
 
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Stockholm 2014-04-11 

  1 (1) 

 

 

Dnr 1428/2014 

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm 

Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se 

Org. nr 202100-5364 

THE DENTAL AND PHARMACEUTICAL BENEFITS AGENCY (TLV) 

P.O. Box 22520 [Fleminggatan 7], SE-104 22 Stockholm, Sweden 

 

 
Enligt sändlista   

REMISS 

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter 

och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och 

utbyte av läkemedel m.m. 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), översänder härmed förslag till 
ändring av föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och 
utbyte av läkemedel m.m. En konsoliderad version av de nu gällande föreskrifterna 
finns på http://www.tlv.se/Upload/Lagar_och_foreskrifter/Konsoliderad_foreskrift_TLVFS_2009_4.pdf . 
 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och den 1 oktober 2014. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara TLV tillhanda senast den 12 maj 2014. 
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Sändlista remiss 

  

Apotekarsocieteten info@apotekarsocieteten.se 

Apotekarsällskapet     entreprenorsombud@apotekarsallskapet.se 

 
 

E-hälsomyndigheten 

Farmaciförbundet 

registrator@ehalsomyndigheten.se 

farmaciforbundet@farmaciforbundet.se 

Föreningen för Generiska Läkemedel kenneth.nyblom@generikaforeningen.se 

Handikappförbundens samarbetsorgan, 

HSO 

hso@hso.se 

Innovativa mindre läkemedelsföretag iml@abigo.se  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Kommerskollegium 

registrator@ivo.se 

kommerskollegium@kommers.se 

Konkurrensverket konkurrensverket@kkv.se  

Konsumentverket konsumentverket@konsumentverket.se 

Läkemedelshandlarna info@lakemedelshandlarna.se 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF info@lif.se 

Läkemedelsverket registrator@mpa.se 

Myndigheten för vårdanalys 

Näringslivets Regelnämnd, NNR 

Oriola AB 

registrator@vardanalys.se 

info@nnr.se 

info@oriola.com 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO info@pro.se 

Praktikertjänst AB webmaster@ptj.se 

Regelrådet regelradet@regelradet.se 

Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  

Svensk Dagligvaruhandel info@svenskdagligvaruhandel.se 

Svensk Egenvård info@svenskegenvard.se 

Svensk Handel info@svenskhandel.se 

Svenska Läkaresällskapet anna.borgstrom@sls.se 

Svenskt Näringsliv remisser@svensktnaringsliv.se  

Sveriges Apoteksförening johan.waller@sverigesapoteksforening.se 

Sveriges Farmaceuter post@verigesfarmaceuter.se 

Sveriges Kommuner och Landsting info@skl.se 

Sveriges Konsumenter info@sverigeskonsumenter.se 

Sveriges Läkarförbund info@slf.se 

Sveriges oberoende apoteksaktörers 

förening, SOAF  

Sveriges Pensionärsförbund, SPF 

info@soaf.nu  

 
info@spfpension.se 

Sveriges Veterinärförbund office@svf.se 

Swedish Medtech info@swedishmedtech.se 

Swedish Labtech swedishlabtech@branschkansliet.se 

Tamro AB tamroab.info@tamro.com   
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Fö reslagna a ndringar i TLVFS 
2009:4 fra n den 1 juli 2014 

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse från den 1 juli 2014 

 

1 a §    De termer och definitioner som används 

i läkemedelslagen (1992:859), lagen (2002:160) 

om läkemedelsförmåner m.m. samt lagen 

(2009:366) om handel med läkemedel har 

samma betydelse i dessa föreskrifter om inget 

annat sägs. I dessa föreskrifter avses dock med 
generiska läkemedel även andra utbytbara 

läkemedel, dock inte sådana 

parallellimporterade läkemedel som åsyftas i 21 

§ första stycket lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m.  

1 a §    De termer och definitioner som används 

i läkemedelslagen (1992:859), lagen (2002:160) 

om läkemedelsförmåner m.m. samt lagen 

(2009:366) om handel med läkemedel har 

samma betydelse i dessa föreskrifter om inget 

annat sägs. 

 

 

 

 

 

Därutöver används följande begrepp med nedan angiven betydelse.  

Den månad då generisk konkurrens uppstår är 

den månad då det första generiska läkemedlet i 

viss utbytesgrupp erbjuds till försäljning till 

öppenvårdsapoteken på den svenska marknaden. 

 

 

 Den månad då generisk konkurrens uppstår är 

den månad då minst två läkemedel som är 

utbytbara enligt 21 § första stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. i en 
viss utbytesgrupp först erbjuds till försäljning till 

öppenvårdsapoteken på den svenska marknaden. 

Utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som enligt beslut av Läkemedelsverket eller förvaltningsdomstol 

är sinsemellan utbytbara.  

Förpackningsstorleksgrupp är en gruppering av förpackningar med läkemedel i samma utbytesgrupp som 

ingår i läkemedelsförmånerna och inom vilken priser jämförs för att bestämma vilken förpackning som har 

lägst pris per enhet på marknaden. Förpackningsstorleksgruppering är anpassad till ändamål och 

behandlingstid. En förteckning över förpackningsstorleksgrupper finns i bilagan till denna föreskrift. 

 

3 a §    Takpris enligt denna paragraf ska 

tillämpas under den andra beslutsmånad som 

följer efter det att  

1. minst fyra hela prisperioder i följd har 

passerat under vilka ett generiskt läkemedel i en 

viss utbytesgrupp säljs på öppenvårdsapotek och  

2. priset per enhet för en förpackning har 

sjunkit under en nivå om 30 procent av det 

takpris som gällde den månad då generisk 

konkurrens uppstod. 

 

3 a §    Takpris enligt denna paragraf ska 

tillämpas under den andra beslutsmånad som 

följer efter det att  

1. minst fyra hela prisperioder i följd har 

passerat från och med att minst två läkemedel 

som är utbytbara enligt 21 § första stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. i en 

viss utbytesgrupp säljs på öppenvårdsapotek och  

2. priset per enhet för en förpackning har 

sjunkit under en nivå om 30 procent av det 

takpris som gällde den månad då generisk 

konkurrens uppstod. 

Takpriset för den förpackning som ansökan avser utgör då 35 procent av det takpris som gällde i 

förpackningsstorleksgruppen den månad då generisk konkurrens uppstod.  

Om förutsättningarna i första stycket är 

uppfyllda för en förpackning i en utbytesgrupp 

tillämpas takpris enligt denna paragraf för 

samtliga utbytesgrupper med samma substans 

och beredningsform i vilka generika 

tillhandahålls samt i alla till dessa underliggande 

förpackningsstorleksgrupper.  

 

Om förutsättningarna i första stycket är 

uppfyllda för en förpackning i en utbytesgrupp 

tillämpas takpris enligt denna paragraf för 

samtliga utbytesgrupper med samma substans 

och beredningsform i vilka läkemedel som är 

utbytbara enligt 21 § första stycket lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

tillhandahålls samt i alla till dessa underliggande 

förpackningsstorleksgrupper. 

Takpriset för en förpackning enligt denna paragraf ska aldrig vara lägre än som motsvarar ett inköpspris 

om 15 kronor.
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Nuvarande lydelse               Föreslagen lydelse från den 1 juli 2014 

 

9 §    Vid tillämpning av 21 § första stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. avses 

med ett tillgängligt parallellimporterat 
läkemedel varje parallellimporterat läkemedel 

som finns på det enskilda öppenvårdsapoteket 

och som där tillhandahålls till ett lägre pris än 
det förskrivna läkemedlet. 

 

9 §    Vid tillämpning av 21 § andra stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. avses 

med ett tillgängligt läkemedel varje läkemedel 

som finns på det enskilda öppenvårdsapoteket. 

Vid bedömningen av vilka läkemedel som har 

lägre fastställt försäljningspris än det förskrivna 
läkemedlet ska försäljningspriserna per enhet 

jämföras. 

  
10 §    Utbyte enligt 21 § andra stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska 

göras till den utbytbara förpackning i 

förpackningsstorleksgruppen som var utbytbar 

senast den sista dagen i ansökningsmånaden och 

som har det lägsta försäljningspriset per enhet 

inom sin förpackningsstorleksgrupp samt är 

tillgänglig under hela prisperioden. Endast denna 

förpackning ska anses vara tillgänglig, enligt 

21 § andra stycket lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m., om inte annat följer 

av 13 eller 13 a §§ dessa föreskrifter. 

10 §    Utbyte enligt 21 § första stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska 

göras till den utbytbara förpackning i 

förpackningsstorleksgruppen som var utbytbar 

senast den sista dagen i ansökningsmånaden och 

som har det lägsta försäljningspriset per enhet 

inom sin förpackningsstorleksgrupp samt är till-

gänglig under hela prisperioden. Endast denna 

förpackning ska anses vara tillgänglig, enligt 21 § 

första stycket lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m., om inte annat följer av 

13 eller 13 a §§ dessa föreskrifter. 

