
 

 

HØRINGSNOTAT  

Enhetspriser legemidler  
Høring - Nye rutiner for behandling av enhetspriser på legemidler 

 
Dato:  22. august 2016 

 

Fra:  Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) på vegne av de administrerende direktører i de 
regionale helseforetakene 

Til:  Høringsinstanser  

1 Innledning 
En arbeidsgruppe nedsatt av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har 
utredet nye rutiner for å håndtere prisinformasjon for legemidler.  

 

Høringsnotatet foreslår konkrete tiltak som innebærer at praksis ved kjøp av legemidler omfattet av 
regelverket for offentlige anskaffelser og behandlingen av prisinformasjon for disse legemidlene 
justeres.  

 

Kort sagt går endringsforslagene ut på at prisinformasjon på enhetsnivå ved kjøp av legemidler skal 
behandles i samsvar med helseforetakenes praksis for innkjøp av øvrige varer og tjenester underlagt 
regelverket for offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er at prisinformasjon på dette nivået i henhold til 
norsk praksis anses omfattet av lovbestemt taushetsplikt, som ikke kan offentliggjøres uten at 
leverandøren samtykker.  

 

Dette notatet legges frem for interessenter til høring, før endelig forslag til nye rutiner oversendes til 
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene for beslutning.  

2 Bakgrunn 
Legemiddelinnkjøpsamarbeidet (LIS) ble virksomhetsoverdratt til Helseforetakenes Innkjøpsservice 
AS (HINAS) 1. juni 2015. LIS har etter dette vært en avdeling i HINAS, dedikert til legemiddelinnkjøp til 
bruk i sykehus og H-resept ordningen.  

 

Fra overdragelsestidpunktet er rutinene for gjennomføring av anskaffelsesprosesser i nasjonale 
innkjøp av legemidler og anskaffelser av øvrige varer og tjenester søkt samordnet. Det ble oppdaget 
at praksis ved innkjøp av legemidler avvek fra praksisen ved kjøp av andre varer og tjenester som 
kjøpes av helseforetakene under regelverket for offentlige anskaffelser, der legemiddelinnkjøpene 
ikke ivaretok hensynet til at prisinformasjon på enhetsprisnivå kan være omfattet av lovbestemt 
taushetsplikt. Dersom slik prisinformasjon er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, er 
utgangspunktet at disse opplysningene da må holdes «internt» i helseforetakene og kun kan 
utleveres til samarbeidspartnere med tjenstlig behov for informasjonen, i forhold til bla innkjøp, 
distribusjon og kontroll med innkjøp av legemidler til norske sykehus, eksempelvis grossister, apotek, 
Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk, og da under tilsvarende taushetsplikt.   Spørsmål om 
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å videreformidle prisinformasjon på enhetsprisnivå til andre/allmenheten må vurderes konkret i det 
enkelte tilfelle.   

 

HINAS sin konklusjon ble presentert for helseforetakene i brev av 21.mars 2016 med kopi til Statens 
legemiddelverk, Legemiddelindustrien (LMI) og Apotekerforeningen. Brevet har avstedkommet en 
del reaksjoner som etter arbeidsgruppens syn bl. a. dels bygger på feil forståelse av grunnlaget og 
intensjonen med brevet, samt omfanget av hva de aktuelle endringer vil medføre for 
helseforetakene og deres ansatte i praksis.  

 

Arbeidsgruppen vil derfor presisere at intensjonen og forslag til ny rutine ikke har til hensikt å bidra 
til mindre åpenhet rundt offentlig ressursbruk enn det gjeldende regelverk åpner for. 
Arbeidsgruppens utgangspunkt har vært å utnytte handlingsrommet regelverket gir når 
anskaffelsesprosesser gjennomføres, for å få mest mulig åpenhet. Som det vil fremgå mener 
arbeidsgruppen at dette kan oppnås med enkle grep, og at det er tale om justeringer som i første 
rekke berører måten anskaffelsesprosesser i regi av HINAS/LIS gjennomføres på. Videre må klarere 
retningslinjer for private aktører som håndterer enhetspriser på vegne av helseforetakene/HINAS 
etter avtaler om distribusjon av legemidler og utarbeidelse av statistikk etableres. Endringene 
påvirker ikke daglig drift i sykehus eller arbeidshverdagen til helsepersonell på noen annen måte enn 
ved helseforetakenes kjøp av andre varer og tjenester underlagt regelverket for offentlige 
anskaffelser.  

3 Avgrensinger og definisjoner  
 

3.1 Avgrensing mot kjøp utenfor sykehus 

Forslag til rutiner gjelder kun legemidler som anskaffes/finansieres av helseforetakene. Dette 
omfatter kjøp av legemidler som leveres til og brukes på sykehusene, eller som leveres til pasient 
gjennom H-reseptordningen. Legemidler og vaksiner som kjøpes inn av folkehelseinstituttet og som 
finansieres gjennom refusjonsordninger av Staten, er ikke omfattet. Det bemerkes likevel at 
folkehelseinstituttets (FHI) anskaffelser følger samme utgangpunkt som arbeidsgruppen foreslår her: 
FHI tar høyde for at enhetsprisen på legemidler/vaksiner er omfattet av taushetsplikt med mindre 
leverandøren samtykker til noe annet, og at spørsmål om innsyn i prisinformasjon på enhetsprisnivå 
fra allmenheten må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.   

 

3.2 Avgrensing mot helseforetakenes kjøp av legemidler gjennom Beslutningsforum  

Rutinene som foreslås her gjelder kun legemidler som kjøpes inn gjennom HINAS/LIS på vegne av 
helseforetakene etter regelverket for offentlige anskaffelser. Ved helseforetakenes kjøp og utprøving 
av nye legemidler gjennom Beslutningsforum står partene fritt til å avtale vilkårene, herunder om 
opplysninger om priser fremsatt i forhandlinger og en eventuell inngått avtale skal unntas 
offentlighet. Hverken prosessen frem til etablering av en eventuell avtale eller en beslutning om å 
ikke inngå en avtale følger regelverket om offentlige anskaffelser når det kun er én leverandør som 
kan tilby aktuelle legemiddel.  

 

Arbeidsgruppen vil derfor presisere at rutinene ikke har betydning for den pågående debatten om 
åpenhet ved helseforetakenes forhandlinger, kjøp og utprøving av nye dyre legemidler gjennom 
Beslutningsforum. Problemstillingen i forhold til legemidler som kjøpes direkte er for øvrig ganske 
motsatt i forhold til kjøp via anbud. Ved direkteforhandlinger er inntrykket at tendensen er at langt 
mer informasjon enn regelverket tillater unntas fra offentlighet, da leverandøren gjerne ikke vil inngå 
avtale uten et vidtrekkende løfte om taushet.  
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3.3 «Enhetspris» 

Med begrepet «enhetspris» menes her tilbudsprisen leverandøren har inngitt i sitt tilbud. Dette 
utgjør konkurranseelementet, ofte det eneste, mellom leverandørene i den aktuelle offentlige 
anskaffelsen av et legemiddel og mellom den aktuelle leverandør og offentlige myndigheter i ulike 
land samt privatmarkedet. Den myndighetsfastsatte maksimalprisen på registrerte legemidler 
(Maksimal AIP) er ikke et konkuranselement og følgelig heller ikke unntatt offentlighet.  

 

I offentlige anskaffelser av legemidler til helseforetakene gjennom HINAS/LIS bes tilbyder oppgi 
grossistens innkjøpspris (LIS-GIP) på varelinjenivå per pakning/injeksjon. Denne legges på en 
grossistavanse til helseforetakenes avtalegrossister, som blir apotekenes innkjøpspris (LIS-AIP). 
Deretter legges en apotekavanse på, som gir apotekenes utsalgspris (LIS AUP), som er prisen 
sykehuset må betale for aktuelle pakning/injeksjon. Dette gjelder enten legemiddelet leveres og 
brukes i sykehus eller leveres til pasient gjennom H-reseptordningen på et av apotekene 
helseforetakene har avtale med.    

Dette kan illustreres slik:  

 

 

 
 

 

Kjennskap til LIS-AUP medfører at man kan regne seg frem til leverandørers LIS GIP med noenlunde 
nøyaktighet selv om de ikke har kjennskap til den eksakte grossist- og apotekavansen som er 
benyttet. Dette fordi leverandører nødvendigvis har kjennskap til egen LIS GIP og apotekavansen1.  

 

Arbeidsgruppen har derfor konkludert med at prisinformasjon per pakning/injeksjon i LIS-GIP, LIS-AIP 
og LIS-AUP må anses som «enhetspriser». Enten fordi de oppgir tilbudsprisen direkte, eller gir 
tilstrekkelig informasjon til at enhetsprisen kan beregnes med noenlunde nøyaktighet.  

4 Rettslig grunnlag 2 
Regler om taushetsplikt som er relevant for vurderingen her fremgår av lov 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13 flg. Spørsmålet er om enhetspriser 

                                                           
1 Det kan avtales lavere avanse, men dette har ingen praktisk betydning.  
2 Vurderingen bygger dels på tidligere utkast til notat fra Wikborg Rein & co av 25.mai 2012 utarbeidet på 
vegne av LIS, men er oppdatert av arbeidsgruppen for å ta hensyn til nyere praksis, samt notat fra Wikborg Rein 
& co av 14. juni 2016.  
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tilbudt i en offentlig anskaffelse er omfattet av taushetsplikt slik at leverandøren må samtykke til å 
utlevere enhetspriser til tredjepart for videre tilgjengeliggjøring i markedet.   

