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Nye høringsdokumenter vedrørende den engelske
sundhedsreform
Det engelske sundhedsministerium har udsendt to
høringsdokumenter vedrørende prisfastsættelse af stomi- og
kontinensprodukter samt betaling for serviceydelser.
Det britiske sundhedsministerium udsendte i 2005 og 2006 en række
høringsdokumenter vedrørende aftaler i forbindelse med levering af
stomi- og kontinensprodukter samt tilhørende ydelser.
Sundhedsministeriet behandler nu, som beskrevet i tidligere
fondsbørsmeddelelser, refusionspriser på stomi- og kontinensprodukter
samt betaling for serviceydelser forbundet med disse produkter.
Høringssvar skal indsendes senest den 5. marts 2007.
Sundhedsministeriet foreslår, at de lavere refusionspriser og de ændrede
betalingsordninger for serviceydelser får virkning fra juni 2007.
Det væsentligste forslag i høringsdokumentet vedrørende refusionspriser
er, at den laveste pris for et produkt i de enkelte underkategorier i
henhold til kapitel IX af den engelske Drug Tariff bliver benchmarkprisen.
Ministeriet accepterer et prisinterval inden for den enkelte underkategori
op til en øvre grænse, der findes ved at gange den laveste pris med en
faktor 1,2. Produkter, der har en markedsandel på mindre end 0,1% inden
for en underkategori, bruges ikke som benchmark.
Sundhedsministeriet anslår, at prisnedsættelsernes samlede økonomiske
virkning på markedet vil udgøre ca. GBP 27 mio. årligt i forhold til de
samlede årlige udgifter på GBP 200 mio.
For så vidt angår refusion af serviceydelser bliver den nuværende
betaling, der udgøres af en generel avancesats i forhold til prisen på det
anvendte produkt, erstattet med en anden ordning baseret på det faktiske
antal enheder eller recepter, forhandleren håndterer. Det er recept-, og
udleveringsgebyrer samt gebyrer vedrørende infrastruktur som f.eks.
udfærdigelse af klinisk information, gebyr for tilskæring af
stomiklæberplader samt gebyr for stomisygeplejerskers patientbesøg.
Det er ikke muligt at forudse præcist hvilke økonomiske virkninger de
foreslåede ændringer vil få, og Coloplast vil ikke informere om de mulige
virkninger, så længe høringsprocessen foregår. Selskabets forventninger
til 2006/07 er uændrede, da der ikke indgår eventuelle påvirkninger fra
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høringerne. Coloplast vil udtale sig i sagen igen, når der modtages
yderligere væsentlige oplysninger.
Som en førende leverandør af medico-produkter i England agter
Coloplast at deltage i høringsrunden gennem de respektive
brancheorganisationer og som selvstændig virksomhed
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Denne fondsbørsmeddelelse findes i en dansk og en engelsk version. I tilfælde af eventuelle
uoverensstemmelser er danske version gældende.
Yderligere information: Investor Relations Manager Jørgen Fischer Ravn, tlf. 45 3085 1308
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