 

Allmänna råd 
Utbyte enligt 10 a § ska inte göras om patienten 

betalar hela kostnaden för det förskrivna 

läkemedlet. I fråga om situationer enligt 10 a § 
kan 21 § tredje stycket 2 lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. inte tillämpas 

eftersom det förskrivna läkemedlet i denna 
situation inte ingår i läkemedelsförmånerna. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Allmänna råd till 9 och 10 §§ 
Av 21 § första och andra styckena lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

framgår att utbyte ska göras även i de fall när 
det förskrivna läkemedlet inte längre ingår i 

läkemedelsförmånerna vid tidpunkten för 

läkemedlets utlämnande från öppenvårdsapotek, 
förutsatt att det förskrivna läkemedlet ingick i 

läkemedelsförmånerna vid tidpunkten för 
förskrivningen. 

Utbyte ska dock inte göras om patienten 

betalar hela kostnaden för det förskrivna 
läkemedlet. I fråga om dessa situationer kan 21 § 

tredje stycket 2 lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. inte tillämpas eftersom 
det förskrivna läkemedlet i denna situation inte 

ingår i läkemedelsförmånerna.

 

10 a §    Utbyte enligt 21 § andra stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska 
göras även i de fall det förskrivna läkemedlet 

inte ingår i läkemedelsförmånerna vid 
tidpunkten för läkemedlets utlämnande från 

öppenvårdsapotek. För att utbyte ska göras i 

sådana fall krävs att det förskrivna läkemedlet 
ingick i läkemedelsförmånerna vid tidpunkten 

för förskrivningen. 

10 a §    Om den tillgängliga förpackning som har 

det lägsta försäljningspriset per enhet inom sin 
förpackningsstorleksgrupp enbart är avsedd för 

dosdispensering, ska ett öppenvårdsapotek som inte 
gör ett utbyte inom ramen för dosdispensering i 

stället byta till den förpackning som har näst lägst 

pris. 
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Nuvarande lydelse                    Föreslagen lydelse från den 1 juli 2014

11 §    Under de 15 första kalenderdagarna i en 

prisperiod får utbyte enligt 21 § andra stycket 

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

ske även till den förpackning av ett läkemedel 

som hade det lägsta försäljningspriset per enhet 

under föregående prisperiod. Förpackningen ska 

säljas till det pris som gällde under sistnämnda 

prisperiod. 

11 §    Under de 15 första kalenderdagarna i en 

prisperiod får utbyte enligt 21 § första stycket 

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

ske även till den förpackning av ett läkemedel som 

hade det lägsta försäljningspriset per enhet någon 

gång under föregående prisperiod. Förpackningen 

ska säljas till det pris som gällde under sistnämnda 

prisperiod. 

Första stycket gäller under förutsättning att förpackningen från föregående prisperiod fanns för försäljning 

hos det enskilda öppenvårdsapoteket den sista dagen under den föregående prisperioden.  

Efter den i första stycket angivna tiden får ett öppenvårdsapotek, med undantag för vad som sägs i 21 § 

tredje stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och i 12 § dessa föreskrifter, inte sälja någon 

annan utbytbar förpackning än den som enligt 10 eller 13 §§ är den billigaste tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket gäller enbart när den 
förpackning av ett läkemedel som hade det lägsta 

försäljningspriset per enhet någon gång under 

föregående prisperiod inte är densamma som den 
förpackning av ett läkemedel som har det lägsta 

försäljningspriset per enhet under innevarande 
prisperiod. 

 

12 a §    Den månad då generisk konkurrens 

uppstår ska utbyte ske till sådan utbytbar 

förpackning i förpackningsstorleksgruppen som 

har ett lägre försäljningspris per enhet än det 

förskrivna läkemedlet vid tidpunkten för apotekets 

expediering. Utbyte till ett parallellimporterat 
läkemedel som har ett högre fastställt 

försäljningspris än det högst fastställda 

försäljningspriset för ett generiskt läkemedel i 
samma förpackningsstorleksgrupp får enbart 

göras om det parallellimporterade läkemedlet 
fanns för försäljning hos det enskilda öppenvårds-

apoteket innan den generiska konkurrensen 

uppstod.  
Under de 15 första kalenderdagarna i den 

prisperiod som följer efter den månad då generisk 
konkurrens uppstod får byte ske till sådan 

förpackning som avses i första stycket. Detta 

gäller under förutsättning att förpackningen från 
föregående månad finns för försäljning hos det 

enskilda öppenvårdsapoteket den sista dagen 

under den föregående månaden. Förpackningen 
ska säljas till det pris som gällde under den 

månad då generisk konkurrens uppstod.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

12 a §    Den månad då generisk konkurrens 

uppstår ska utbyte, från och med den dag då minst 

två läkemedel som  är utbytbara enligt 21 § första 
stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 

m.m. i en viss utbytesgrupp först erbjuds till 

försäljning till öppenvårdsapoteken på den 
svenska marknaden, ske till sådan utbytbar 

förpackning i förpackningsstorleksgruppen som 

har ett lägre försäljningspris per enhet än det 

förskrivna läkemedlet vid tidpunkten för apotekets 

expediering. Utbyte till ett läkemedel som inte har 
det lägsta fastställda försäljningspriset i 

förpackningsstorleksgruppen får enbart göras om 

förpackningen fanns för försäljning hos eller 
beställts till det enskilda öppenvårdsapoteket när 

läkemedlet med det lägsta fastställda 
försäljningspriset blev möjligt att beställa för 

leverans vid nästkommande leveranstillfälle.  

Under den prisperiod som följer efter den 
månad då generisk konkurrens uppstod ska utbyte 

ske till den förpackning som har det lägsta 

fastställda försäljningspriset och som kan be-
ställas för leverans vid nästkommande leverans-

tillfälle. Under de 15 första kalenderdagarna i 
den prisperiod som följer efter den månad då 

generisk konkurrens uppstod får byte även ske till 

sådan förpackning som avses i första stycket. 
Detta gäller under förutsättning att förpackningen 

från föregående månad fanns för försäljning hos 
eller beställts till det enskilda öppenvårdsapoteket 

den sista dagen under den månad då generisk 

konkurrens uppstod. Förpackningen ska säljas till 
det pris som gällde under den månad då generisk 

konkurrens uppstod.  
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Nuvarande lydelse                    Föreslagen lydelse från den 1 juli 2014 

 

13 §    Om den som marknadsför ett läkemedel 

inte kan tillhandahålla en förpackning, som enligt 

10 § har lägsta pris, i den omfattning som krävs 

under en prisperiod, ska den som marknadsför 

läkemedlet omedelbart anmäla detta till 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan då 

besluta att förpackningen, i den mån den inte 

redan finns för försäljning hos ett enskilt 

öppenvårdsapotek, inte ska anses vara tillgänglig. 

I beslutet ska också anges att en eller flera andra 
förpackningar i stället ska anses tillgängliga. Vad 

som har beslutats anges på Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets webbplats. 

 

 

13 §    Om den som marknadsför ett läkemedel 

inte kan tillhandahålla en förpackning, som enligt 

10 § har lägsta pris, i den omfattning som krävs 

under en prisperiod, ska den som marknadsför 

läkemedlet omedelbart anmäla detta till 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan då 

besluta att förpackningen, i den mån den inte 

redan finns för försäljning hos ett enskilt 

öppenvårdsapotek, inte ska anses vara tillgänglig. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan 
också besluta att en eller flera andra 

förpackningar i stället ska anses tillgängliga. Vad 

som har beslutats anges på Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets webbplats. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan också på eget initiativ fatta sådana beslut som avses i första 

stycket. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan även i övrigt fatta beslut om tillgänglighet.  

Den som marknadsför ett läkemedel som avses i första eller andra stycket kan inför en ny prisperiod vid 

tidpunkt som anges i 6 § anmäla att leverans kan ske för den prisperioden. Av en sådan anmälan ska framgå 

om leverans kan ske till gällande pris eller om anmälan är förenad med en ansökan om prisändring. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan då vid den tidpunkt som anges i 5 § besluta att förpackningen 

ska anses tillgänglig för nästa prisperiod. 

 

13 a §    Ett öppenvårdsapotek får, när 

förpackningen med lägst försäljningspris enligt 

10 § inte kan beställas för leverans inom 24 
timmar, även byta till den förpackning som har 

näst lägst pris eller, om inte heller den kan 

beställas för leverans inom 24 timmar, till den 

förpackning som därefter har lägst pris. Med 

lägst pris avses lägst försäljningspris per enhet 

inom förpackningsstorleksgruppen. Information 

om vilka förpackningar som får bytas i denna 

ordning publiceras på Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets webbplats. 

 

 

13 a §    Ett öppenvårdsapotek får, när förpack-

ningen med lägst försäljningspris enligt 10 § inte 

finns på öppenvårdsapoteket och inte heller kan 

beställas för leverans vid nästkommande 

leveranstillfälle, även byta till den förpackning 

som har näst lägst pris eller, om inte heller den 

finns på öppenvårdsapoteket eller kan beställas 

för leverans vid nästkommande leveranstillfälle, 

till den förpackning som därefter har lägst pris. 

