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Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008             
9. juni 2008 
 
 
Nyt høringsdokument fra det britiske Sundhedsministerium 
 
Dokumentet omhandler forslag til ændringer i Kapitel IX i den britiske sundheds-
lovgivning om betaling for stomi- og kontinensprodukter og tilhørende tjeneste-
ydelser i den primære sundhedssektor. 
 
Det britiske Sundhedsministerium har i dag offentliggjort et nyt høringsdokument om vilkå-
rene for levering af stomi- og kontinensprodukter og tilhørende tjenesteydelser til patien-
ter. 
 
Denne fondsbørsmeddelelse indeholder en faktuel opsummering af det nye høringsdoku-
ment. Det er ikke muligt at forudsige de økonomiske konsekvenser for Coloplast af de fo-
reslåede ændringer præcist. Coloplast vil ikke oplyse om mulige følger, så længe hørings-
runden foregår. 
 
Dokumentet er det seneste i en række høringsforslag, som er blevet offentliggjort af det 
britiske Sundhedsministerium siden oktober 2005. Den seneste høring blev indledt i sep-
tember 2007 og afsluttet i december 2007. I marts 2008 meddelte Sundhedsministeriet, at 
det ikke havde været muligt at træffe en afgørelse på det givne grundlag, og at en yderli-
gere høring ville være nødvendig.   
 
Som en af de førende leverandører af medico-produkter i England vil Coloplast deltage i 
høringsrunden gennem de respektive brancheorganisationer og som selvstændig virk-
somhed. 
 
Høringsrunden løber frem til 9. september 2008, og Sundhedsministeriet indkalder hø-
ringssvar til følgende forslag: 
 
Betaling for produkter 
 

• En generel 2% reduktion i de nuværende priser for alle kontinens- og stomipro-
dukter 

• En årlig prisforhøjelsesmekanisme, som vil gå i gang tolv måneder efter ikrafttræ-
delsen. 

 
Betaling for serviceydelser 
 
Den nuværende generelle betaling, som udgør en procentdel af værdien af en recept, fo-
reslås erstattet af følgende:  

• Et udleveringsgebyr på recepter på 0,9 pund pr. produkt (uændret) 
• Et yderligere udleveringsgebyr på recepter på 3,40 pund pr. produkt (mod det tid-

ligere foreslåede gebyr på 3,23 pund). 
• Et gebyr på tilpasning af stomiprodukter på 4,32 pund for hvert tilpasset produkt 

uden øvre grænse (tidligere foreslåede gebyr 3,0 pund pr. produkt med en øvre 
grænse på 25.000 produkter) 

• Et infrastrukturgebyr baseret på produktkategorier med en øvre grænse på 50.000 
produkter pr. måned 
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• Når specialiserede sygeplejersker tilser patienter udløser det et gebyr på 54 pund 
for hjemmebesøg eller 27 pund for konsultationer på sundhedscentre (det hidtidi-
ge gebyr udgjorde 40 pund). 

Tidsplan for ikrafttrædelse 
 
Det foreslås, at de nye regler træder i kraft tidligst 6 måneder efter alle ændringer er be-
sluttet. 
 
Denne fondsbørsmeddelelse indeholder alene et resume af høringsdokumentet. For yder-
ligere oplysninger henviser Coloplast til  
http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Liveconsultations/index.htm 
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Denne fondsbørsmeddelelse findes i dansk og engelsk udgave.  
I tilfælde af uoverensstemmelser er det den danske version, som er gældende. 