 

I det følgende redegjøres først kort for omfanget av innsynsretten i anskaffelsessaker, og deretter 
drøftes om forvaltningslovens regler om taushetsplikt omfatter informasjon om enhetspriser og om 
det i så fall finnes unntak som kan komme til anvendelse for legemidler.  

 

4.1. Hovedregel - rett til innsyn 

Det følger av forskrift av 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (foa) § 3-5 at "[f]or 
allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder offentleglova".  

 

I lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 19. mai 2006 § 3, er 
hovedregelen at saksdokumenter er offentlige. Av lovens § 23 tredje ledd fremgår likevel at "det kan 
gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av lov 16. juli 
1999 nr. 69 om offentlege innkjøp, til valget av leverandør er gjort". Oppdragsgiver3 er således i 
utgangspunktet forpliktet til å gi innsyn i de innkomne tilbud etter at leverandør er valgt.  

 

Av forskrift om offentlige anskaffelser § 3-6 følger det imidlertid at "[o]ppdragsgiver og dennes 
ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger 
og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 
betydning å hemmeligholde, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) § 13".  

 

Selv om utgangspunktet er at oppdragsgiver skal gi innsyn i tilbudene etter at leverandør er valgt, har 
oppdragsgiver etter forskriftens § 3-6 altså likevel plikt til å skjerme forretningshemmeligheter når 
innsyn gis, jfr. forvaltningsloven § 13 nr. 2. Tilsvarende gjelder når oppdragsgiver utformer 
begrunnelsen for sitt valg av leverandør, jf. §§ 11-14/ 20-16.  

 

Offentleglova fastsetter i § 11 et prinsipp om at det skal vurderes å gi merinnsyn. Merinnsyn skal 
imidlertid ikke verken vurderes eller gis for opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. 

 

4.2. Taushetsplikt – emne og problemstilling 

Bestemmelsen om taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 nr. 2 gjelder for næringsopplysninger som 
det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. 

 

Taushetsplikten tar i første rekke sikte på å hindre spredning av opplysninger som kan føre til 
økonomisk tap for vedkommende bedrift ved konkurranse med andre – eventuelt ved at 
konkurrentene kan utnytte opplysningene.  

 

Taushetsplikten er et nødvendig virkemiddel for å sikre tillitsforholdet mellom bedriften og det 
offentlige – både for samarbeid i alminnelighet og som sikkerhet for at leverandørene gir riktige og 
fullstendige opplysninger i tilbudet sitt.   

 

                                                           
3 Her ved helseforetakene og HINAS/LIS som gjennomfører anskaffelser på vegne av helseforetakene. 
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4.2.1. Forretningshemmeligheter 

I offentlige anskaffelser inneholder tilbudene ofte forretningshemmeligheter som faller inn under 
taushetsplikten, nærmere bestemt opplysninger om "tekniske innretninger og fremgangsmåter samt 
drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av 
hensyn til den som opplysningen angår", jfr. forvaltningsloven § 13 nr. 2.  

 

Bestemmelsen gir anvisning på tre betingelser som må være oppfylt for at opplysningen(e) omfattes 
av taushetsplikt. For det første: Opplysningen må etter sitt innhold fall inn under en av kategoriene 
"tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold". For det annet må 
opplysningen holdes hemmelig "av hensyn til den som opplysningen angår". Ikke enhver 
forretningsopplysning kan unndras offentlighet, det må være påkrevd å holde opplysningen 
hemmelig. For det tredje må det være av "av konkurransemessig betydning" å holde opplysningen 
hemmelig, dvs at hemmelighold må være nødvendig for å verne konkurransesituasjonen til den 
aktuelle tilbyderen som opplysningen gjelder. Det typiske nedslagsfeltet er næringsopplysninger som 
ikke er alminnelig kjent, der den næringsdrivende kan bli påført tap eller få redusert gevinst dersom 
næringsopplysningen skulle bli gjort kjent og/eller utnyttet av andre. 

 

Hvorvidt enhetspriser anses som forretningshemmeligheter følger imidlertid ikke klart av lovens 
ordlyd. Problemstillingen er også lite behandlet i juridisk teori og er heller ikke nærmere utdypet i  
forarbeidene til forvaltningsloven. Det fremgår imidlertid av justisdepartementets veiledning av 2010 
"Rettleiar til offentleglova" pkt. 6.2.4 at: 

 

"Opplysningar om avtalar med forretningspartnarar og om innhaldet i avtalane kan etter omstenda 
vere underlagde teieplikt. Dette kan til dømes vere tilfellet dersom andre kan erobre ein 
forretningspartnar eller ta marknadsdelar frå verksemda med utgangspunkt i opplysningane, eller 
dersom utlevering av detaljerte opplysningar om prisar eller leveringsvilkår kan skade 
forhandlingsposisjonen til verksemda i framtidige forhandlingar". 

 

I fortolkningsuttalelse fra lovavdelingen av 20. januar 2011 om innsynsretten ved offentlige 
anskaffelser uttales det: 

 

"I tvilstilfelle må ein gjere ei konkret vurdering av i kva grad omsyna bak teieplikta gjer 

seg gjeldande. Risikoen for skade og omfanget av den eventuelle skaden er relevante 

moment i vurderinga. Vidare må ein sjå på om det er vanleg praksis i bransjen å 

hemmeleghalde denne typen opplysningar. Tilliten til forvaltninga er eit anna omsyn. 

Dersom innsyn vil føre til at aktuelle verksemder ikkje leverer tilbod, er det eit moment 

som i tvilstilfelle talar for at opplysningane er omfatta av teieplikt." 

 

Uttalelsene tyder dermed på at enhetspriser anses som forretningshemmeligheter, men at dette må 
vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Av betydning her er særlig om utlevering av detaljerte 
prisopplysninger skader forhandlingsposisjonen i forhold til øvrige leverandører i fremtidige 
anbudskonkurranser men også i forhold til forhandlingsposisjonen for leverandøren i øvrige 
markeder. Denne forståelsen synes i å være i overenstemmelse med leverandører av legemidler som 
har klaget inn dagens praksis til HINAS der det særlig anføres at forhandlingsposisjonen i andre land 
blir svekket som følge av at enhetspriser for legemidler gjøres kjent for tredjeparter som publiserer 
opplysninger. Denne rettsoppfatningen har også blitt lagt til grunn av Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (KOFA) i en rekke saker.   
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I klagenemndas sak 2008/174 fant nemnda at innklagede hadde brutt forskriftens § 3-6 da 
innklagede hadde gitt ut klagers tilbud i den første konkurransen til samtlige interesserte 
leverandører i den andre konkurransen. 

 

"Det er videre, slik klagenemnda forstår det, også på det rene at tilbudet inneholdt enhetspriser, og 
eventuelt andre forhold, som må klassifiseres som drifts- eller forretningshemmeligheter. Det kan da 
ikke være særlig tvilsomt at innklagedes opptreden er i strid med forskriftens § 3-6. Dette uavhengig 
av hvilken betydning dette konkret har hatt for klager eller de øvrige leverandørene i den andre 
konkurransen. Innklagede har dermed brutt denne bestemmelsen ved utleveringen av tilbudet."  

 

Klagenemnda har lagt til grunn i praksis at enhetspriser som hovedregel kan anses som en 
forretningshemmelighet, jf. klagenemndas saker 2006/27, 2009/11 og 2011/326 premiss 33 med 
videre henvisninger. De innkomne tilbudenes totalpriser og evalueringspriser er imidlertid som et 
utgangspunkt ikke omfattet av taushetsplikten jf. klagenemndas sak 2012/9 premiss (49) med videre 
henvisninger. Dette må også ses i sammenheng med kravet til etterprøvbarhet i lov om offentlige 
anskaffelser § 5 og begrunnelsesplikten i forskrift om offentlige anskaffelser § 11-14/ § 20-16. Det 
vises til sak 2015/143 som slår fast at det først og fremst er kravet til hemmelighold av opplysninger 
av konkurransemessig betydning som begrenser begrunnelsesplikten, se premiss 45 flg.   

 

Det vises også til Sivilombudsmannens sak av 15. februar 2009 (sak 2009/1960) med videre 
henvisninger. Spørsmålet var der om opplysninger om enhetspris i avtalen inngått med vinnerne av 
anbudskonkurranser om levering av henholdsvis sesongvaksine (Begrivac og Influvac) og 
pandemivaksine (Pandemrix) var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 
om næringsopplysninger. Ombudsmannen fant det klart at opplysninger om enhetspris i avtalene 
måtte anses som «drifts- eller forretningsforhold» i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. 

 

På bakgrunn av overnevnte, legges det til grunn at det foreligger en fast og langvarig 
forvaltningspraksis som tilsier at enhetspriser klassifiseres som forretningshemmeligheter. Dette 
innebærer en objektiv rett for leverandøren om at opplysningene er omfattet av taushetsplikt, jf. 
forvaltningsloven § 13 nr.2, som det vil kreve et særskilt rettslig grunnlag for å fravike. 

