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 Høring - forslag til endring i legemiddelloven 
 
Konkurransetilsynet viser til brev av 25. februar 2003 fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet vedrørende ovennevnte høring. Tilsynets høringsfrist er 10. mars 
2003. Videre vises det til brev av 14. februar 2003 fra Helsedepartementet vedlagt høringsnotat 
med forslag til nødvendige lovendringer for å muliggjøre bruk av refusjonskontrakter i forbindelse 
med behandling av søknad om pliktmessig refusjon. Dessuten følger vedlagt en presisering av 
lovens begrep ”indekspris”. 
 
Refusjonskontrakter er forpliktende avtaler mellom Statens legemiddelverk og produsenter av 
legemidler der produsentene får et delansvar for å se til at refusjonsvilkårene etterleves. Ved 
innføring av ordningen med refusjonskontrakter vil risiko for utgifter utover det som er budsjettert 
deles med legemiddelindustrien. Med risiko menes her mulighet for forskrivning utover det 
pasientantall som ligger til grunn for innvilgelse av refusjon. 
 
Konkurransetilsynet ser at det er et behov hos helsemyndighetene for mer forutsigbarhet i 
refusjonsutgiftene, og har derfor forståelse for at denne typen kontrakter er ønskelig. Slik tilsynet 
ser det, kan kontraktene med sitt krav om kostnadseffektivitet føre til lavere pris og bedre kvalitet 
på en del legemidler.  
 
Konkurranselovens formål er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette 
for virksom konkurranse. Konkurransetilsynet er av bransjens aktører blitt gjort oppmerksom på et 
element i refusjonskontraktene som kan virke konkurransebegrensende. Eksempelvis kan en tenke 
seg en situasjon hvor flere aktører produserer legemidler med samme refusjonskriterier. Det totale 
pasientantallet vil i så tilfelle måtte deles mellom produsentene. Ordningen gir samtidig den 
enkelte produsent insentiv til å estimere mest mulig nøyaktig faktisk salgsvolum. Det kan derfor 
fremstå som fristende for legemiddelprodusentene å samarbeide om markedsdeling for å unngå 
sanksjoner fra myndighetene. Konkurranseloven § 3-3 forbyr imidlertid slik markedsdeling. 
Refusjonskontrakter vil derfor etter tilsynets oppfatning være klart best egnet der hvor 
vedkommende preparat nyter patentbeskyttelse eller av andre grunner er alene på markedet. 
 
For øvrig har Konkurransetilsynet ingen merknader til høringen. 
 
 
 

 


