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Høring – endring av trinnprismodellen 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 13. juli 2021. 
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 26. august 2021. Styret har 
vedtatt følgende uttalelse: 
 

Bakgrunn før høringen: 

Trinnprismodellen ble innført i 2005 med formål om å redusere prisene på generiske 
legemidler og derigjennom redusere trygdens og pasientens utgifter knyttet til bruk av slike 
legemidler. Fra 1. juli 2021 omfatter ordningen også biologiske og bio-tilsvarende legemidler. 
 
Når originallegemidler får konkurranse fra generiske legemidler, reduseres som regel 
grossistenes innkjøpspris gjennom forhandlinger mellom leverandør og grossist. 
Trinnprisregelverket bidrar til at prisnedgangen når frem til kunden ved at apotek er forpliktet 
til å utlevere minst ett legemiddel til en utsalgspris lik trinnpris innen hver byttegruppe. Med 
trinnprismodellen får både folketrygden og pasient utbytte av de lavere prisene. 
 
Endringen som foreslås nå innebærer at første trinnpriskuttet på 35 prosent fjernes og at det 
gis rett til andre trinnpriskutt med kuttsatser på henholdsvis 59 prosent og 81 prosent. En 
områdegjennomgang anslo størrelsen på innsparing for folketrygden ved å fjerne første kutt, 
til et intervall på 15 – 100 millioner kroner per år. 
 
For forskrivere antas det at forslaget ikke har særskilt betydning. Legenes forskrivning og 
reservasjon mot bytte skal begrunnes i pasientens medisinske behov. 
 
Etter Legemiddelverkets vurdering vil forslaget om å utelate første trinnpriskutt kunne 
gjennomføres uten negative konsekvenser for forsyningssikkerhet og tilgang til legemidler i 
Norge. 
 



Of har følgende kommentarer: 

Of er generelt bekymret for at stadige ombyttinger av pasienters faste medisiner ved 
overgang til nye generika - det være seg endring av innpakning, skriftlig informasjon/merking 
eller pilleform - kan skape unødvendig usikkerhet hos pasientene. Særlig vil dette kunne 
gjelde eldre pasienter eller pasienter som står på flere medikamenter. 
 
Stadige endringer av ampulle-størrelse/type og merking reiser også spørsmål om 
pasientsikkerheten i sykehusene. 
 
Of har erfart forsyningssvikt på kritiske medisiner på sykehus det siste tiåret, noe som har 
medført driftsutfordringer innen krevende felt som kreftkirurgi og intensivmedisin. Det er 
uklart for oss om endringene i trinnprismodellen også får konsekvenser for 
forsyningssikkerheten til sykehusapotekene fremover. 
  
Norge er ett lite land, med få innbyggere, og markedsmessig kanskje mindre interessant for 
de store selskapene som utvikler og forsyner helsetjenesten med nye medikamenter, enn 
mer befolkningsrike land. Høringen anslår innsparinger mellom 15-100 millioner totalt som 
følge av foreslått endring, noe som synes lite når man tar hensyn til medikamentkostnadene i 
helsetjenesten totalt. 
 
Dermed kan en slik endring medføre at grossistene trekker «ulønnsomme» medikamenter fra 
markedet, og dreier utvikling og produksjon mot medikamenter og markeder hvor 
lønnsomheten er større, noe som kan skape forsyningsutfordringer for vårt lille land på flere 
medikamenttyper. 
 
Avslutningsvis mener Of at nærliggende høringer som angår samme tema, med fordel kunne 
vært samlet i en felles høring, fremfor å fragmentere problemstillingene, slik at disse ikke 
lenger sees i sammenheng. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk overlegeforening 
 
Geir Arne Sunde (sign.) 
leder 