Med lägst pris avses lägst försäljningspris per 

enhet inom förpackningsstorleksgruppen. 

Information om vilka förpackningar som får bytas 

i denna ordning publiceras på Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets webbplats. 

De förpackningar som säljs med stöd av vad som sagts i föregående stycke anses vara tillgängliga enligt 

13 § utan särskilt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.  

 

 

                  _______________________

  

 
 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014. 
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Fö reslagna a ndringar i TLVFS 
2009:4 fra n den 1 öktöber 2014 

Lydelse till och med den 30 september 2014                 Föreslagen lydelse från den 1 oktober 2014

 
10 §    Utbyte enligt 21 § första stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska 

göras till den utbytbara förpackning i 

förpackningsstorleksgruppen som var utbytbar 

senast den sista dagen i ansökningsmånaden och 

som har det lägsta försäljningspriset per enhet 

inom sin förpackningsstorleksgrupp samt är till-

gänglig under hela prisperioden. Endast denna 
förpackning ska anses vara tillgänglig, enligt 

21 § andra stycket lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m., om inte annat följer 
av 13 eller 13 a §§ dessa föreskrifter. 

10 §    Utbyte enligt 21 § första stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska 

göras till den utbytbara förpackning i 

förpackningsstorleksgruppen som var utbytbar 

senast den sista dagen i ansökningsmånaden och 

som har det lägsta försäljningspriset per enhet 

inom sin förpackningsstorleksgrupp samt enligt 

12 c § är tillgänglig under hela prisperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 b §    Den som marknadsför ett läkemedel 

som är utbytbart enligt 21 § första stycket lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och 

kan tillhandahålla det till hela marknaden under 
hela den nästkommande prisperioden ska 

bekräfta detta till Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket senast vid den 
tidpunkt som Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket meddelar, efter att 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har 
publicerat den prisrangordning som gäller inom 

varje förpackningsstorleksgrupp under den 
nästkommande prisperioden. 

En sådan bekräftelse ska även omfatta att 

hållbarheten för varje förpackning kommer att 
vara sådan att den inför förpackningens 

utlämnande från öppenvårdsapoteket under hela 

prisperioden är tillräcklig för patientens hela 
förväntade användningstid och minst ytterligare 

två månader. 

 

 
 

 
 

 

 

Allmänna råd till 12 b § 

Beträffande förpackningar som enbart är 
avsedda för dosdispensering gäller en bekräftelse 

enligt 12 b § att förpackningen kan 
tillhandahållas till hela marknaden för 

dosdispenserade läkemedel. 

 

 

 

  



6 
 

Lydelse till och med den 30 september 2014                 Föreslagen lydelse från den 1 oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 c §    Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket informerar på sin webbplats vilket av de 

läkemedel inom varje förpackningsstorleks-
grupp, för vilka en bekräftelse enligt 12 b § har 

gjorts, som har det lägsta försäljningspriset per 

enhet. Endast denna förpackning ska anses vara 
tillgänglig, enligt 21 § första stycket lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., om 

inte annat följer av 13 eller 13 a §§ dessa 
föreskrifter. 

13 §    Om den som marknadsför ett läkemedel inte kan tillhandahålla en förpackning, som enligt 10 § har 

lägsta pris, i den omfattning som krävs under en prisperiod, ska den som marknadsför läkemedlet 

omedelbart anmäla detta till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket kan då besluta att förpackningen, i den mån den inte redan finns för försäljning 

hos ett enskilt öppenvårdsapotek, inte ska anses vara tillgänglig. Tandvårds- och läkemedels-

förmånsverket kan också besluta att en eller flera andra förpackningar i stället ska anses tillgängliga. Vad 

som har beslutats anges på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats. Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket kan också på eget initiativ fatta sådana beslut som avses i första stycket. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan även i övrigt fatta beslut om tillgänglighet.  

Den som marknadsför ett läkemedel som avses 

i första eller andra stycket kan inför en ny 
prisperiod vid tidpunkt som anges i 6 § anmäla 

att leverans kan ske för den prisperioden. Av en 
sådan anmälan ska framgå om leverans kan ske 

till gällande pris eller om anmälan är förenad 

med en ansökan om prisändring. Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket kan då vid den 

tidpunkt som anges i 5 § besluta att 

förpackningen ska anses tillgänglig för nästa 
prisperiod. 
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1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 

2014 och tillämpas i fråga om 
  

- bekräftelse enligt 12 b §  från och med den 
1 oktober 2014 avseende den prisperiod som 

börjar den 1 november 2014. 

 
- tillgänglighet och utbyte enligt 10 och 12 c 

§§ från och med den prisperiod som börjar 

den 1 november 2014.    

 

2. Äldre föreskrifter tillämpas i fråga om 

tillgänglighet och utbyte enligt 10 § fram till 
att de nya bestämmelserna börjar tillämpas. 
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Inledning 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) reglerar förutsättningar för hur 

prissättning av utbytbara läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna ska gå till och 

för hur utbyte av läkemedel ska ske på öppenvårdsapoteken. Detta gör TLV i sina 

föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel 

och utbyte av läkemedel m.m. (utbytesföreskrifterna). 

 

TLV föreslår nu vissa förändringar i föreskrifterna. En stor förändring är att 

läkemedelsföretag i förväg får bekräfta om de kan tillhandahålla de läkemedel som är 

utbytbara inom systemet med periodens varor. Det ska bland annat underlätta 

apotekens lagerhållning och öka tillgängligheten till läkemedel för patienterna. En 

annan förändring innebär att föreskrifterna inte längre kommer att baseras på 

uppdelningen mellan originalläkemedel och generiska läkemedel, utan på utbytbarhet. 

Även i övrigt föreslås förändringar som är tänkta att leda till förenklingar, förbättringar 

och ökad tydlighet, främst för läkemedelsföretag och öppenvårdsapotek, men även för 

patienter, landsting och partihandelsföretag. Bakgrunden är den följande. 

 

I mars 2014 har regeringen i propositionen 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer 

ändamålsenlig prissättning av läkemedel (propositionen) föreslagit vissa ändringar i 

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen). Riksdagen har ännu 

inte antagit regeringens förslag.  

 

I propositionen föreslås bland annat en förtydligad förhandlingsrätt för 

öppenvårdsapoteken ifråga om inköpspriset för vissa läkemedel och vissa förändringar 

av förutsättningarna för utbytet av läkemedel på apoteken. Regeringen föreslår vidare en 

tillhandahållandeskyldighet för innehavare av godkännande av försäljning avseende 

periodens vara samt en möjlighet för TLV att besluta om sanktionsavgift under vissa 

förutsättningar. Förslaget innebär också att förmånslagen i fortsättningen inte kommer 

att vara baserad på om läkemedel är originalläkemedel eller generiska läkemedel. I 

propositionen föreslås vidare bland annat att TLV ska få meddela föreskrifter om 

prisändringar för vissa läkemedel som är äldre än 15 år. 

 

Sammantaget kan TLV konstatera att de föreslagna ändringarna ytterst syftar till att öka 

tillgängligheten till läkemedel för patienten och skapa en än mer ändamålsenlig 

prissättning. 

 

På grund av att riksdagen ännu inte har beslutat om propositionen ska antas har rege-

ringen ännu inte beslutat om några ändringar i förordning (2002:687) om läkemedels-

förmåner m.m. (förmånsförordningen) eller i förordning (2007:1206) med instruktion 

för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. TLV utgår emellertid från att lagändring-

arna beslutas samt att TLV kommer att bemyndigas att meddela föreskrifter i enlighet 

med vad som anges i förslaget. Med anledning av att merparten av den föreslagna lag-

stiftningen avses träda ikraft redan den 1 juli 2014, och vissa delar av TLV:s föreskrifts-

förändringar måste träda i kraft samtidigt, bedömer TLV att det inte går att invänta 

beslut av riksdag och regering innan de föreslagna föreskrifterna skickas på remiss. 

TLV:s förslag till förändringar i utbytesföreskrifterna utgör dels en naturlig följd av de 

föreslagna ändringarna i förmånslagen, dels ytterligare förändringar som avses skapa ett 
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effektivare system för utbyte av läkemedel. När det gäller förslagen i propositionen om 

bland annat en ny takprismodell för vissa äldre läkemedel utan generisk konkurrens, 

kommer TLV efter analys att återkomma med förslag till de ytterligare förändringar som 

behöver göras i myndighetens föreskrifter. TLV föreslår alltså inte några förändringar i 

denna del inom ramen för den nu aktuella remissen. 

Kontaktpersoner vid frågor 

Juristerna Marit Carlsson (marit.carlsson@tlv.se) och Catharina Strömbäck 

(catharina.stromback@tlv.se).  

