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Helseforetakenes innkjøpsservice 

HØRINGSSVAR  VEDRØRENDE  FORSLAG TIL RUTINE FOR Å BEHANDLE PRISINFORMASJON VED 

KJØP AV LEGEMIDLER UNDERLAGT REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 370 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). 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har ikke juridisk kompetanse til å uttale seg om 
tolkningen av lovtekstene, men våre medlemmer har lang erfaring i å gi råd til ansatte på sykehus i 
hvordan man på best mulig måte kan utnytte inngåtte avtaler slik at pasientene tilbys en faglig 
forsvarlig og kostnadseffektiv behandling. I sykehus er det tradisjon for en stor grad av utnyttelse av 
LIS-avtalene. Dette er resultat av at personalet i lang tid har blitt motivert til å utnytte LIS-avtalene 
for å bedre sykehusøkonomien ved at de får presentert tall for mulig innsparing, forskjeller i kostnad 
mellom ulike produkter, terapivalg osv. Det er et stort antall helsefaglig personell som er involvert i 
dette arbeidet. I praksis må alle leger har kjennskap til hva som er kostnadseffektiv terapi innen sine 
fagfelt, samtlige sykepleiere som bestiller medisiner til post må ha kjennskap til  
legemiddelkostnadene, administrativt personell som håndterer kostnader, attesterer fakturaer, 
kontrollerer pakksedler osv må også kjenne til prisene. Videre skal helsepersonell rådgi og motivere 
pasienter til å akseptere bytter i terapi og /eller produkter begrunnet med faglig forsvarlighet og 
økonomi.   
  
Det er ikke tradisjon for å hemmligholde legemiddelpriser i Norge. Dagens praksis med å 
offentliggjøre avtaleprisene har resultert i lave avtalepriser og stor grad av lojalitet til 
avtaleproduktene. Statens legemiddelverk fastsetter maksimalpriser på alle legemidler og disse er 
offentlige. Alle pasienter som henter ut resepter på apoteket vant til å få opplyst prisen på 
legemidlene de henter ut og dette er også en viktig motivasjonsfaktor til passe ekstra godt på særlig 
de dyre legemidlene og begrense kassasjon. Videre er det tradisjon i Norge for å offentligjøre alle 
data omkring legemiddelbruk i Norge samt kostnadene for dette. I tillegg kan alle leverandører av 
legemidler kjøpe statistikk fra de store statistikkleverandørene der de får opplyst volum og 
totalkostnader for perioden og da er det enkelt å beregne en omtrentelig avtalepris som 
spesialisthelsetjenesten betaler.  
 
Åpenhet rundt legemiddelpriser er viktig både for at helsepersonell skal kunne utføre sitt arbeid på 
en faglig forsvarlig og kostandseffektiv måte, for å motivere pasienter til riktig legemiddelbruk samt 
bidra til transparens i terapivalg. 
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