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De administrerende direktørene i helseregionene har vedtatt å benytte LIS spesialistgruppens
anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Helseforetakenes lojalitet til anbefalingene er viktig
for å oppnå lavere legemiddelpriser som igjen vil gi mulighet til å behandle flere pasienter.

Legemiddelprisene i Felleskatalogen gjenspeiler ikke avtaleprisene
Legemidler har en listepris som er oppgitt i Felleskatalogen. Helseforetakene inngår gjennom
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) prisavtaler på legemidler som finansieres av
helseforetakene. Disse prisene avviker fra de som er oppgitt i Felleskatalogen.

Langtidsvirkende i prioritert rekkefølge
•

Mircera er førstevalg for alle styrker og skal brukes med mindre det er medisinske grunner
hos den enkelte pasient

•

Doseringen tilpasses individuelt

Eksempel på årskostnad
Anbefalt behandling
1.

Metoksypolyetylenglykol-epoetin
beta (Mircera)

Annen tilgjengelig behandling
2.

Årskostnad i LIS AUP

Darbepoetin alfa (Aranesp)

Dosering
100 µg månedlig

Årskostnad i LIS AUP

Dosering
50 µg annenhver uke

Korttidsvirkende
•

Retacrit er førstevalg for alle styrker og skal brukes med mindre det er medisinske grunner
hos den enkelte pasient
Eprex og NeoRecormon har ikke avtalepris og bør ikke brukes. Til listepris har begge
årskostnad på over 50 000 kroner (det er 4000 IE 3 ganger per uke).
Doseringen tilpasses individuelt

•
•

Eksempel på årskostnad
Anbefalt behandling
1.

Årskostnad i LIS AUP

Epoetin zeta (Retacrit)

Dosering
4000 IE 3 ganger pr uke

Avtalepriser på Retacrit pakninger;
Avtaleprisene er lavere enn felleskatalogen sine pakningspriser
Varenr Varenavn

Førstevalg

414902 Retacrit inj 30000 IE/spr 0,75 MLSPR
44323

Retacrit inj 10000 IE/spr 6x1 MLSPR

74312

Retacrit inj 6000 IE/spr 6x0,6 MLSPR

485337 Retacrit inj 4000 IE/spr 6x0,4 MLSPR
502521 Retacrit inj 2000 IE/spr 6x0,6 MLSPR
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Pris per pakning

Pris per
1000 IE

Om kostnadsberegningene
Kostnadene er basert på anbefalte doseringer i legemidlenes preparatomtale (SPC) og oppgitt i
rabattert utsalgspris (LIS AUP).

Avtalelengde
Avtalen gjelder for perioden 01.6.2020 – 31.05.2022. Den kan forlenges med tre (3) måneder.

Konfidensialitet av legemiddelpriser i anbudet
Det er viktig at prisinformasjonen er lett tilgjengelig for ansatte som har et tjenstlig behov. Kunnskap
om pris vil bidra til bedre etterlevelse av avtalene. Samtidig må det sørges for at prisinformasjonen
håndteres på en riktig måte.
De administrerende direktørene i RHF-ene har gitt sin tilslutning til følgende prinsipper for
håndtering av enhetspriser for legemidler:
•
•

•
•

Helseforetakene plikter å sikre at alle grupper av ansatte som har tjenstlig behov har tilgang
til informasjon om legemidler. Informasjonen skal være lett tilgjengelig.
Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvilke grupper ansatte som har tjenstlig behov og som
dermed skal ha tilgang. Det er påkrevd at de som har tjenstlig behov behandler
enhetsprisene konfidensielt i henhold til gjeldende lovverk.
Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov kan bare gi informasjon om
enhetspriser til andre ansatte med tjenstlig behov.
Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller
mellom ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller
angis. Dette for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten.

Med vennlig hilsen
LIS Anemi Spesialistgruppe
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Geir Ove Andersen, Sykehusinnkjøp HF, LIS
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