En beskrivning av problemet samt vad TLV vill uppnå med 
föreslagna ändringar 

TLV föreslår vissa ändringar i utbytesföreskrifterna till följd av de föreslagna 

ändringarna i förmånslagen. Dels görs en del redaktionella ändringar och förtydliganden 

i lagen men även vissa ändringar i sak som gör att TLV:s föreskrifter behöver ändras. 

Syftet är att skapa ett system för prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte på 

öppenvårdsapotek som leder till långsiktighet och stabilitet med fortsatt god prispress. 

Förtydliganden rörande utbyte av läkemedel m.m. 

I propositionen föreslår regeringen att uppdelningen av läkemedel, som generiska 

läkemedel respektive originalläkemedel, tas bort ur förmånslagen. En av orsakerna är att 

det kan uppstå tolkningsproblem beträffande vad som avses med begreppen. En annan 

orsak är att det finns läkemedel som inte passar in under dessa begrepp. När det gäller 

utbytet mellan ett referensläkemedel och parallellimporterade läkemedel (det så kallade 

parallellutbytet) möjliggörs också utbyte till ett referensläkemedel som har ett lägre pris 

än ett förskrivet parallellimporterat läkemedel. Av propositionen framgår något 

förenklat att det är utbytbarheten och inte ett läkemedels klassificering (generiskt eller 

original) som är den avgörande faktorn för vilken utbytesregel som blir tillämplig. 

I propositionen föreslås vidare att första och andra styckena i 21 § förmånslagen byter 

plats. Orsaken till detta är att utbytet mellan olika läkemedel (det som hör till ”periodens 

vara”) bör ses som huvudregel, till skillnad från utbytet mellan ett referensläkemedel 

och läkemedel som parallellimporterats i förhållande till det (utbyte mellan ”samma” 

läkemedel). 

TLV anser att det är lämpligt att även utbytesföreskrifterna görs neutrala beträffande om 

det är fråga om originalläkemedel, generiska läkemedel eller någon annan typ av läke-

medel, på så sätt att föreskrifterna i stället talar om mellan vilka läkemedel det finns 

utbytbarhet. Vidare föreslår TLV att de hänvisningar som görs i utbytesföreskrifterna till 

21 § förmånslagen anpassas till den ändrade styckesordningen. På detta sätt blir 

förmånslagen och utbytesföreskrifterna mer samstämmiga rörande bl.a. utformning och 

begrepp.   

Förtydligande rörande pris per enhet 

Redan idag gäller att prisjämförelser ska göras per minsta enhet av ett läkemedel. Detta 

anges beträffande systemet med periodens vara i nuvarande 10 § i utbytesföreskrifterna. 

TLV har genom information på sin webbplats förtydligat att prisjämförelse per enhet ska 

mailto:marit.carlsson@tlv.se
mailto:catharina.stromback@tlv.se
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göras även vid parallellutbytet. TLV föreslår nu att detta förtydligande tas in i 

utbytesförskrifterna, i förslaget till ny lydelse av 9 §.   

Utbyte när förskrivet läkemedel utgått ur förmånerna efter förskrivningen 

Förslaget till ny lydelse av 21 § förmånslagen innebär enligt propositionen (sid 187) att 

ett byte av läkemedel ska ske om det läkemedel som ska bytas ut ingick i 

läkemedelsförmånerna vid förskrivningstillfället, även om det inte ingår i förmånerna 

vid expedieringstillfället. Detta gäller redan idag men har fram tills nu reglerats av TLV i 

10 a § utbytesföreskrifterna beträffande det utbyte som gäller enligt nuvarande 21 § 

andra stycket förmånslagen, det vill säga utbytet som hör till periodens vara.  

Lagändringen innebär att ett sådant utbyte nu kan göras oavsett om det förskrivna 

läkemedlet är utbytbart enligt första eller andra stycket i 21 § förmånslagen. Detta 

innebär att sådant utbyte är möjligt både beträffande utbytet som hör till periodens vara 

och i det så kallade parallellutbytet. Detta kommer att underlätta för patienter och 

förskrivare, då patienten inte behöver få ett nytt recept utfärdat för att fortsatt kunna få 

ett läkemedel inom förmånerna. För att undvika dubbelreglering är det lämpligt att den 

nuvarande lydelsen av 10 a § i utbytesföreskrifterna upphävs. (Se dock nedan om ny 

lydelse av denna bestämmelse.) 

TLV föreslår att de allmänna råden till nuvarande 10 a § i utbytesföreskrifterna i stället 

förs till 9 och 10 §§. I de allmänna råden anges bland annat hur regeln bör tolkas vid den 

situationen att patienten motsätter sig byte. I ett sådant fall får patienten betala hela 

kostnaden utanför förmånerna. Detta innebär ingen förändring jämfört med tidigare. 

Förtydligande om slutförsäljning 

Om periodens vara under en pågående prisperiod tar slut i en förpackningsstorleks-

grupp och alltså inte längre går att beställa, utser TLV en ny periodens vara i den 

gruppen. Det är dock vanligt att apoteken har kvar den första varan i lager. TLV har fått 

signaler om att viss osäkerhet råder bland apoteken beträffande om sådana varor får 

slutförsäljas på samma sätt som sådana varor som senare under prisperioden blir 

utsedda till periodens varor.   

 

TLV föreslår därför en ändring av 11 § utbytesföreskrifterna, där tillägget av orden 

någon gång görs för att tydliggöra vad som idag redan gäller: att om TLV någon gång 

under prisperioden utsett en ny periodens vara på grund av att den tidigare utsedda 

varan inte längre är tillgänglig, får samtliga varor som haft status som periodens vara 

under resten av prisperioden och de 15 första dagarna i nästa månad försäljas till det 

pris som gällde under prisperioden när de var periodens vara.  

 

TLV föreslår vidare ett nytt stycke i 11 § med ett förtydligande om att i ett sådant fall där 

det i en förpackningsstorleksgrupp är samma periodens vara under två prisperioder i 

rad, omfattas inte denna vara av reglerna om slutförsäljning under den senare månaden, 

utan den ska säljas som periodens vara till det pris som gäller då.  

 

Något förenklat innebär reglerna, som nu förtydligas ytterligare, bland annat att om 

samma vara blir periodens vara två perioder i rad, ska den säljas till innevarande 
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månads pris (och inte slutförsäljas till annat pris under dessa två månader).  Alla varor 

som någon gång under prisperioden varit utsedda till periodens vara omfattas av 

möjligheten till slutförsäljning när de inte längre är periodens vara, såväl under 

återstoden av prisperioden som under de 15 första kalenderdagarna i månaden därpå.  

 

Den föreslagna ändringen i föreskrifterna innehåller i denna del ingen ändring i sak, 

utan innebär endast ett klargörande.   

Förtydligande om läkemedel som enbart är avsedda för dosdispensering 

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen 

för personer som har en regelbunden och stabil läkemedelsbehandling, men som inte 

själva klarar hanteringen av läkemedlen. Med dosdispensering menas när läkemedel 

förpackas i dospåsar, där varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid samma 

tillfälle. Detta färdigställande görs för den enskilda patienten.   

Det förekommer att läkemedel säljs i förpackningar som enbart är avsedda för dos-

dispensering, och alltså exempelvis inte har någon bipacksedel. Sådana förpackningar 

får endast lämnas ut av öppenvårdsapoteken inom ramen för dosdispensering. I vissa 

fall förekommer dessa förpackningar i samma förpackningsstorleksgrupper som 

förpackningar som inte har sådana restriktioner, eftersom Läkemedelsverket har 

bedömt att de läkemedel som ingår är utbytbara. Om en sådan förpackning skulle ha det 

lägsta fastställda priset per enhet kommer systemet att peka ut den som periodens vara, 

trots att öppenvårdsapoteken inte får lämna ut den annat än inom ramen för 

dosdispensering. TLV har uppmärksammats på att detta skapar vissa problem på 

apoteken vid expediering av läkemedel. 

TLV bedömer mot bakgrund av det ovanstående att det är lämpligt att föreskriva att 

öppenvårdsapoteken i ett sådant fall ska lämna ut den förpackning som har det näst 

lägsta fastställda priset, vilket alltså är det läkemedel som skulle ha haft det lägsta 

fastställda priset om förpackningen som enbart är avsedd för dosdispensering inte hade 

funnits med i gruppen. TLV föreslår därför en ny lydelse av 10 a § i utbytesföreskrifterna 

med denna innebörd. Denna bestämmelse utgör endast ett klargörande av hur 

situationen i normalfallet hanteras redan i dag och bör inte medföra några konsekvenser 

för berörda aktörer. 

Övergång från s.k. parallellutbyte till utbyte enligt systemet med periodens 

vara  

Det nedanstående avsnittet aktualiseras främst efter patentutgångar, när nya läkemedel 

med samma substans börjar konkurrera med det befintliga läkemedlet, men även andra 

situationer som kan leda till konkurrens på marknaden. Exempelvis kan 

Läkemedelsverkets utbytbarhetsbeslut leda till att två läkemedel som tidigare inte varit 

utbytbara blir det. Det kan också handla om att ett läkemedel med pris inom förmånerna 

som tidigare inte marknadsförts i Sverige börjar marknadsföras här. 