 

4.2.2. Unntak fra taushetsplikten 

Spørsmålet er her om det i anskaffelser av legemidler foreligger andre forhold knyttet til 
prisdannelse og/eller gjennomsiktighet for priser på legemiddelområdet som innebærer at det kan 
gjøres unntak fra taushetsplikten. 

 

Det fremgår av forvaltningsloven § 13a at taushetsplikten ikke er til hinder for: 

 

"1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de 
som har krav på taushet samtykker,  

2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk 
form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og  

3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når 
de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder."  
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4.2.3.  Unntak nr.1 : Samtykke  

 

Enhetspriser kan alltid utleveres uten hinder av taushetsplikt dersom leverandørene samtykker.  

 

 

4.2.3.1. Kravene til samtykke etter forvaltningsloven  
 

Det er frivillig å delta i en anbudskonkurranse for å bli leverandør til norske sykehus. Arbeidsgruppen 
har derfor vurdert hvorvidt en i en anskaffelse kan stille som vilkår at all prisinformasjon vil bli 
offentlig.  

 

Det kreves etter lovens forarbeider ikke at samtykket gis skriftlig. Det er imidlertid et krav at 
"samtykket gis under omstendigheter som sikrer at det er skjedd frivillig, etter moden overveielse og 
med full oversikt over konsekvensene", se Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 146. Videre fremgår det av 
forarbeidene at samtykke som hovedregel må gis uttrykkelig, og at det kun er i rene unntakstilfelle at 
et stilltiende samtykke kan godtas. I nyere teori er det antatt at også indirekte og underforstått 
samtykke vil kunne være tilstrekkelig, men det må skje på en måte som er "grei å dokumentere" hvis 
det senere kan oppstå tvil om gyldig samtykke er gitt, se Jan Fritjof Bernt i note 296 til 
forvaltningsloven § 13 a.  

 

En fremgangsmåte der et eventuelt samtykke «innhentes» gjennom å opplyse i 
konkurransegrunnlaget at enhetspriser kan bli gjort kjent for offentligheten på forespørsel, vil være 
et indirekte eller underforstått samtykke. Ettersom det her dreier seg om næringsdrivende kan det 
anføres at de er i stand til å vurdere og forstå konsekvensene av å frita fra taushetsplikt. En kan også 
tenke at dette dreier seg om opplysninger om økonomiske forhold, og at den som har krav på 
taushet lettere vil kunne vurdere virkningene av å frita for taushetsplikt i slike tilfeller enn for 
opplysninger om mer personlige forhold.  

 

Det fremgår imidlertid av sitatet fra forarbeidene ovenfor, at det også stilles krav om frivillighet. 
Stortingets justiskomite understreket dette ved å uttale at anmodning om samtykke ikke må 
"framføres på en slik måte at den som har krav på taushet, føler seg presset til å samtykke", se 
Innst.O. nr. 50 (1976-77) s. 3.  

 

Arbeidsgruppen kan ikke se at informasjon om offentliggjøring i konkurransegrunnlaget vil oppfylle 
kravet til frivillighet. Den enkelte tilbyder kan riktignok velge å avstå fra å levere tilbud, men utover 
det har vedkommende, med den skisserte løsning, ingen mulighet for å unngå at opplysningene kan 
bli gjort kjent for andre. Dette vil etter vår vurdering ikke være i henhold til forutsetningen fra 
justiskomiteen sitert over, da leverandøren ikke har noen reell mulighet til å nekte samtykke dersom 
de ønsker å delta i konkurransen. 

 

Etter vår vurdering vil den skisserte løsning, altså at samtykke innhentes gjennom informasjon i 
konkurransegrunnlaget om muligheten for offentliggjøring, ikke være forenlig med de krav som må 
stilles til et samtykke til å frita fra taushetsplikt. 
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4.2.3.2.   Begrensninger i anskaffelsesregelverket  

 

Problemstillingen i dette avsnittet er om anskaffelsesregelverket legger noen føringer på adgangen til 
å kreve et slikt samtykke som en forutsetning for å delta i en offentlig anskaffelse. Vår juridiske 
rådgiver Adv.firma Wikborg Rein har vurdert dette slik: 

 

«Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-6 oppstiller taushetsplikt om forretningshemmeligheter når 
dette følger av forvaltningsloven § 13. Bestemmelsen virker sammen med § 3-5 om offentlighet som 
viser til offentleglova, som igjen oppstiller taushetsplikt om forretningshemmeligheter slik regulert av 
forvaltningsloven § 13. Etter forvaltningsloven § 13a er opplysninger ikke underlagt lovbestemt 
taushetsplikt dersom avgiveren har samtykket til at opplysningene kan gjøres offentlig. 

 

 I eksisterende anskaffelsesdirektiv 2004/18/EF artikkel 6 "confidentiality" fremgår det at: 

 

"Without prejudice to the provisions of this Directive, in particular those concerning the 
obligations relating to the advertising of awarded contracts and to the information to 
candidates and tenderers set out in Articles 35(4) and 41, and in accordance with the national 
law to which the contracting authority is subject, the contracting authority shall not disclose 
information forwarded to it by economic operators which they have designated as 
confidential; such information includes, in particular, technical or trade secrets and the 
confidential aspects of tenders." [våre understrekninger] 

 

I det nye anskaffelsesdirektivet 2014/24/EU er bestemmelsen noe endret og inntatt i artikkel 21 nr. 
1: 

 

"Unless otherwise provided in this Directive or in the national law to which the contracting 
authority is subject, in particular legislation concerning access to information, and without 
prejudice to the obligations relating to the advertising of awarded contracts and to the 
information to candidates and tenderers set out in Articles 50 and 55, the contracting 
authority shall not disclose information forwarded to it by economic operators which they 
have designated as confidential, including, but not limited to, technical or trade secrets and 
the confidential aspects of tenders." [våre understrekninger] 

 

I det eksisterende norske anskaffelsesregelverket er det ikke inntatt noen gjennomføring av direktiv 
2014/18/EF artikkel 6. Dette må bygge på at lovgiver forstår bestemmelsen slik at den ikke gir 
leverandørene rettigheter ut over hva som følger av nasjonal lovgivning om offentlighet. 

 

Arrowsmith, 3. utg., s. 634 og s. 1340 drøfter om bestemmelsen kun gir taushetsplikt for det som 
allerede medfører taushetsplikt etter nasjonal rett, og at effekten av direktivbestemmelsen kun er at 
brudd mot nasjonale taushetsregler også vil innebære et brudd mot direktivet. Arrowsmith mener 
imidlertid at bestemmelsen trolig gir leverandørene en selvstendig rettighet: 

 

"However it seems more likely that these provisions give economic operators and 
independent "EU-level" right to protection of information as confidential. In the domestic case 
[England] of Veolia Rix LJ, obiter, took this view". 
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I den aktuelle saken fra den engelske domstolen, slik gjengitt av Arrowsmith, tolket retten 
formuleringen "in accordance with" til ikke å bety at nasjonal innsynsrett går foran, men at 
henvisningen er til eksempelvis prosessuelle regler for innsyn. Artikkel 6 innebærer en begrensning 
på hva det kan gis innsyn i.  

 

Arrowsmith forstår imidlertid endringen i den nye artikkel 21 nr. 1 slik at lovgiver har presisert at 
bestemmelsen skal forstås i tråd med nasjonal lovgivning om rett til innsyn.  

 

Etter vår vurdering er det ikke klart om eksisterende anskaffelsesdirektiv legger begrensninger på 
den nasjonale adgangen til å regulere innsyn i tilbud i offentlige anskaffelser. Det synes imidlertid 
klart at det nye direktivet ikke vil legge slike begrensninger på reguleringen. Ved tolkningen av norske 
bestemmelser om innsynsrett og taushetsplikt bør det imidlertid sees hen til reguleringen i direktivet 
og den beskyttelsen som gis der for forretningshemmeligheter. 

 

I forlengelsen av spørsmålet om EØS-avtalen innebærer anskaffelsesrettslige begrensninger på å 
regulere spørsmål om innsyn i tilbud i offentlige anskaffelser, er det et spørsmål om det også påvirker 
adgangen til å kreve at leverandørene samtykker til at tilbudene er offentlige. 

 

Arrowsmith s. 1342 skriver om problemstillingen om det er adgang til å kreve samtykke til ikke å 
beskytte forretningshemmeligheter. Hun mener at spørsmålet ikke er klart under eksisterende 
direktiv 2004/18/EF. Hun forstår at artikkel 6, som er den generelle bestemmelsen om fortrolighet, 
må fortolkes i lys av den mer spesielle bestemmelsen om fortrolighet i artikkel 29 (3) om 
taushetsplikt i dialogfasen i en konkurransepreget dialog, hvor Arrowsmith mener at det ikke er klart 
om det kan kreves et generelt samtykke. 

 

Dette er et mer varsomt synspunkt enn det som er lagt til grunn av DG Markt i deres explanatory 
note om konkurransepreget dialog. De skriver i note 21: 

 

"It would be possible for contracting authorities to stipulate in the tender notice or in the 
descriptive document that acceptance of the invitation to participate implies consent." 

 

Arrowsmith mener imidlertid at det nye direktivet 2014/24/EU artikkel 21 (1), fortolket i lys av den 
nye bestemmelsen om taushetsplikt i konkurransepreget dialog, innebærer at "general waivers are 
unlikely to be allowed".  

