin med Sveri e o Danmark
Vi oppfatter at et viktig argumentet for endring er sammenligningenemed
legemiddelpriseri Sverige og Danmark.Vi syns denne sammenligningenblir tillagt for
stor vekt fordi det etter vår oppfatning er vesentlige forskjeller. Den viktigste forskjellen er
eierformen med vertikal integrasjon.Vi mener dette er hovedårsakentil at prisene ikke
endrer seg mer og at konkurransen ikke virker etter intensjonen.Grossistenessterke
forhandlerposisjoner bevisst valgt som følge av vertikal integrasjon.Ved
tredjepartsfinasieringburde betaler, Rikstrygdeverket/Staten,være i forhandlerposisjon
med produsentenefor å ha kontroll med kostnadene.
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Økonomi
Tall fra SLV viserat den økonomiskeutviklingen
for apotekkjedeneer god, og dettegir
departementetargumentfor å endretrinnprismodellen
. Fra et samfunnsperspektiv
har
FarmasiForbundet
forståelsefor ønsketom lavereutgifterfor Folketrygden
og for
pasientene
. Vi ønskersamtidigå uttrykkebekymringfor at iverenetterendringerskalfå
konsekvenser
vi ikkeser i dag. At apotekkjedenevisertil gode økonomiskeresultater
betyrikkeumiddelbartat apotekenehar god økonomi. Mange sliterog de ansattes
innsatsfor å byttetil generiskepreparaterikkeblirsynligsomverdiskapingi det enkelte
apotek.

Trinn rismodellen
den periodentrinnprismodellen
har fungerthar viljentil generiskbyttegittresultater.
Behovetfor endringbyggeri storgrad på et ønskeom å få priserpå linjemed Sverigeog
Danmark. Vi er kjentmed at det i Danmarkogså har vært uttryktskepsistil at stor
variasjoni hvilkepreparatersomer billigstgir usikkerhetog fare forfeilbrukhos
pasientene. Kravtil økt byttegrader ikkekunstyrtav trinnprisenmen også hvilke
produkterkjedenfår de besteinnkjøpsavtalene.
Detteer tidkrevendefor
apotekpersonalet
og førertil at oppmerksomheten
blirflyttetfra fagligoppfølgingtil en
diskusjonom økonomi.
Valg av modellfor endringmå vurderesopp motforventningen
til hva apotekeneskal
utførefor avansen. Både modellA og B er sattoppteoretiskfor å skaffeen viss
innsparingpå legemiddelutgiftene
. Vi ønskerikkeå ta stillingtil valg av modellda
konsekvensene
er uoversiktlige.
Andre forhold
Vi er enig i at det er naturligat leveringsplikten
til å ha minstett legemiddeltiltrinnpris
opprettholdes
. Dessutenmå det settesi verktiltakdersomtrinnprisenblirurimeliglav.
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