Den nuvarande regleringen i 12 a § i utbytesföreskrifterna anger vilka läkemedel som får 

säljas under den månad då generisk konkurrens uppstår. Föreskrifterna anger däremot 

inte vad som får/ska säljas under påföljande månad, när förpackningarna som fanns hos 

det enskilda öppenvårdsapoteket när generisk konkurrens uppstod är slutsålda.  
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TLV föreslår därför vissa ändringar i föreskrifterna (12 a §) för att göra det tydligare, för i 

synnerhet läkemedelsföretag och öppenvårdsapotek, i fråga om vad som gäller för 

månaden efter den månad då generisk konkurrens uppstod.  

Den nya lydelse av 21 § andra stycket förmånslagen, som reglerar utbyte innan generisk 

konkurrens uppstått, innebär att det föreslås bli tillåtet att byta till ett läkemedel med 

lägre fastställt pris oavsett om det är ett direktimporterat eller ett parallellimporterat 

läkemedel. TLV anser att det för ett konsekvent system är lämpligt att det även i 

samband med att generisk konkurrens uppstår bör vara tillåtet för öppenvårdsapoteket 

att sälja de lagerförda förpackningarna i utbytbarhetsgruppen oavsett läkemedlens 

distributionssätt och klassificering. TLV:s föreskriftsförslag har därför en sådan 

innebörd. 

Även i övrigt behöver bestämmelsen i 12 a § utbytesföreskrifterna göras neutral 

beträffande läkemedels klassificering.   

 

TLV bedömer vidare att definitionen av ”den månad då generisk konkurrens uppstår”, 

som återfinns i 1 a § i utbytesföreskrifterna, därför lämpligen bör definieras något 

annorlunda än i dag, då definitionen bland annat kopplas tydligt till ”generiska 

läkemedel”. I propositionen talar man i stället om utbyte mellan olika läkemedel. Den 

månad då generisk konkurrens uppstår föreslås i 1 a § i utbytesföreskrifterna i stället 

definieras som den månad då minst två läkemedel som enbart är utbytbara enligt 21 § 

första stycket förmånslagen i en viss utbytesgrupp först erbjuds till försäljning till 

öppenvårdsapoteken på den svenska marknaden. Definitionen görs därmed fristående 

från ett läkemedels klassificering och är mer i överensstämmelse med lagstiftarens 

intentioner.  

Enligt dagens reglering i 12 a § i utbytesföreskrifterna ska byte ske till sådan förpackning 

i förpackningsstorleksgruppen som har ett lägre försäljningspris per enhet än det 

förskrivna. Byte får även ske till parallellimporterat läkemedel med ett högre pris än det 

högsta fastställda priset för ett generiskt läkemedel i samma förpackningsstorleksgrupp 

om det parallellimporterade läkemedlet fanns till försäljning hos det enskilda 

öppenvårsapoteket innan den generiska konkurrensen uppstod. Reglerna anger även att 

slutförsäljning av dessa läkemedel (de parallellimporterade som fanns på apoteken när 

konkurrensen uppstod) får ske de första 15 dagarna i månaden efter den månad då 

generisk konkurrens uppstod. Det finns dock inget som reglerar vad som ska beställas 

och säljas när slutförsäljningen är avslutad. 

Den månad då generisk konkurrens uppstår ska utbytet med stöd av 21 § andra stycket 

förmånslagen (”parallellutbytet”) fasas ut, men det ordinarie utbytet inom systemet med 

periodens varor (utbytet med stöd av 21 § första stycket förmånslagen) har då ännu inte 

kommit i gång. TLV har därför funnit att denna otydlighet gör att övergången mellan 

utbytessystemen behöver regleras. 

TLV föreslår därför att utbytet under den månad då generisk konkurrens uppstår ska gå 

till på följande sätt. Från och med den dag när det tillkommer minst ett nytt läkemedel i 

utbytesgruppen, så att det i den finns minst två läkemedel som enbart är utbytbara 

enligt 21 § första stycket förmånslagen, ska inriktningen vara en övergång till utbyte 

enligt denna bestämmelse. Öppenvårdsapoteken ska fortfarande sälja sådana läkemedel 
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som har lägre fastställt pris per enhet än det förskrivna läkemedlet, men ska vid 

beställning av nya läkemedel rikta in sig på att kunna sälja det läkemedel som har det 

lägsta fastställda priset per enhet av de beställningsbara läkemedlen vid tidpunkten för 

beställning. Om något mer läkemedel, med ännu lägre fastställt pris, tillkommer under 

månaden är det detta läkemedel som ska säljas. Sådana läkemedel som har beställts när 

de hade det lägsta priset per enhet, men inte längre har det lägsta priset per enhet, ingår 

bland de läkemedel som får säljas till det pris som gäller under den månad då generisk 

konkurrens uppstår. 

TLV föreslår också ett tillägg i utbytesföreskrifterna 12 § st 2 med innebörden att reglera 

vad som gäller under den månad som följer efter den månad då generisk konkurrens 

uppstod. Den månaden ska öppenvårdsapoteken byta ut det förskrivna läkemedlet mot 

den förpackning som har det lägsta fastställda försäljningspriset per enhet och som kan 

beställas för leverans vid nästkommande leveranstillfälle. Om det enskilda öppenvårds-

apoteket har kvar sådana förpackningar som fick säljas under den månad då generisk 

konkurrens uppstod, eller får in förpackningar som beställts under den månaden för att 

de fick säljas då, får dock även dessa förpackningar säljas under de första 15 kalender-

dagarna i månaden efter den månad då generisk konkurrens uppstod, till det 

försäljningspris som gällde då. 

Förtydligande av när reservvaror får säljas 

Apoteken har en skyldighet att köpa in och byta till periodens vara vid expedition av 

utbytbara läkemedel med generisk konkurrens. Att apoteken i hög grad expedierar den 

förpackning som har det lägsta priset gör det attraktivt för läkemedelsföretagen att 

konkurrera om att vara lägst i pris, då det innebär att de får en stor marknadsandel. 

Även om skillnaden i pris mellan läkemedlen kan synas liten ger utbytet stora effekter på 

aggregerad nivå och stimulerar konkurrensen. Att leva upp till de krav som ställs 

innebär en utmaning för apotek, läkemedelsföretag och distributörer. Regelverket 

förutsätter att apoteken har kontroll på varuflöden och lageromsättning samt på att 

distributörer och läkemedelsföretag tillhandahåller läkemedel i den omfattning och 

inom den tid som krävs. 

 

För att säkerställa att apotek ska kunna beställa läkemedel om en bristsituation uppstår 

(dvs om varan tar slut hos partihandel/läkemedelsföretag) finns möjligheten att beställa 

och expediera den förpackning inom respektive förpackningsstorleksgrupp som har det 

näst lägsta priset per enhet (reservvara 1) Om inte heller den finns  den vara som har det 

nästnäst lägsta priset (reservvara 2). I de nu gällande föreskrifterna (13 a §) anges att ett 

sådant byte får göras om den förpackning som har det lägsta försäljningspriset per enhet 

inte är tillgänglig för beställning och leverans inom 24 timmar. Detta anknyter till 

bestämmelsen i 9 § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, där det bland 

annat anges att om ett läkemedel inte finns på öppenvårdsapoteket, ska 

tillhandahållandet ske inom 24 timmar från det att läkemedlet eller varan efterfrågades, 

men att denna tid får överskridas om det finns beaktansvärda skäl. Läkemedelsverket 

har på sin webbplats angett att sådana skäl exempelvis kan vara när det beställda 

läkemedlet är restnoterat, när apotekets beställning av läkemedel sker vid ett sådant 

tillfälle att partihandeln inte hinner leverera varan till apoteket inom 24 timmar eller när 

apoteket inte har öppet nästföljande dag. 
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TLV har fått uppgifter om att vissa apotek använder den nuvarande lydelsen av 13 a § på 

så sätt att de inte beställer hem periodens vara, utan i stället säljer någon av reserverna. 

Detta görs med hänvisning till att den tid då beställningar görs till partihandeln för 

leverans till nästa dag ligger på en sådan tid att det i praktiken blir omöjligt att få hem 

varor inom 24 timmar. En sådan tillämpning av 13 a § har inte varit avsikten. TLV 

föreslår därför ett förtydligande av 13 a § med innebörden att när periodens vara inte 

finns på öppenvårdsapoteket och inte heller kan beställas för leverans vid nästkom-

mande leveranstillfälle får apoteken byta till en reservvara med stöd av 13 a §. Ändringen 

står inte i strid med de exempel som enligt Läkemedelsverket kan utgöra beaktansvärda 

skäl för undantag från 24-timmarsregeln i 9 § förordningen om handel med läkemedel. 