 

Artikkel 30 (3) lyder: 

 

"In accordance with Article 21, contracting authorities shall not reveal to the other 
participants solutions proposed or other confidential information communicated by a 
candidate or tenderer participating in the dialogue without its agreement. Such agreement 
shall not take the form of a general waiver but shall be given with reference to the intended 
communication of specific information." 

 

Arrowsmith mener dermed at det under det nye direktivet ikke kan kreves et generelt samtykke til å 
offentliggjøre tilbydernes tilbud. Det er imidlertid uklart om hun mener at dette også omfatter et 
forbud mot å kreve et samtykke til at enhetsprisene kan offentliggjøres, altså om det er "intended 
communication of specific information" eller en "general waiver". 
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Steinicke/Groesmeyer s. 529-530 drøfter om artikkel 6 innebærer at en oppdragsgiver kan stille som 
vilkår for å delta i en anskaffelse at man samtykker til at informasjon i tilbudet er offentlig: 

 

"Efter sin ordlyd giver art. 6 ikke mulighed herfor. Bestemmelsen vil endvidere miste 
betydning i væsentlig grad, hvis en ordregiver til enhver tid kan begrænse de økonomiske 
aktørers ret til at betegne oplysninger som fortrolige. Det må derfor antages, at en ordregiver 
ved et EU-udbud i hvert fald ikke kan fastsætte et generelt krav om, at de aktører, der ønsker 
at deltage ved udbuddet, skal avstå fra at betegne deres fremsendte oplysninger som 
fortrolige." [vår understrekning] 

 

Som mulige unntak nevnes behov for å kunne dele informasjon med andre myndigheter og gi 
informasjon til Konkurrencestyrelsen, med den forutsetning at tredjeperson som mottar 
opplysningene er underlagt taushetsplikt.  

 

De uttaler imidlertid at artikkel 6 ikke står i veien for at oppdragsgiver kan fastsette kontraktsvilkår 
om å offentliggjøre informasjon som inngår i kontrakten som inngås. Dette begrunnes med at 
artikkel 6 må forstås å kun gjelde anskaffelsen og ikke den inngåtte kontrakten. Dette er etter vår 
forståelse et noe merkverdig standpunkt da det fratar den leverandøren som blir oppdragsgivers 
kontraktsmotpart beskyttelsen som de er gitt under direktivet. Kontrakten er satt sammen av 
oppdragsgivers konkurransegrunnlag (spørsmål) og leverandørens tilbud (svar). De delene av 
kontrakten som utgjøres av leverandørens tilbud, herunder prisene, må nyte samme vern uavhengig 
av om det senere blir en del av kontrakten. 

 

Etter vår forståelse uttaler Steinicke/Groesmeyer, også ganske inkonsekvent, at det at en tilbyder har 
betegnet noe som fortrolig etter anskaffelsesdirektivet artikkel 6 (som direkte er gjort til dansk lov) 
ikke har betydning for innsynsretten etter danske offentlighetsloven. Det er dermed uklart hvorfor 
det eventuelt er problematisk at artikkel 6 tilsier at det ikke kan kreves samtykke til opphevelse av 
taushetsplikten, når artikkel 6 uansett ikke har betydning for innsynsretten under den danske 
offentlighetsloven. 

 

EU-domstolen behandlet i sak C-450/06 Varec et spørsmål om beskyttelse av 
forretningshemmeligheter. Saken var en prejudisiell forleggelse fra en belgisk domstol. Spørsmålene 
fra den nasjonale domstolen gjaldt balansen mellom beskyttelse av forretningshemmeligheter opp 
mot retten for en forbigått leverandør til å få prøvet mulige brudd mot anskaffelsesregelverket 
gjennom tilstrekkelig opplysning av saken. Saken gjaldt dermed ikke spørsmål om samtykke, men EU-
domstolen kom med flere relevante uttalelser om vernet av forretningshemmeligheter: 

 

"34      The principal objective of the Community rules in that field is the opening-up of public 
procurement to undistorted competition in all the Member States (see, to that effect, Case 
C‑26/03 Stadt Halle and RPL Lochau [2005] ECR I‑1, paragraph 44). 

 

35      In order to attain that objective, it is important that the contracting authorities do not 
release information relating to contract award procedures which could be used to distort 
competition, whether in an ongoing procurement procedure or in subsequent procedures. 

 

36      Furthermore, both by their nature and according to the scheme of Community 
legislation in that field, contract award procedures are founded on a relationship of trust 
between the contracting authorities and participating economic operators. Those operators 
must be able to communicate any relevant information to the contracting authorities in the 
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procurement process, without fear that the authorities will communicate to third parties 
items of information whose disclosure could be damaging to them. 

 

37      Accordingly, Article 15(2) of Directive 93/36 provides that the contracting authorities 
are obliged to respect fully the confidential nature of any information furnished by the 
suppliers. 

 

(…) 

 

 

47      The adversarial principle means, as a rule, that the parties have a right to a process of 
inspecting and commenting on the evidence and observations submitted to the court. 
However, in some cases it may be necessary for certain information to be withheld from the 
parties in order to preserve the fundamental rights of a third party or to safeguard an 
important public interest (see Rowe and Davis v The United Kingdom [GC] no 28901/95, §61, 
ECHR 2000‑II, and V v Finland no 40412/98, §75, ECHR 2007‑…). 

 

48      One of the fundamental rights capable of being protected in this way is the right to 
respect for private life, enshrined in Article 8 of the ECHR, which flows from the common 
constitutional traditions of the Member States and which is restated in Article 7 of the Charter 
of fundamental rights of the European Union, proclaimed in Nice on 7 December 2000 (OJ 
2000 C 364, p. 1) (see, in particular, Case C‑62/90 Commission v Germany [1992] ECR I‑2575, 
paragraph 23, and Case C‑404/92 P X v Commission [1994] ECR I‑4737, paragraph 17). It 
follows from the case-law of the European Court of Human Rights that the notion of ‘private 
life’ cannot be taken to mean that the professional or commercial activities of either natural 
or legal persons are excluded (see Niemietz v Germany, judgment of 16 December 1992, 
Series A no 251‑B, §29; Société Colas Est and Others v France, no 37971/97, §41, ECHR 
2002‑III; and also Peck v The United Kingdom no 44647/98, §57, ECHR 2003‑I). Those 
activities can include participation in a contract award procedure. 

 

49      The Court of Justice has, moreover, acknowledged that the protection of business 
secrets is a general principle (see Case 53/85 AKZO Chemie and AKZO Chemie UK v 
Commission [1986] ECR 1965, paragraph 28, and Case C‑36/92 P SEP v Commission [1994] 
ECR I‑1911, paragraph 37). 

 

50      Finally, the maintenance of fair competition in the context of contract award 
procedures is an important public interest, the protection of which is acknowledged in the 
case-law cited in paragraph 47 of this judgment."[våre understrekninger] 

 

EU-domstolen peker på at for å oppnå formålet med anskaffelsesregelverket om et felles indre 
marked for offentlige anskaffelser, så må det sikres et vern for forretningshemmeligheter. Dette er 
en forutsetning for at leverandører skal kunne inngi gode tilbud. Det pekes videre på at EMK artikkel 
8 gir et vern for forretningshemmeligheter og at dette vernet omfatter forretningshemmeligheter i 
forbindelse med deltagelse i offentlige anskaffelser. Det pekes også på at vern av 
forretningshemmeligheter er et prinsipp i EU-retten. Å opprettholde konkurransen er et 
grunnleggende prinsipp. 
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Dragsten, offentlige anskaffelser, s. 213 skriver i avsnitt 34.2 "hensynet bak taushetsplikten": 

 

"Det bærende hensynet bak taushetsplikten er å beskytte leverandørenes interesse i at 
forhold som har betydning for konkurranseforholdet, ikke gjøres kjent for konkurrentene og 
gjennom dette sørge for tillit til det offentlige. Dette er i mange tilfeller en avgjørende 
forutsetning både for leverandørens ønske å delta i konkurranser arrangert av det offentlige 
og i forhold til at leverandørene tør å gi korrekte og fullstendige opplysninger i tilbudet. [note: 
Slik Ot. prp. nr. 100 (1991-92) s. 20] Taushetsplikt er derfor et nødvendig virkemiddel for å 
oppnå størst mulig konkurranse, jf. kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 5 og EU-
domstolens sak C-450/06 (Varec) premiss 34 flg." 

 

I fortolkningsuttalelse fra lovavdelingen av 20. januar 2011 om innsynsretten ved offentlige 
anskaffelser uttales det: 

 

"I tvilstilfelle må ein gjere ei konkret vurdering av i kva grad omsyna bak teieplikta gjer 

seg gjeldande. Risikoen for skade og omfanget av den eventuelle skaden er relevante 

moment i vurderinga. Vidare må ein sjå på om det er vanleg praksis i bransjen å 

hemmeleghalde denne typen opplysningar. Tilliten til forvaltninga er eit anna omsyn. 

Dersom innsyn vil føre til at aktuelle verksemder ikkje leverer tilbod, er det eit moment 

som i tvilstilfelle talar for at opplysningane er omfatta av teieplikt." 

