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Høring - Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og 

prinsipper for rutiner for prisinformasjon 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. mars 2018. 

 

Of drøftet saken på styremøte 24.04.18 og deretter per e-post. Of har vedtatt følgende 

høringsuttalelse: 

 

Sykehusinnkjøp HF har, på vegne av de administrerende direktørene i de regionale 

helseforetakene, sendt rapporten "Håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for 

rutiner for prisinformasjon" på høring. Bakgrunnen for høringen er at en arbeidsgruppe 

oppnevnt av Helseforetakenes innkjøpsservice (Hinas), høsten 2016 la frem et forslag til 

rutiner for håndtering av enhetspriser. I høringsrunden framkom det en rekke kritiske 

kommentarer, særlig fra de kliniske miljøene. Kritikken gikk særlig på at rutinen var krevende 

å bruke i en alminnelig sykehushverdag. 

 

I sitt høringsbrev ber Sykehusinnkjøp HF særskilt høringsinstansene å beskrive hvilke aktører 

som skal ha og på hvilke måte aktørene skal få tilgang til prisinformasjon (mandatpunkt 5, 

underpunkt a og b). Hvordan lege og pasient i samråd kan foreta riktige legemiddelvalg på 

klinisk nivå er en sentral del av rutinen. 

 

Overordnet omfatter arbeidsgruppens forslag til prinsipper for rutine for praktisering av 

prisinformasjon følgende forhold: 

 

 Alle grupper av ansatte som har et tjenstlig behov gis tilgang til informasjon om 

enhetspriser på legemidler. 

 Det etableres systemer og prosedyrer som skjermer taushetspliktig informasjon. 

 Taushetsplikt på enhetspriser for legemidler i grossistavtaler og i avtaler med apotek. 

 Ansatte i apotek skal ikke gi ut informasjon om enhetspriser på H-resepter. 

 Apotek skal ikke publisere statistikk hvor informasjon om enhetspriser fremkommer. 

 Prinsippene for rutinen innarbeides i rammeavtalen for private avtalespesialister. 

 Helsepersonell kan gi nødvendig informasjon til pasient for å forklare valg eller 

endring av allerede igangsatt behandling 

 Konkrete enhetspriser skal ikke formidles, men prisforskjellen mellom to eller flere 

behandlingsalternativer kan formidles der det vurderes som nødvendig for å forklare 

behandlingsvalg. 

 Ansatte med tjenstlig behov kan gi informasjon om enhetspriser til andre ansatte med 

tjenstlig behov. 

 Ansatte i helseforetakene skal ikke videreformidle informasjon om enhetspriser til 



andre ansatte uten tjenstlig behov, leverandører eller andre utenforstående. 

 

Klinikere er en av de aktører som blir berørt av en rutine som unntar enhetspriser for 

legemidler fra offentligheten 

 

Of vil her påpeke at det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere hold, 

men at vi dessverre ser nok et eksempel på at prinsippet om medbestemmelse ikke blir ivaretatt 

i de felleseide selskapene, som Sykehusinnkjøp HF er en del av. De konserntillitsvalgte er av 

de administrerende direktørene ikke gjort oppmerksom på igangsettingen av dette arbeidet, og 

de tillitsvalgte har derfor ikke hatt mulighet til å være med i utformingen av rapporten. Dette 

mener Of er svært uheldig, spesielt med tanke på at rapporten har som mål å komme frem til 

regler og rutiner for håndtering av legemiddelpriser i sykehushverdagen. 

 

Rapporten fremstår som relativt omfattende og detaljert. Den første delen omhandler 

forhandlinger av legemiddelpriser, lover og ulike interessenter.  Den avsluttende delen 

omhandler forslag og anbefalinger til hvordan grupper av ansatte i sykehus og apotek bør få 

tilgang til priser, og hvordan dette kan tenkes håndtert i praksis, også ut fra et økonomisk 

perspektiv. 

 

Of er i utgangspunktet skeptisk til hemmelighold av legemiddelpriser. Så lenge myndighetene 

har bestemt at det er til det beste for helsetjenesten, forholder Of seg likevel til rapporten slik 

den er fremlagt av arbeidsgruppen ledet av Sykehusinnkjøp HF, uten å argumentere videre 

imot hemmelighold. Vi viser også til at Legeforeningen i sitt høringsbrev har presisert at 

spørsmålet om hemmelighold ikke skal være gjenstand for høring i denne omgang. 

 

Of har derfor hovedsakelig fokusert på om arbeidsgruppen har kommet frem til løsninger som 

vil være tilstrekkelige og hensiktsmessige i vår arbeidshverdag for å ivareta pasient/behandler-

perspektivet. Forslaget som arbeidsgruppen har kommet frem til, hvor klinikere skal få tilgang 

til prisene ved behov, fremstår for oss som et forslag vi i utgangspunktet kan og ønsker å 

støtte. 

 

Forslaget slik det foreligger fra arbeidsgruppen bør, slik Of ser det, være et godt utgangspunkt 

for videre utarbeiding av legemiddelprisrutiner i sykehusene. Vi er opptatt av at det må være 

tilrettelagt på en slik måte at det ikke må bes om tilgang i enkeltsituasjoner. Forslaget om at 

tilgangen er styrt på gruppenivå fremstår fornuftig, og prisene/prisforskjellene mellom 

enkeltpreparat bør lett kunne søkes opp ved behov i forbindelse med en pasient-behandler-

situasjon.  

 

Of er også opptatt av at ingen medarbeidere skal måtte oppleve å bli personlig ansvarlig for om 

prisene på legemidler kommer ut i det offentlige rom. Dette mener vi imidlertid at 

arbeidsgruppen har redegjort greit for. Vi kan selvsagt se for oss at noen interessenter vil være 

skeptisk til en ordning som den arbeidsgruppen foreslår, men Of mener at de fire RHF-

direktørene må vektlegge hensynet til pasient-behandlerforholdet, hvor prisinformasjon i gitte 

situasjoner vil være en naturlig del av samtale- og behandlingsforløpet.  
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