Bestämmelsen utgör endast ett klargörande av hur situationen är tänkt att hanteras 

redan i dag och bör därmed inte medföra några konsekvenser för berörda aktörer. 

Läkemedelsföretagens bekräftelse av möjlighet att tillhandahålla läkemedel  

Ett krav på en aktiv bekräftelse från läkemedelsföretagen av att varorna kan 

tillhandahållas för hela prisperioden, är en möjlighet till förbättring av systemet med 

periodens vara och i förlängningen en åtgärd för att patienten i ökad omfattning ska få 

ut sitt receptbelagda läkemedel på apoteket. Här nedan följer en redogörelse för hur en 

sådan lösning kan passas in i den föreslagna lagstiftningen på området. 

Ny bestämmelse om tillhandahållandeskyldighet  

I förmånslagen föreslås en ny paragraf, 21 a §, som reglerar en tillhandahållande-

skyldighet för innehavare av godkännande för försäljning av periodens vara under vissa 

förutsättningar (vara som omfattas av 21 § första stycket).  Det är det företag som kan 

erbjuda förpackningen med det lägsta av TLV fastställda försäljningspriset per enhet och 

samtidigt bekräftat att varorna kan tillhandahållas som omfattas av tillhandahållande-

skyldigheten, se propositionen s. 188. På samma ställe anges också att syftet med 

bestämmelsen är att säkra att det läkemedelsföretag som åtagit sig att leverera periodens 

vara fullgör detta. TLV får också möjlighet att besluta om sanktionsavgift under vissa 

förutsättningar. 

I propositionen anförs bland annat följande på s. 165. ”En förutsättning för att apoteken 

ska kunna följa regelverket kring utbyte är att de företag som tillhandahåller periodens 

vara fullgör sina leveranser. Enligt gällande regelverk finns inte någon sådan skyldighet i 

detta avseende. Vid bristande leverans av det företag som marknadsför periodens vara 

under en försäljningsperiod utser TLV istället ett annat läkemedel till att bli periodens 

vara”. 

Problem med att periodens vara tar slut 

TLV kan konstatera att tillgängligheten till periodens vara, liksom till dess två reserver 

normalt är hög, men att det ändå uppstår återkommande problem med att periodens 

vara tar slut. Det förekommer att leverantören av periodens vara inte kan tillhandahålla 

den till öppenvårdsapoteken under hela prisperioden. I vissa fall räcker periodens vara 

inte mer än några dagar in i prisperioden. TLV har också fått information om att det 

förekommer att periodens vara levereras till öppenvårdsapoteken med så kort hållbarhet 

att förpackningarna inte kan lämnas ut till patienterna, på grund av att hållbarhetstiden 

går ut innan den förväntade användningstiden har passerats. 
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I den nuvarande regleringen i 13 § i utbytesföreskrifterna stadgas en skyldighet för den 

som marknadsför ett läkemedel och som inte kan tillhandahålla en förpackning som är 

periodens vara att omedelbart anmäla detta till TLV. 

TLV presenterar varje månad en preliminär lista där varor ordnas efter pris och 

tillgänglighet inför varje försäljningsperiod. Från denna lista stryks därefter ett antal 

varor efter att läkemedelsföretagen uppmärksammat TLV på att dessa varor inte är 

tillgängliga, innan den definitiva listan för försäljningsperioden presenteras. Detta till 

trots förekommer det fall där varor finns med på den definitiva listan där de marknads-

förande företagen inte uppmärksammar TLV på att varorna inte är tillgängliga.  

TLV:s erfarenhet visar att anmälningar om att en viss vara inte kan levereras inte alltid 

kommer från läkemedelsföretagen. Det är i stället vanligtvis apoteken som anmäler till 

TLV att vissa varor inte finns att beställa. TLV kontrollerar därefter uppgifterna med 

berörda läkemedelsföretag och partihandlare. När det läkemedel som är periodens vara 

inte kan levereras måste TLV utse en ny periodens vara. 

Innan TLV fått tillräcklig information, dels för att kunna bedöma att periodens vara inte 

är tillgänglig, dels för att utse en ny periodens vara hinner viss tid passera. Denna 

mellanperiod är problematisk för apoteken att hantera. Orsaken till detta är att en annan 

vara än den som angetts som det tillgängliga läkemedel som har lägst pris måste säljas 

(för att inte patienten ska bli utan läkemedel). Ju fler gånger under prisperioden som 

periodens varor byts ut, desto större administrativ börda blir det för apoteken som i 

varje förpackningsstorleksgrupp får hantera ett större antal varor som får säljas, medan 

det bara är en i taget som pekas ut som den som får säljas, reserver oräknade. Alla varor 

som någon gång under månaden varit periodens vara omfattas av slutförsäljnings-

reglerna. 

TLV beslutar i dag att utse en ny periodens vara omkring 50 gånger varje månad. Det 

finns också ett mörkertal i denna beräkning rörande de situationer där apoteken byter ut 

det förskrivna läkemedlet mot en reservvara utan att meddela TLV att periodens vara 

inte går att beställa. Det ovanstående visar att dagens reglering inte är tillräckligt 

effektiv. TLV kan konstatera att läkemedelsföretagen inte anmäler otillgänglighet i 

tillräcklig utsträckning.  Det finns även uppgifter om att företag har satt i system att 

sänka sina priser och på så sätt styra läkemedel med begränsad hållbarhet till den 

svenska marknaden och periodens vara-utbytet. Se exempelvis propositionen s. 102. 

En förklaring till att läkemedelsföretagen inte är benägna att anmäla att deras varor är 

otillgängliga kan vara att dagens system, där en otillgänglig vara som sedan blir 

tillgänglig igen inte kommer med i periodens vara-utbytet förrän den andra månaden 

efter att den åter anmälts till TLV att den är tillgänglig. Varan kan därmed under en 

period om upp till två månader inte utses till periodens vara eller reserv, trots att den 

åter finns till försäljning. 

Förutsättningarna för TLV:s förslag till förändring 

Som nämnts ovan föreslås en lagändring i fråga om möjlighet för TLV att besluta om 

sanktionsavgifter för de innehavare av godkännande för försäljning som inte 

tillhandahåller periodens vara efter att ha bekräftat att de kan göra det. TLV bedömer att 

det därför är lämpligt att det i utbytesföreskrifterna förs in en skyldighet för företagen 
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att bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla sina varor. Detta föreslås ske vid en 

tidpunkt som TLV meddelar efter att den preliminära listan över periodens vara 

publicerats.  

För att komma till rätta med att läkemedelsföretagen inte i tillräcklig utsträckning 

anmäler att deras läkemedel inte är tillgängliga, har regeringen i förslaget till ändring av 

förmånslagen föreslagit ny reglering i 21 a § och 25 a § första stycket 2. Reglerna innebär 

att TLV ska kunna besluta om sanktionsavgifter för de läkemedelsföretag som bekräftat 

att de kan tillhandahålla det läkemedel som har lägst fastställt försäljningspris enligt 

21 § första stycket förmånslagen och sedan inte gör det. En förutsättning för att TLV ska 

kunna besluta om sanktionsavgifter är således också att det införs ett nytt system för att 

peka ut vilka läkemedel som är tillgängliga, där läkemedelsföretagen aktivt bekräftar att 

de kan tillhandahålla de aktuella läkemedlen till öppenvårdsapoteken. Regeringen har 

dock överlåtit på TLV att föreskriva om förutsättningarna för hur detta ska gå till, liksom 

möjligheten att föreskriva om en minsta hållbarhet för periodens vara. 

Enligt Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Föreningen för generiska läkemedel 

(FGL) har även läkemedelsföretagen uttalat att de vill komma ifrån systemet där varor 

kan utses till periodens varor enbart genom läkemedelsföretagens underlåtenhet att 

anmäla otillgänglighet till TLV. 

TLV:s förslag till förändring 

TLV föreslår en skyldighet för företagen att bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla de 

varor som de vill ska kunna bli periodens varor i de nya bestämmelserna 12 b och 12 c §§ 

i utbytesföreskrifterna. Syftet med införandet av dessa bestämmelser är dels att 

åstadkomma ett effektivt system för att få reda på vilka varor som kommer att kunna 

tillhandahållas som periodens vara, dels att anpassa regelverket till det i förmånslagen 

föreslagna införandet av sanktionsavgifter. I regleringen av den bekräftelse som 

läkemedelsföretagen ska göra ligger också en bekräftelse av att de läkemedel som 

tillhandahålls har tillräcklig hållbarhet för att kunna lämnas ut av öppenvårdsapoteken 

under hela prisperioden. 

TLV avser att i möjligaste mån underlätta administrationen genom att presentera 

läkemedelsförpackningarna för företagen i samlad form, så att de lätt kan markera de 

förpackningar som de kan tillhandahålla till hela marknaden under hela prisperioden. 