 

Slik det fremgår av gjennomgangen av rettskildene ovenfor har vi ikke funnet klare tunge rettskilder 
som klart oppstiller et anskaffelsesrettslig forbud mot å kreve samtykke til å utgi enhetspriser som en 
forutsetning for å få inngi tilbudet, men heller ingen klare holdepunkter for at det er større adgang til 
det på anskaffelsesrettens område enn etter forvaltningsloven ellers. Dersom et slikt krav om 
samtykke innebærer at en utenlandsk leverandør avstår fra å inngi tilbud, eller inngir et tilbud som 
reduserer leverandørens mulighet for å nå opp i konkurransen fordi en ikke vil dele prisinformasjon 
eller ikke offentlig vil vise hvor stor rabatt som gis, så vil leverandøren etter vår vurdering kunne 
argumentere med at oppdragsgivers krav er i strid med en leverandørs rett til å kunne delta i 
offentlige anskaffelser. En forutsetning om samtykke må i hvert fall kunne begrunnes i legitime 
offentlige hensyn.» 

 

 

4.2.4.  Unntak 2: når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form 
eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte. 

I henhold til forvaltningsloven § 13a nr. 2 vil det alltid være anledning til å gi innsyn i opplysninger på 
et aggregert eller omtrentlig nivå som ikke identifiserer leverandør og enhetspris. Dette er etter 
arbeidsgruppens syn et praktisk unntak som tar hensyn til at allmenheten fortsatt kan få kunnskap 
om helseforetakenes ressursbruk og kostnader ved innkjøp av legemidler til sykehus og under H-
reseptordningen.  Det har videre betydning for hvilke opplysninger helseforetakenes og HINAS 
leverandører av statistikk alltid vil kunne publisere uten samtykke.  Taushetsplikten for enhetspriser 
medfører eksempelvis heller ikke at en etter forholdene kan synligjøre prosentvise besparelser etter 
en ny anskaffelse på et legemiddel, samt hvilke kostnader som er forbundet med kjøp av 
enkelte/flere legemidler ned på hvert enkelt sykehus og eller behandlingskostnader. Det hele er et 
spørsmål om nivået på den prisinformasjon som gis ut synligjør enhetsprisen. Hvor presis 
informasjonen kan være vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.  
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4.2.5.  Unntak 3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes 
hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 

I følge forarbeidene, Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) tar forvaltningsloven § 13a nr. 3 for det første sikte på 
«lite følsomme» opplysninger og tilfeller der vedkommende opplysningene gjelder har reist søksmål 
mot det offentlige eller på annen måte trukket det offentlige frem. Her må forvaltningen etter 
omstendigheten kunne ha anledning til å imøtegå den fremstillingen parten gir, idet behovet for 
beskyttelse ved taushetsplikt langt på vei er bortfalt. Unntaket gir videre føringer på en konkret 
helhetsvurdering hvor det skal legges vekt på om opplysningene det er aktuelt å unnta er alminnelig 
tilgjengelig andre steder.  

 

Spørsmålet er her om det er annen prisinformasjon tilgjengelig i markedet som kan gi unntaket i 
forvaltningsloven § 13 a nr. 3 generell anvendelse. At helseforetakene og LIS tidligere har hatt en 
praksis som ikke tok hensyn til at opplysninger i tilbudene kan være underlagt taushetsplikt, og 
dermed gjorde prisinformasjon tilgjengelig er ikke tilstrekkelig. HINAS/LIS og helseforetakene kan 
dermed ikke innrette sin praksis slik i fortsettelsen og vise til at enhetsprisene med det er alminnelig 
kjent eller tilgjengeliggjort og at leverandører dermed ikke har krav på taushet om disse.    

 

Det er på det rene at enhetspriser for legemidler er ulike i de europeiske land det er naturlig å 
sammenligne seg med, og mellom legemidler til privatmarkedet og sykehusene. Selv om det på noen 
områder i praksis viser seg at prisene som oppnås av HINAS/LIS ikke er forskjellig fra øvrige 
markeder, er ikke dette tilstrekkelig for å fastslå at opplysningene om inngitte priser i 
anbudskonkurranser er allment tilgjengelige.  

 

Det vises igjen til at leverandører vil gjøre denne retten gjeldende blant annet for å hindre at 
prisinformasjonen på enhetsprisnivå blir kjent utenfor Norge samt hos konkurrerendeleverandører 
fordi de konkurrerer eller har ønske om å konkurrere på ulike vilkår i ulike markeder.  

 

I forhold til unntakene som oppstilles i forvaltningsloven er det derfor etter arbeidsgruppens syn i 
praksis kun samtykke fra leverandør som kan gi grunnlag for å gjøre enhetspriser tilgjengelige for 
allmennheten.  

 

Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at helseforetakene, HINAS/LIS og offentlige og private 
aktører vi samarbeider med tilgjengeliggjør og gir allmenheten innsyn i opplysninger på et aggregert 
eller omtrentlig nivå som ikke identifiserer enhetsprisen, jf. forvaltningsloven § 13a nr. 2.  

 

 

4.2.6.  Andre mulige unntak  

Arbeidsgruppen har på bakgrunn av innspill fra interessenter også vurdert om andre rettslige 
grunnlag og hensyn kan begrunne en annen forståelse av forvaltningsloven § 13 nr. 2, vern for 
forretningshemmeligheter eller unntakene i § 13 a.   

 

Som det fremgår over er konklusjonene at enhetspriser for legemidler må anses som 
forretningshemmeligheter etter forvaltningsloven § 13 nr. 2. på lik linje med enhetspriser for andre 
varer og tjenester som kjøpes inn gjennom offentlige anskaffelser. Det er ikke funnet noe rettslig 
grunnlag som tilsier at legemidler står i noen særstilling i forhold til forvaltningslovens regler, slik at 
utgangspunkter må være at forvaltningsloven gir leverandøren en rett til å verne om sine 
enhetspriser.  
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Det forhold at LIS historisk har hatt en praksis som ikke har tatt hensyn til dette og/eller 
leverandørene kan sies å ha samtykket til offentliggjøring av enhetspriser, medfører etter 
arbeidsgruppens syn ikke at enhetspriser for legemidler dermed er offentlig informasjon i fremtidige 
anbudskonkurranser uten uttrykkelig samtykke fra den enkelte leverandør. Tidligere praksis er heller 
ikke helt entydig, fordi leverandørene i enkelte tilfeller har fått aksept for at enhetspriser ikke skal 
publiseres av statistikkleverandører m.v. Leverandørenes historiske opptreden med større eller 
mindre grad av stilltiende aksept av LIS sin praksis har dermed ikke medført at eksisterende og nye 
leverandører på det norske markedet er forhindret fra å nå kunne hevde sin rett etter 
forvaltningsloven gjeldende.   

 

Noen har hevdet at innsyn i legemiddelprisen er nødvendig for at pasienten skal kunne ivareta sin 
partsinteresse i tilfeller der vedkommende ikke får tilgang til et medikament som vedkommende 
«ønsker». Det er her viktig å ha med seg at dersom et legemiddel er vedtatt innført i den offentlige 
spesialisthelsetjeneste, generelt eller for enkelte indikasjoner, og det blir kjøpt via anbud eller ved at 
det fremforhandles direkteavtale, så vil det normalt være medisinske forhold og ikke prisen som 
avgjør at legen innvilger medikamentet til en pasient og ikke en annen. Enhetsprisen på det aktuelle 
medikamentet vil således ikke være avgjørende for at pasienten skal kunne ivareta sitt tarv. 
Annerledes kan det stille seg i forhold til medikamenter som ikke er besluttet tatt i bruk i den 
offentlige spesialisthelsetjenesten. For slike preparater vil det da normalt heller ikke foreligge noen 
avtale og følgelig ingen avtalepris. Den eneste prisen som da foreligger er den offentlig godkjente 
maksimalpris, som gjerne også er den pris det offentlige må betale når ikke annet er avtalt. Denne 
prisen er offentlig tilgjengelig og i den grad tilgang til medikamentet blir avslått med henvisning til 
pris, vil pasienten kunne ivareta sitt tarv dersom han har tilgang til hvilket prisnivå som normalt 
godtas for aktuell behandling / indikasjon. 

     

 

Arbeidsgruppen har videre vurdert om andre offentlige hensyn kan begrunne en annen forståelse av 
forvaltningslovens regler om taushetsplikt for forretningshemmeligheter for legemidler enn for andre 
varer og tjenester som kjøpes inn av norske sykehus.  

 

Det stilles strenge krav til alle varer som kjøpes inn og brukes til behandling av pasienter ved norske 
sykehus. Disse kravene og leverandørenes etterlevelse av disse er som hovedregel offentlig 
informasjon og vil fortsatt være dette. Hva hver enkelte pacemaker, insulinpumpe eller tablett koster 
sykehuset er i første rekke relevant for helsepersonell som skal velge mellom ulike behandlinger og 
avtaleprodukter i henhold til avtalen som er etablert mellom leverandør og helseforetaket. Videre 
har enhetsprisene som gjelder i avtaleperioden interesse for økonomiavdelingen, bestillende enheter 
og innkjøpere. Enhetspriser sier ingen ting om kvaliteten på produktet eller behandlingen pasienten 
får, som for øvrig er det arbeidsgruppen antar den enkelte pasient og allmenheten vil ha mest 
interesse av å vite.  

