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Høring – Rapport om enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner 

om prisinformasjon 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 400 medlemmer. Vi er en uavhengig interesseforening 

for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave 

å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, 

distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning 

av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. NSF er medlem av European Association of Hospital Pharmacists 

(EAHP). 

 

NSF støtter de foreslåtte prinsipper for rutiner for håndtering av prisinformasjon. Det er et stort 
antall personell i sykehus som har et tjenestlig behov for kjennskap til priser på utvalgte legemidler  – 
herunder også legemidler som er omfattet av offentlig anbud. Farmasøyter i sykehusapotek har en 
viktig rolle i å bidra til god sykehusøkonomi og motivere til kostnadseffektiv bruk av legemidler. 

 

Sykehus er i dag store og kompliserte organisasjoner samtidig som at legemiddelområdet blir stadig 
mer komplekst mhp prisavtaler, finansiering og hvem som har anledning til å bruke hvilke legemidler 
på hvilke indikasjoner. Det er utfordrende i dagens situasjon å formidle denne informasjonen på en 
god måte siden den ikke er enkelt tilgjengelig i de administrative systemene som i dag brukes i 
forbindelse med pasientbehandling. Dette vil medføre at et stort antall ansatte må få informasjon og 
veiledning fra ulike hold og på ulike måter. 

 

Det er også viktig å ivareta pasientens behov for medvirkning i valg av behandling – dette vil også 
innebære rett til innsyn i kostnader for ulik behandling. I dag opplever vi at diskusjon om 
enkeltpasienters behandling i større grad føres i det offentlige rom i forbindelse med diskusjoner om 
å ta i bruk nye kostbare behandlingsmetoder. Dette vil også øke presset på å få innsyn i totale 
behandlingskostnader. Derfor er det også viktig at allmennheten har tilgang på reelle tall for 
kostnader forbundet med legemiddelbruk. Norge har en lang tradisjon med offentlig tilgang til 
nasjonale tall for legemiddelkostnader og det er viktig at dette ivaretas på en god måte fortsatt. 
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