Förpackningar som inte anmäls tillgängliga, och alltså inte markeras, kommer TLV inte 

att se som tillgängliga. Ingen förpackning kommer därmed att kunna bli periodens vara 

genom företagets underlåtenhet att anmäla otillgänglighet. I och med att TLV kommer 

att tolka förpackningar som inte är markerade som att företagen inte avser att kunna 

tillhandahålla dessa (till hela marknaden under hela prisperioden) kommer ingen 

förpackning att kunna bli periodens vara genom företagets passivitet. De företag som 

inför en prisperiod inte vill att någon av deras förpackningar ska bli periodens vara 

behöver inte heller göra något. TLV avser också att förhållandevis lång tid i förväg på sin 

webbplats lägga information om vilka datum som bekräftelserna ska göras, så att 

läkemedelsföretagen kan planera sina personalresurser utifrån det. 

Företagen behöver göra en ny bekräftelse av tillgänglighet inför varje prisperiod.  

Samtidigt som 12 b och 12 c §§ införs tas därför sista stycket i 13 § bort. I och med att det 



   12 (19) 

 

    

 

 

 

ska göras efter beslutstidpunkten i beslutsmånaden fyller en anmälan under 

ansökningsmånaden ingen funktion. I konsekvens med det flyttas den tidigare sista 

meningen i 10 § till 12 c §. Att bekräftelsen görs under månaden närmast före 

prisperioden för också med sig att en vara som varit otillgänglig och sedan blir tillgänglig 

för försäljning igen snabbare kan komma tillbaka in på periodens vara-listan. 

Varje anmälan om brist på tillgänglighet skapar merarbete och därmed kostnader 

framförallt för apoteken, men även för TLV och för det eller de läkemedelsföretag som 

med kort varsel får täcka upp för den uppkomna bristen. TLV kan konstatera att den 

föreslagna regeln om att ett företag ska bekräfta tillgänglighet av sitt läkemedel bör 

underlätta för inblandande aktörer.  

En viss ökning av de administrativa kostnaderna för läkemedelsföretagen kan bli 

följden, men en även, åtminstone på sikt, motsvarande minskning för apoteken. TLV 

avser att ta fram en enkel elektronisk hantering av sådan anmälan om tillgänglighet för 

att skapa ett snabbt och transparent sätt för läkemedelsföretagen att fullgöra detta. En 

sådan hantering via e-portal eller motsvarande är under utveckling men kommer inte att 

kunna vara på plats i samband med att ändringarna i förmånslagen och i utbytes-

föreskrifterna ska träda ikraft den 1 juli 2014.  TLV planerar att under en övergångstid 

hantera bekräftelserna med fler manuella inslag, men inte heller en sådan hantering kan 

vara på plats till den 1 juli 2014. TLV föreslår därför att reglerna om läkemedels-

företagens bekräftelse av sina möjligheter att tillhandahålla periodens vara införs först 

den 1 oktober 2014. Detta kommer också att ge läkemedelsföretagen längre tid för att 

sätta sig in i den nya ordningen.   

Sammantaget kan TLV konstatera att de föreslagna ändringarna ytterst syftar till att öka 

tillgängligheten till läkemedel för patienten och skapa en än mer ändamålsenlig 

prissättning. De föreslagna förändringarna i TLV:s föreskrifter genomförs dels som en 

naturlig följd av ändringar i förmånslagändringen, dels några ytterligare förändringar 

som bör skapa ett effektivare system för utbyte av läkemedel. 

Till den föreslagna 12 b § utbytesföreskrifterna föreslår TLV också allmänna råd. 

Innebörden av dessa är att en bekräftelse som gäller möjligheten att tillhandahålla ett 

läkemedel i en förpackning som enbart är avsedd för dosdispensering endast är en 

bekräftelse av möjligheten att tillhandahålla förpackningen till hela marknaden för 

dosdispenserade läkemedel. Mot bakgrund av att dessa förpackningar inte heller i dag 

får lämnas ut inom övrig öppenvårdsapoteksverksamhet bör detta inte medföra några 

konsekvenser för öppenvårdsapotek eller andra företag. 

En beskrivning av alternativa lösningar för det TLV vill uppnå 
och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till 
stånd. 

En del av de ändringar i TLV:s föreskrifter som här föreslås är en direkt följd av de 

föreslagna ändringarna i förmånslagen. Utifrån vad som framkommer av propositionen, 

anser TLV att förutsättningarna för utbyte av läkemedel, såsom frågan om bekräftad 

tillgänglighet, inte kan lämnas på annat sätt än att myndigheten meddelar föreskrifter 

och allmänna råd på området.  
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En förändring som nu föreslås i föreskrifterna är de närmare förutsättningarna för hur 

företagen ska bekräfta möjligheten att tillhandahålla periodens vara. Det kan finnas 

alternativa sätt att bekräfta tillhandahållandemöjligheten på. 

Som det har nämnts ovan har uppgifter kommit från LIF och FGL om att även 

läkemedelsföretagen uttalat att de vill komma ifrån systemet där varor kan utses till 

periodens varor enbart genom läkemedelsföretagens passivitet. Däremot är många av 

LIF:s medlemsföretag negativa till att få en ökad administration i form av att behöva 

anmäla tillgänglighet varje månad. De skulle helst se att tillgänglighetsanmälan skulle 

göras under ansökningsmånaden, i samband med att man kan ansöka om nytt pris. 

Till skillnad från LIF:s förslag innebär den av TLV föreslagna regleringen att 

läkemedelsföretagen nu kommer att ha möjlighet att meddela tillgänglighet i ett senare 

skede. Fördelen med detta är att läkemedelsföretagen bör ha bättre information om 

lagernivåer och leveransstatus, och att de därför med större säkerhet kan bedöma om de 

har varor med tillräcklig hållbarhet på den svenska marknaden inför nästa 

försäljningsperiod. TLV anser vidare att systemet blir mer överskådligt för alla berörda 

om tillgänglighetsbekräftelsen görs efter den tidpunkt då priserna för den aktuella 

prisperioden har offentliggjorts. Slutligen innebär omständigheten att bekräftelsen görs 

under månaden närmast före prisperioden att en vara som varit otillgänglig och sedan 

blir tillgänglig för försäljning igen snabbare kan komma tillbaka in på periodens vara-

listan. 

TLV har i detta skede valt relativt övergripande regler för bekräftelsen i de nya 

paragraferna 12 b och 12 c. Hur en sådan bekräftelse ska ske har inte utvecklats och inte 

heller tidpunkten för när bekräftelsen ska göras är exakt angiven. TLV avser emellertid 

att ta fram ett elektroniskt stöd för hur bekräftelsen ska ske och därmed hur en sådan 

aktiv handling från företagen ska hanteras både av företagen och av TLV. Ett sådant 

tekniskt stöd bör lämpligen ha en prövotid vid vilken TLV kan ha en dialog med berörda 

läkemedelsföretag om funktionalitet och användbarhet m.m. Att i detalj föreskriva om 

hur detta ska gå till innan en sådan lösning är på plats är därför inte lämpligt. TLV 

kommer i stället att på myndighetens webbplats tydliggöra hur sådan bekräftelse ska 

hanteras. TLV kommer att genom kommunikationsinsatser säkerställa att berörda 

företag får stöd i den praktiska hanteringen.  

Om TLV skulle välja att inte alls besluta om föreskrifter om bekräftelse av möjligheten 

att tillhandahålla periodens vara blir följden enligt TLV:s bedömning att det inte går att 

tillämpa de föreslagna 21 a § och 25 a § första stycket 2 förmånslagen. TLV ser därför 

inte det som ett tänkbart alternativ. 

För det fall att den föreslagna regleringen beträffande övergången från parallellutbyte 

till utbyte enligt systemet med periodens vara inte kommer till stånd blir följden enligt 

TLV:s bedömning att viss oklarhet kvarstår beträffande vad som ska säljas under 

månaden efter den månad då generisk konkurrens uppstår. TLV ser inte det som 

önskvärt. 
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Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De som berörs av regleringen är i första hand läkemedelsföretag och öppenvårdsapotek, 

men ytterst berörs även partihandelsföretag, landsting och patienter.  

Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser som 
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för 
de övervägda regleringsalternativen 

Kostnadsmässiga konsekvenser 

TLV:s förslag kommer i sig inte att innebära några förnyade investeringar för öppen-

vårdsapoteken, då rutinerna för deras del även i fortsättningen kommer att vara 

huvudsakligen desamma. 

Ändringarna i utbytesföreskrifterna medför att läkemedelsföretagen behöver sätta sig in 

i de nya reglerna och ta ställning till hur de påverkar den egna verksamheten och vilka 

eventuella åtgärder som behöver vidtas. 

