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Høring – endring av tinnpris 
 
FFO viser til overnevnte høringsnotat, og vil med dette gi merknader til forslaget. 
 
FFO mener at forslaget om å fjerne første leddet i trinnprismodellen er fornuftig. Vår oppfatning er  
prisnivået på legemidler der det er generisk konkurranse på første trinn i mange tilfeller ligger tett opptil  
prisen på originallegemidlet, selv om generisk bytte burde tilsi en god del lavere pris tatt priskuttet i  
betraktning. FFO mener derfor at det er behov for et større kutt i prisene enn først trinnpriskutt gir. 
Vi støtter derfor forslaget om å avvikle første trinn i dagen trinnprismodell.  
 
Første tinnpriskutt Innebærer at pasienter må betale en relativt høy pris for legemidler med generiske  
konkurranse på første trinnpriskutt sammenlignet med Sverige og Danmark. SLV påpeker i  
høringsnotatet, at prisnivået i Norge er vesentlig høyere enn i nabolandene. FFO mener derfor det er  
fornuftig å utelate første trinnpriskutt og heller bare å ha to trinnprisnivåer og ikke tre, slik at et  
legemiddel som blir gjenstand for generisk konkurranse, får et trinnpriskutt på nivå 2 i trinnprismodellen.  
Dette betyr både lavere pris ut til pasientene, samt at det gir en besparelse for samfunnet. 
 
FFO mener det er viktig at legemidler med lavere lønnsomhet kan få en skjønnsmessig fastsatte trinnpriser 
som kan fastsettes av Legemiddelverket. Dette vil sikre at disse legemidlene fortsatt er lønnsomme å 
markedsføre.  
 
Med disse merknadene støtter FFO forslaget om å endre trinnprismodellen. 
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