 

Avtalestrukturen er i all hovedsak den samme ved kjøp av legemidler som ved kjøp av andre varer til 
behandling av pasienter i sykehus. Der det er flere produkter på avtale regulerer avtalen som 
hovedregel hvordan valg mellom produkter skal skje. Rangering er fastsatt etter summen av pris og 
kvalitet eller pris alene. Unntak i form av lavere rangerte produkter og kjøp utenfor aktuelle avtale, 
må som hovedregel begrunnes i en medisinskfaglig vurdering, altså ikke prisen på aktuelle 
legemiddel. Eventuelle krav fra pasienter om å få en behandling som fraviker avtalens fastsatte 
rangeringer, eller få andre medisiner enn det som er følger av avtalen, må derfor i utgangspunkt 
tilordnes en medisinskfaglig vurdering.  
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Behandlende leger og annet helsepersonell forholder seg i dag til at enhetspriser på andre 
avtalevarer til bruk i pasientbehandling som hovedregel er underlagt lovbestemt taushetsplikt. I den 
grad det er nødvendig å synligjøre prisforskjeller mellom ulike behandlingstilbud/ varer på avtale for 
pasienter og allmenheten for øvrig, gjøres dette i generelle termer for eksempel ved å angi 
behandlingskostnader ved valg av et avtaleprodukt kontra et annet, uten å informere om den 
eksakte enhetsprisen sykehuset betaler for varen.  Arbeidsgruppen kan ikke se at det er andre 
hensyn som tilsier at pasienter og allmenheten for øvrig skal ha innsyn på et høyere detaljnivå i priser 
for et legemiddel kontra en insulinpumpe. I begge tilfeller vil utgangspunktet være at avtalen 
identifiserer det/ de produkter som er førstevalget og i begge tilfeller er det en medisinskfaglig 
vurdering som avgjør om dette utgangpunktet kan fravikes, ikke enhetsprisen.   

 

Hva som rent anbudsteknisk er egnet til å oppnå best priser for det offentlige i en anbudsprosess er 
ikke et relevant moment når taushetsplikt etter forvaltningsloven vurderes. Heller ikke hva som er 
enklest eller ønskelig fra helseforetakenes side. Taushetsplikt gir leverandøren en objektiv rett til 
vern, som helseforetakene må forholde seg til i anskaffelsen/avtaleperioden. Til illustrasjon siteres 
Dragsten, «Offentlige anskaffelser», s. 213, avsnitt 34.2 «hensynet bak taushetsplikten»: 

 

"Det bærende hensynet bak taushetsplikten er å beskytte leverandørenes interesse i at 
forhold som har betydning for konkurranseforholdet, ikke gjøres kjent for konkurrentene og 
gjennom dette sørge for tillit til det offentlige. Dette er i mange tilfeller en avgjørende 
forutsetning både for leverandørens ønske å delta i konkurranser arrangert av det offentlige 
og i forhold til at leverandørene tør å gi korrekte og fullstendige opplysninger i tilbudet. [note: 
Slik Ot. prp. nr. 100 (1991-92) s. 20] Taushetsplikt er derfor et nødvendig virkemiddel for å 
oppnå størst mulig konkurranse, jf. kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 5 og EU-
domstolens sak C-450/06 (Varec) premiss 34 flg." 

 

 

4.3. Konsekvenser av brudd på lovbestemt taushetsplikt i en offentlig 
anskaffelse/avtaleperioden 

Arbeidsgruppen presiserer at det i første rekke er helseforetakene og HINAS/LIS som er ansvarlig for 
å etablere interne rutiner for å sikre at gjeldende regelverk overholdes.   

 

Under anskaffelsesprosessen, men også etter avtale er etablert, vil oppdragsgivers brudd på 
forvaltningslovens regler om lovbestemt taushetsplikt i første rekke kunne innebære et brudd på 
anskaffelsesregelverket, jf. forskriftenes § 3-6. Se eksempelvis nemndas avgjørelse i 2012/9. I 
konkurransefasen kan taushetsbelagt informasjon som tilflyter konkurrenter eller andre føre til at 
konkurransen må utsettes eller avlyses.  

 

Erfaringen fra anskaffelser av andre varer og tjenester er at brudd på taushetsplikten sjelden eller aldri 
påberopes, og arbeidsgruppen legger til grunn at helseforetakene er oppmerksomme på, og har rutiner for, 
hvordan taushetsbelagt informasjon håndteres, også i avtaleperioden.  
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Oppsummering 

Enhetspriser for legemidler må anses som forretningshemmeligheter omfattet av lovbestemt 
taushetsplikt på lik linje med enhetspriser for andre varer og tjenester som kjøpes inn gjennom 
offentlige anskaffelser til helseforetakene. Arbeidsgruppen har ikke funnet noe rettslig grunnlag som 
kan tilsi at legemidler står i noen særstilling i forhold til forvaltningslovens regler. Utgangspunktet må 
dermed være at forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 gir leverandøren en rett til å verne om sine 
enhetspriser, som de kan velge å samtykke til fravikes. Dette er likevel ikke til hinder for at 
prisinformasjon synligjøres på et mer generelt nivå, slik en gjør på andre varer og tjenester uten å 
synliggjøre enhetspriser.  

 

Arbeidsgruppens siktemål har vært å ha mest mulig handlingsrom. Endring av dagens praksis har ikke 
vært ønskelig, men anses som nødvendig for at helseforetakene og HINAS skal følge gjeldende 
regelverk for behandling av prisinformasjon som har vært gjenstand for en offentlig anskaffelse også 
ved innkjøp av legemidler. Rutinene for å behandle prisinformasjon for legemidler må derfor 
samordnes med dagens praksis for behandleprisinformasjon for øvrige varer og tjenester.  
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5 Dagens situasjon 
Arbeidsgruppen vil her redegjøre for hovedtrekkene i hvordan prisinformasjon på enhetsprisnivå 
håndteres av helseforetakene og HINAS/LIS internt i anskaffelsesprosessen og den påfølgende 
avtaleperioden. Forhold som må endres for å bringe praksis for legemiddelinnkjøp i samsvar med 
praksis for øvrige vare- og tjenesteanskaffelser blir påpekt.    

 

Grensesnittet mot samarbeidspartnere som er nødvendig for innkjøp, distribusjon og kontroll med 
innkjøp av legemidler til norske sykehus vil her beskrives. Sistnevnte kan deles inn i to grupper: andre 
offentlige myndigheter og private aktører. Sist nevnte er aktører som helseforetakene / HINAS står i 
kontraktsforhold til, og som bistår med distribusjon og statistikk ved helseforetakenes 
legemiddelinnkjøp.  

 

5.1. Helseforetakene og helsepersonell  

Ansatte i helseforetakene har som brukere av avtalene først og fremst befatning med enhetspriser i 
avtaleperioden, det vil si etter at anskaffelsesprosessen for det aktuelle legemiddelet er gjennomført. 
Bestillende enheter, behandlende lege og annet helsepersonell må ha tilgang til enhetsprisene og 
behandlingskostnader for å velge riktig produkt i henhold til avtalen som er etablert. Dette vil ikke bli 
endret.  

 

Helsepersonell som bistår i anskaffelsesprosessen, herunder LIS kontakter og spesialistgrupper har 
tilgang til enhetspriser når tilbudene evalueres. Dette vil ikke bli endret.  

 

Som nevnt over håndterer behandlende leger og annet helsepersonell prisinformasjon for andre 
avtaleprodukter på en god og ryddig måte. Forslag til ny rutine og huskeregler for helsepersonell, 6.3. 
og 6.3.1. nedenfor, tydeliggjør nå at dette gjelder alle vare- og tjenestekjøp. 

 

5.2. HINAS/LIS  

HINAS/LIS får tilgang til enhetspriser anbudskonkurranser som gjennomføres på vegne av 
helseforetakene. Frem til tildelingstidspunktet behandles alle opplysninger i tilbudet som unntatt 
offentlighet.  

 

I forbindelse med tildeling av avtale har HINAS/LIS tidligere aktivt gått ut til tredjeparter med 
informasjon om behandlingskostnader og prisinformasjon som synligjør enhetsprisen. Dette er gjort 
ved publisering på LIS sine hjemmesider eller på anbudsseminarer hvor også leverandører og presse 
er til stede. Innsyn i enhetspriser i avtaleperioden og enhetsprisene fra inneværende avtaleperiode i 
forbindelse med gjennomføringen av ny anbudskonkurranse for tilsvarende legemidler har også vært 
gitt. HINAS/LIS har allerede gjennomført endringer for å ta høyde for at tilbyder/leverandør kan ha et 
krav på at enhetsprisen er unntatt offentlighet, og at spørsmål om innsyn derfor må vurderes konkret 
i det enkelte tilfelle. I hovedsak er følgende endringer implementert: 

 Tilbyder må aktivt samtykke til offentliggjøring av enhetspriser ved å krysse av for dette i 
konkurransegrunnlaget. 

 Enhetspriser distribueres ikke til eksterne (andre leverandører, media etc.) uten samtykke 

 Enhetspriser offentliggjøres ikke på anbudsseminarer hvor eksterne deltar (leverandører, 
media) 

 

Disse endringene er nå styrende for HINAS/LIS sin gjennomføring av kommende anbudsseminarer, 
informasjon i tildelingsbeslutningen, avtaleperioden og utarbeidelsen av konkurransegrunnlag i 
fremtidige anbudskonkurranser.   
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Når avtaleinformasjon er oversendt til helseforetakene er det ikke tidligere angitt om opplysninger i 
avtalen, herunder enhetspriser, er unntatt offentlighet. Dette vil bli endret. Se forslag til ny intern 
rutine for HINAS/LIS i punkt 6.2. nedenfor.  

