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Foretaksadministrasjon

Hovedpoeng 
Vi oppfatter i hovedsak forslaget som en fornuftig og nødvendig endring som understøtter et viktig 
overordnet mål i den norske legemiddelpolitikken: at legemidler, som i stor grad finansieres over 
statsbudsjettet, skal ha lavest mulig pris. Vi er likevel usikker på om det fulle rabattpotensialet vil oppnås 
dersom den prosentvise kuttsatsen legges permanent lavere for biologiske legemidler sammenlignet med 
generiske legemidler. 
 
Utfyllende 
Vi synes forslaget om å inkludere biologiske og biotilsvarende legemidler i bytteordningen virker fornuftig. 
Erfaringen med bruk av biologiske og biotilsvarende legemidler i sykehus er at bytter kan gjennomføres 
trygt, og med en gunstig effekt på konkurransesituasjonen som gir betydelig økonomisk gevinst for 
helseforetakene. Dette gir insentiv til en gjennomgående høy etterlevelse til valg av rimeligste likeverdige 
behandlingsalternativ. Vår erfaring er basert på HF-finansierte legemidler og felles nasjonale 
anbudsprosesser i regi av Sykehusinnkjøp Divisjon Legemidler. 
 
Forslaget om å legge kuttsatser i trinnprismodellen for byttbare biologiske legemidler 10 prosent lavere enn 
for generika på bakgrunn av høyere utviklingskostnader for førstnevnte gruppe, fremstår som fornuftig ved 
første øyekast. Vi vil likevel påpeke at selve produksjonen lenger ut i livsløpet av biologiske legemidler ikke 
nødvendigvis er mer kostnadskrevende, og at en statisk lavere prosentvis kuttsats derfor ikke er 
hensiktsmessig. Vi mener det må vurderes om trinnprismodellen kan legges opp slik at kuttene gjøres mer 
dynamisk, og slik at de etter ≥18 mnd. konvergerer mot samme lave nivå som for generika.  
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