 

5.3. Øvrige aktører  

Arbeidsgruppen foreslår ikke endringer i tilgang til enhetspriser for øvrige aktører som bistår i 
innkjøp, distribusjon og kontroll med innkjøp av legemidler til norske sykehus. Rutiner og avtaler må i 
imidlertid presiseres slik at disse behandler opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt på riktig 
måte. 

 

5.3.1.  Andre offentlige myndighet, eller statlig eide selskaper  
 

5.3.1.1. Sykehusapotekene, Statens Legemiddelverk, HELFO og Kunnskapssenter  

 

Nevnte aktører vil fortsatt få tilgang til avtaleinformasjon og enhetspriser i forbindelse med kontroll, 
statistikk og oppgjør. 
 

Ved oversendelsen av avtaleinformasjon til overnevnte er det tidligere ikke angitt om opplysninger i 
avtalen, herunder enhetspriser, er unntatt offentlighet. Dette vil bli endret, se forslag til nye interne 
rutiner for Helseforetakene og HINAS/LIS i punkt 6. flg. under. Ved spørsmål om å videreformidle 
enhetspriser fra disse må aktørene avklare om de aktuelle leverandører samtykker til å levere ut 
informasjonen, om nødvendig i samråd med HINAS/LIS. Arbeidsgruppen presiserer at det ikke er 
forbud mot å videreformidle prisinformasjon på et overordnet nivå eller i generelle termer som ikke 
angir de eksakte enhetsprisene.   

 
5.3.2.  Andre private aktører  

 
5.3.2.1. Avtalegrossister  

Innkjøp av avtaleprodukter til sykehus og til apotek for H-reseptprodukter skjer i første rekke på 
grunnlag av de til enhver tid gjeldene grossistavtalene mellom de regionale helseforetakene og 
grossist. Grossistene får tilgang til avtaleinformasjon og enhetspriser blant annet for å kunne foreta 
oppgjør på vegne av sykehusene for avtaleprodukter. Dette vil ikke bli endret.  

 

Ved oversendelsen av avtaleinformasjon til avtalegrossister er det tidligere ikke angitt om 
opplysninger i avtalen, herunder enhetspriser, er unntatt offentlighet. Dette vil bli endret. Se forslag 
til nye interne rutine for Helseforetakene og HINAS/LIS i punkt 6. flg. under. Ved spørsmål om å 
videreformidle enhetspriser fra grossist må det avklares om aktuelle leverandører samtykker, om 
nødvendig i samråd med HINAS/LIS. Det synes ikke nødvendig å foreta endringer i avtalene, all den 
tid de pålegger grossistene tilsvarende plikter i forhold til å praktisere offentlighet og behandle 
taushetsbelagt informasjon som helseforetakene selv har.  

 

5.3.2.2. Apotek  

Apotekeiere med medlemskap i Apotekerforeningen har i dag en samarbeidsavtale med de regionale 
helseforetakene om distribusjon og oppgjør av legemidler omfattet av H-resept ordningen, gyldig fra 
1. februar 2013. Apotekene får og vil fortsatt få tilgang til enhetspriser.    

 

Apotekene har pr i dag ikke en praksis som tar høyde for at enhetspriser kan være unntatt 
offentlighet.  
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Ved oversendelsen av avtaleinformasjon til overnevnte er det tidligere ikke angitt om opplysninger i 
avtalen, herunder enhetspriser, er unntatt offentlighet. Dette vil bli endret. Se forslag til nye interne 
rutine for Helseforetakene og HINAS/LIS i punkt 6. flg. under. Ved spørsmål om å 
videreformidleenhetspriser fra apotek må det avklares om det foreligger samtykke fra aktuelle 
leverandører om nødvendig i samråd med HINAS/LIS. I samråd med Apotekerforeningen må det 
avklares om det er nødvendig med en presisering i avtalen da den kun henviser til at Apotekene skal 
forholde seg til gjeldene regelverk, generelt og taushetsplikt om noen personlige forhold, spesielt, jf. 
avtalens punkt 15.3 og punkt 11.  

 

5.3.2.3. IMS Health Norway AS  

IMS Health Norway AS mottar og behandler tallmateriale fra LIS i henhold til avtale inngått med LIS 
den 5.juni 2015. Avtalen gir IMS Health rett til å publisere forbruksstatistikk på pakningsnivå med 
gjennomsnittspriser til sine kunder i AIP (Pris fra grossist til apotek/sykehus.). Kundene er i all i 
hovedsak legemiddelleverandører.  HINAS/LIS får til gjengjeld tilgang til legemiddelforbruk i Norge, 
Sverige og Danmark, som er nyttig for å vurdere markedet og tilrettelegge fremtidige 
anbudsprosesser. Dette foreslås ikke endret.    

 

Tallmaterialet som publiseres vil som et utgangspunkt ikke synliggjøre enhetspriser, fordi det er 
totalverdien på markedet som synligjøres, altså gjennomsnittsprisen av salg til sykehus (LIS-priser) og 
til apotek (pris i privatmarkedet). HINAS/LIS må i samråd med IMS Health Norway AS gjennomgå 
avtalen for å avklare retningslinjer for publisering av forbruksstatistikk og priser for legemidler slik at 
enhetspriser for varer som selges til sykehus, ikke publiseres med mindre leverandøren har 
samtykket til dette.  

 

5.3.2.4. Farmastat Norsk Legemiddelstatistikk AS (Farmastat) 

Farmastat mottar og behandler tallmateriale fra LIS i henhold til avtale inngått med LIS 10. desember 
2014. Avtalen gir rett til å publisere forbruksstatistikk med enhetspriser i AIP til sine kunder med 
mindre de er uttrykkelig unntatt offentlighet. Kundene er i all hovedsak legemiddelleverandører. 
HINAS/LIS får til gjengjeld oppdaterte salgsdata hver måned som er viktig for å kontrollere 
sykehusenes faktiske forbruk og bruk av avtaleprodukter. Dette er ikke foreslått endret.   

 

HINAS/LIS må i samråd med IMS Health Norway AS gjennomgå avtalen for å avklare retningslinjer for 
å publisere forbruksstatistikk og enhetspriser for legemidler slik at enhetspriser for varer som selges 
til sykehus, ikke publiseres med mindre leverandøren har samtykket til dette. 
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6 Forslag til rutine for HINAS og helseforetak  
 

6.1. Innledning 

Arbeidsgruppen mener utgangspunktet for rutinene må være å etablere en praksis for å behandle 
prisinformasjon på legemidler som tar høyde for at leverandørene kan ha et lovbestemt krav på at 
enhetspriser inngitt i en anbudskonkurranse skal holdes unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt 
taushetsplikt. Det må dermed være gjenstand for en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om 
enhetsprisen kan distribueres til allmenheten.  

 

Dette skiller seg ikke fra dagens praksis mht. enhetspriser i andre vare- og tjenesteanskaffelser og 
arbeidsgruppen foreslår derfor at den nye rutinen gjenspeiler at den også gjelder øvrige vare- og 
tjenesteanskaffelser, enten de skjer i regi av helseforetaket selv eller HINAS. For HINAS anses det kun 
nødvendig å presisere en rutine i forhold til legemidler spesielt, mens det for helseforetakenes og 
helsepersonell sin del synes hensiktsmessig å ha en felles rutine som gjelder i alle vare- og 
tjenesteanskaffelser selv om dette dels er innarbeidede rutiner i helseforetakene øvrige vare- og 
tjenesteanskaffelser.   

 

6.2. Rutiner for HINAS/LIS for behandling av enhetspriser på legemidler i offentlige anskaffelser 
 

Enhetspriser på legemidler behandles likt som i andre vare- og tjenesteanskaffelser HINAS 
gjennomfører på vegne av helseforetakene.  Se innkjøpsmanualen. Med enhetspriser for legemidler 
menes her pris per pakning/injeksjon i LIS-GIP, LIS-AIP og LIS-AUP, eller annen informasjon som gjør 
at man med noenlunde nøyaktighet kan regne seg frem til disse. 

 

 All informasjon i tilbudet er unntatt offentlighet frem til tildelingstidspunktet.  
 

 All informasjon i tilbudet, med unntak av forretningshemmeligheter underlagt lovbestemt 
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2, er offentlig etter 
tildelingstidspunktet.  
 

 Informasjon om enhetspriser til helseforetak, andre offentlige myndigheter og private 
aktører som etter avtale bistår med distribusjon, kontroll og statistikk av avtaleprodukter 
merkes unntatt offentlighet, jf. fvl § 13 første ledd nr. 2. Ved spørsmål om disse 
opplysningene kan videreformidles må det avklares med HINAS/LIS eller aktuelle 
leverandør(er) om det foreligger samtykke.  
 

 Ved begjæring om innsyn i enhetspriser/ øvrige opplysninger i avtalen skal HINAS/LIS 
behandle dette etter offentlighetslovens system. Se innkjøpsmanualen.  
 

 HINAS/LIS må forsikre seg om at eksisterende og nye avtaler med eksterne private aktører 
som bistår med distribusjon, kontroll og statistikk av avtaleprodukter stiller samme krav til å 
overholde lovbestemt taushetsplikt som gjelder for HINAS/LIS selv.  
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6.3.  Interne rutiner for helseforetak og helsepersonell for behandling av enhetspriser på 
legemidler og andre vare- og tjenester.   
 

 Enhetspriser på legemidler og andre varer og tjenester kan være underlagt lovbestemt 
taushetsplikt.  Med enhetspriser menes her eksempelvis pris på varen eller tjenesten per 
time, vekt, målenhet og pakning, eller annen informasjon som gjør at man kan regne ut dette 
med noenlunde nøyaktighet.  

 

 All informasjon om produkter og priser i avtalen er som utgangpunkt offentlig med mindre 
annet er uttrykkelig angitt i avtalen selv og/eller øvrig avtaleinformasjon. 

 

 Oversendelse av enhetspriser til andre offentlige myndigheter og private aktører som etter 
avtale bistår med distribusjon, kontroll og statistikk av avtaleprodukter merkes unntatt 
offentlighet, jf. fvl § 13 første ledd nr. 2. Ved spørsmål om disse opplysningene kan 
videreformidles til andre eller brukes til andre formål må det tas kontakt med 
innkjøpsavdelingen eller avtaleforvalter i helseforetaket eller HINAS/LIS for å avklare om det 
foreligger samtykke fra aktuelle leverandør(er).  
 

 Begjæring om innsyn i enhetspriser/ øvrige opplysninger i avtalen fra allmenheten behandles 
etter offentlighetslovens system. Helseforetakene henstilles om å henvise begjæringen til 
HINAS eller benytte HINAS som rådgiver i vurderingen. 
 

 Helseforetakene må forsikre seg om at eksisterende og nye avtaler med eksterne private 
aktører som bistår med distribusjon, kontroll og statistikk av avtaleprodukter stiller samme 
krav til å overholde lovbestemt taushetsplikt som gjelder for helseforetakene selv.  
 
6.3.1.  Huskeregler for helsepersonell 

 Avtaler om kjøp av varer og tjenester som brukes i ditt helseforetak kan inneholde 
opplysninger som er unntatt offentlighet fordi de er å anse som forretningshemmeligheter, 
underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dette kan typisk være enhetspriser; pris på varen eller 
tjenesten per time, vekt, målenhet og pakning, eller annen informasjon som gjør at man kan 
regne ut dette med noenlunde nøyaktighet.  
 

 Er opplysninger først er unntatt offentlighet vil dette også kunne fortsette å gjelde selv om 
avtalen er opphørt.  
 

 At opplysninger er unntatt offentlighet innebærer at opplysningen ikke kan deles med andre 
enn kollegaer / de som har tjenstlig behov uten særskilt samtykke fra den aktuelle 
leverandøren av varen eller tjenesten. Det er ellers anledning til å opplyse andre om all 
informasjon som ikke er unntatt offentlighet.   
 

 Hvilke opplysninger som er unntatt offentlighet og grunnlaget for dette skal følge av avtalen 
og/eller vedlagt avtaleinformasjon som regulerer kjøp av aktuelle vare og tjeneste. 
 
Dersom du mottar spørsmål om innsyn i avtalevilkår og enhetspriser fra andre enn 
sykehusansatte bør denne videresendes innkjøpsavdelingen eller avtaleforvalter av aktuelle 
avtale.   
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 I dialog med pasienter om kostnader forbundet med et avtaleprodukt, eller valg mellom 
alternative avtaleprodukter / tjenester er det full anledning til å synligjøre kostnadsnivået 
med behandlingsvalg. Dette kan gjøres ved å eksempelvis angi kostnaden på samlet 
produkt/tjeneste/behandling, eller differansen mellom ulike produkter/tjenester i generelle 
termer. I den grad det synes hensiktsmessig å opplyse om et kronebeløp må dette gjøres 
omtrentlig og ikke på enhetsprisnivå.     
 

 Spørsmål fra pasienter og allmenheten for øvrig om innsyn i eksakte enhetspriser bør 
videreformidles til innkjøpsavdelingen eller avtaleforvalter for aktuelle avtale dersom det 
fremgår av avtalen at den er unntatt offentlighet, eller du er i tvil om den er det.    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1 
 

 

Rutiner for behandling av prisinformasjon for avtalepriser på legemidler for 
spesialisthelsetjenesten – kommentarer og forslag fra medlem i arbeidsgruppen 
Torfinn Aanes, LIS 

 

 

Hovedprinsippet for Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) er åpenhet, men i enkelte 
tilfeller unntas avtalepriser offentlighet.  

 

Hovedprinsipp 

Offentlighet 

LIS avtalepriser i grossistens innkjøpspris (GIP) oppnådd ved anbudskonkurranser er 
offentlighet. Hovedprinsippet vil også gjelde for anbudskonkurranser hvor generika 
og eller biotilsvarende legemidler finnes. I enkelte anbudskonkurranser vil også 
beregnet legemiddelkostnad i LIS AUP (apotekenes utsalgspris) for en 
behandlingsperiode oppgis.  Rutinen beskrives i det den enkelte anbudskonkurranse 
slik at dette er kjent for alle interessenter/tilbydere. 

 

Unntak fra hovedprinsippet 

Unntatt offentlighet 

Ved enkelte anbudskonkurranser og prisavtaler inngått ved forhandlinger er 
legemiddelprisene unntatt offentlighet når tilbyder krever det. Hvilke 
anbudskonkurranser som gjennomføres med slikt unntak avgjøres i hvert enkelt 
tilfelle gjennom dialog med aktuelle leverandører. 

 

Dette vil bety at de aller fleste avtalepriser fortsatt vil være offentlig tilgjengelige, slik 
rutinen for LIS har vært fra 1995, samtidig som det ivaretar behovet for 
legemiddelindustrien til å ha konfidensielle priser på enkelte nye meget kostbare 
legemidler. 

 

Spesialisthelsetjenesten og Folketrygden bør ha like rutiner for avtalepriser på 
legemidler. Forslaget er i samsvar med Helsedirektoratets høringssvar «Rabatter og 
refusjonskontrakter for legemidler av 12.1.2016 til Helse- og omsorgsdepartementet 
(vedlagt) 

Forslaget vil ivareta samfunnets demokratiske interesser, det vil sikre lavest mulig 

pris på legemidler.  

Forslaget ivaretar de fire legemiddelpolitiske målsetninger: 

 Sikre god kvalitet ved behandling av legemidler 

 legemidler skal ha lavest mulig pris 
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 likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler 

 legge til rette for forskning og innovasjon 

 

Argumenter for slik rutine: 

 

Offentlighetsloven: 

«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og 
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå 
ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidare bruk av offentleg informasjon.» 

 

§ 23 

«Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. 

Det kan gjøres unntak fra innsyn for tilbud og protokoll etter regelverk som er gitt i 
medhold av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige innkjøp, til valget av leverandør er 
gjort.» 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13 a. 
(begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). 

taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: 

(punkt 3)  

«at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes 
hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre 
steder»,  

 

I dagens situasjon vil det være en illusjon at avtalepriser på legemidler generelt vil 
kunne holdes konfidensielle. Innenfor legemidler har det alltid vært tradisjon for 
åpenhet om legemiddelpriser. Det vil være flere titalls tusen leger, helsepersonell, 
ansatte i Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og departement 
som vil få tilgang til avtalepriser. Leger og sykepleiere er vant til at i samtaler med 
pasienter er legemiddelpriser/kostnader en viktig del av legemiddelvalg som gjøres i 
samråd med pasient. I slike tilfeller vil Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- 
og brukerrettighetsloven) også ha betydning. 

 

§ 3-2.Pasientens og brukerens rett til informasjon 

Brukere skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i 

tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter. 

 

Grossister og apotek må ha informasjon om avtaleprisene fordi de skal fakturere med 
avtalepris. Det er rundt 9 000 ansatte i 846 apotek i Norge. I daglige samtaler i 
apotek med pasienter er legemidlets pris eller kostnad et tema. 

Dette anses som meget viktig i forhold til riktig bruk, hindre misbruk og svinn. Ved 

utlevering oppgis den legemiddelpris apoteket kan fakturer til, altså avtalepris. 
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LIS har vært innklaget til ESA av Legemiddelindustrien hvor man ba ESA om å forby 
LIS. I arbeidet med denne saken gikk ESA i gjennom alle rutiner hos LIS og ESA 
konkluderte i Case No. COM 020.0129 LIS med at det LIS gjorde var fult lovlig.   

 

Danmark og Sverige  

I Danmark og Sverige utlyses det anbud på legemidler. I begge land er hovedregelen 
at det er åpenhet om legemidlerpriser etter anbud. Dette uten at man spør spesielt 
om det når anbud utlyses. Der det i spesielle tilfeller kreves konfidensialitet angående 
avtalepriser av leverandør så vurderes slike saker enkeltvis.  

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 

 

WHO er en stor aktør med anbud på legemidler. De praktiserer full åpenhet om 
avtalepriser. 

 

OECD er kanskje verdens største på utlysning av anbud for vaksiner. Her praktiseres 
full åpenhet om avtalepriser.  

 

 

Oslo 7.september 

 

Torfinn Aanes 

LIS – medlem av arbeidsgruppen 
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