Administrativa kostnader för företagen 

Öppenvårdsapotekens arbetsförutsättningar förbättras på så sätt att ändringarna 

kommer att medföra minskad administration. Detta sker genom att periodens varor i 

större utsträckning kommer att vara desamma under hela månaden och att det därmed 

blir ett mindre antal varor som ska slutförsäljas, att periodens varor i ökad utsträckning 

ska finnas att beställa, att periodens vara ska ha en tillräcklig hållbarhet för att kunna 

lämnas ut till patienten samt att färre anmälningar till TLV om att periodens varor inte 

går att beställa behöver göras. Med ökad tydlighet förväntas även spilltid minska, på 

grund av minskad osäkerhet kring vad som ska beställas. Även eventuella diskussioner 

med patienter kring väntetider förväntas minska. 

Förslaget kommer påverka öppenvårdsapoteken olika beroende på hur de hanterar sin 

logistik. De aktörer som valt att ha en central och automatiserad lagerhantering kommer 

troligen påverkas i mindre omfattning av det nya förslaget. För övriga öppenvårdsapotek 

som har en delvis automatiserad lagerhantering kommer förslaget att innebära att de 

behöver göra färre omställningar av lagret då läkemedelsföretagen i högre omfattning 

kommer se till att de levererar periodens vara under hela prisperioden. I och med att det 

blir färre lageromställningar så kommer detta i sin tur innebära en tidsvinst för 

apoteksaktörerna. Hur stor denna kan beräknas bli är inte möjlig att värdera utan att 

göra tidsstudier före och efter införandet.  

För läkemedelsföretagen medför införandet av regler om tillgänglighetsbekräftelse en 

viss administration en gång varje månad i form av de tillgänglighetsbekräftelser som 

behöver göras för alla förpackningar som företagen avser att kunna tillhandahålla till 

hela marknaden under hela prisperioden. Hur många förpackningar det rör sig om 

varierar mellan olika företag. Vissa marknadsför bara en förpackning, medan ett par 

aktörer marknadsför så många som omkring 600 förpackningar inom det generiska 

utbytet. 
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TLV publicerar i dag en preliminär lista som läkemedelsföretagen har 48 timmar att 

lämna synpunkter på inför kommande prisperiod. Skillnaden mot i dag blir att företagen 

i stället ska anmäla om deras varor är tillgängliga till hela marknaden under hela 

prisperioden. 

Cirka 15 företag lämnar i dag synpunkter på den preliminära listan. Dessutom svarar 

omkring 30 företag att de inte har några synpunkter på listan. I denna grupp finns också 

de företag som har flest förpackningar på periodens vara-listan. Av de omkring 30 

företag som svarar att de har tagit del av informationen lägger vissa även till att de kan 

tillhandahålla alla förpackningar. Dessa företag bör rimligtvis också ha gjort en kontroll 

av sina möjligheter att tillhandahålla varorna. De företag som svarar till TLV 

marknadsför tillsammans 70 % av förpackningarna på periodens vara-listan. 

De företag som inte lämnar synpunkter på den preliminära listan i dag kommer att få en 

ökad administrativ kostnad till följd av att de nu måste bekräfta tillgänglighet inför 

prisperioden om deras varor ska ha möjlighet att kunna bli periodens vara. TLV:s 

bedömning är att de föreslagna förändringarna sammantaget kommer medföra en viss 

ökad kostnad för de flesta läkemedelsföretagen, dvs. även för de företag som redan i dag 

lämnar synpunkter på den preliminära listan. TLV gör ett antagande om att de 60 

företag som i dag inte alls lämnar synpunkter på den preliminära periodens vara-listan, 

med tillägg för de ovan nämnda omkring 45 företag som lämnar synpunkter i någon 

form, kommer att behöva lägga mellan 30 och 40 minuter, beroende på företagsstorlek 

och antal förpackningar, på att bekräfta tillgänglighet varje månad om de vill att deras 

varor ska kunna bli periodens varor. Om de inte vill att deras varor ska ha möjligheten 

att bli periodens varor uppstår ingen tidsåtgång alls. Om hänsyn även tas till den 

tidsbesparing som görs när andra moment försvinner under den föregående månaden 

uppskattas läkemedelsföretagens kostnader öka med uppskattningsvis totalt cirka 

390 000 kronor eller omkring 4 000 kronor per företag och år. Vi räknar med att det 

initialt tillkommer en ökad kostnad på cirka 1 000 kronor per företag för att förbereda 

sig och sätta i gång med den nya hanteringen, när de nya reglerna träder i kraft. För 

första året kommer det således innebära en totalkostnad om cirka 500 000 kronor. Den 

totala kostnaden som förändringen innebär för läkemedelsföretagen bedömer TLV är 

godtagbar. Framförallt gäller detta om kostnaden ses i jämförelse med de kostnader som 

idag uppstår i systemet då periodens vara inte finns tillgänglig. Dessa kostnader bärs 

idag framförallt av apoteken.   

TLV avser att i möjligaste mån underlätta administrationen för läkemedelsföretagen 

genom att presentera förpackningarna för dem i samlad form, så att de lätt kan markera 

de förpackningar som de kommer att kunna tillhandahålla till hela marknaden under 

hela prisperioden. TLV kommer att tolka omständigheten att vissa förpackningar inte är 

markerade som att företagen inte avser att kunna tillhandahålla dessa förpackningar till 

hela marknaden under hela prisperioden. Därmed kommer ingen förpackning att kunna 

bli periodens vara genom företagets passivitet. De företag som inför en prisperiod inte 

vill att någon av deras förpackningar ska bli periodens vara behöver inte heller göra 

något. 

Nya regler innebär emellertid alltid en omställning. TLV räknar med att ändringarna i 

början kan ge upphov till en del frågor, men på sikt leder till en enklare hantering. 
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Andra konsekvenser för företagen 

Genom den föreslagna regleringen i 12 a § utbytesföreskrifterna får öppenvårdsapoteken 

tydligare information om vad de får sälja och hur urvalet av vad de ska beställa när 

befintliga lager är utsålda ska göras. Detta ger apoteken större möjligheter att omsätta 

redan lagerförda förpackningar. 

Den föreslagna regleringen i 12 a § utbytesföreskrifterna bör också göra det lättare för 

läkemedelsföretagen att bedöma vilken försäljning de kommer att få, genom att 

apoteken säljer redan lagerförda förpackningar som tas hem under den månad då 

generisk konkurrens uppstår. Detta kommer att minska risken för att läkemedels-

företagen levererar läkemedel som inte kommer att behövas eller att de levererar mindre 

mängder läkemedel än som kommer att gå åt. Konkurrensen och försäljningen av nya 

läkemedel med lägre fastställt pris än det förskrivna kan komma att förskjutas något till 

fördel för det läkemedel som har det lägsta fastställda priset. Detta beror dock på hur 

många nya läkemedel som tillkommer i gruppen under den månad då generisk 

konkurrens uppstår, hur stora lager apoteken har och i viss mån även vilket läkemedel 

som förlorat sitt patent. Utan att ha kunskap om lager och omsättninghastighet går det 

inte att uppskatta ev. besparingar eller kostnader för apotek, läkemedelsföretag, 

landsting eller patienter. 

Andra konsekvenser för andra berörda parter såsom andra myndigheter 
 
Landstingen gynnas av en tydlig reglering i 12 a § utbytesföreskrifterna, där apoteken, så 

snart omställningen av lagerförda varor är avslutad, inleder försäljningen av 

förpackningar med lägst pris. 

Andra konsekvenser för patienten 

 

De patienter som drabbas av att läkemedel inte finns tillgängliga när de besöker 

öppenvårdsapoteken upplever frustration. Det är önskvärt med ett regelverk som syftar 

till ökad tillgänglighet. 

 

Patienterna gynnas av en tydlig reglering i 12 a § utbytesföreskrifterna, där apoteken, så 

snart omställningen av lagerförda varor är avslutad, inleder försäljningen av 

förpackningar med lägst pris. 

 

Patienterna gynnas vidare av de nya bestämmelserna 12 b § och 12 c § utbytesföre-

skrifterna, genom att tillgängligheten till det läkemedel som öppenvårdsapoteken ska 

erbjuda (periodens varor) beräknas öka. TLV räknar med att det i sin tur ökar 

möjligheterna för att patienterna får sina läkemedel utlämnade till sig vid den första 

kontakten med apoteket. 

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 

Detaljhandeln med läkemedel är inte harmoniserad inom EG-rätten. Detta innebär att 

medlemsstaterna är fria att lagstifta på området, under förutsättning att bland annat 
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EG-fördragets generella regler om de fyra friheterna respekteras. Även EU-fördragets 

konkurrens- och statsstödsbestämmelser kan ha betydelse.  

I prop. 2013/14:93 s. 175–177 gör regeringen bedömningen att bestämmelserna om 

läkemedelsförmåner är en del av det svenska socialförsäkringssystemet. Regeringen 

drar, bland annat av detta skäl, slutsatsen att förslagen i propositionen faller utanför 

kraven på anmälan i direktiv 98/34/EG och tjänstedirektivet 2006/123/EG. TLV finner 

inte skäl att göra någon annan bedömning beträffande de här aktuella förslagen om 

föreskrifter. 

Medlemsstaterna är i princip fria att införa olika typer av prisregleringsmodeller för 

läkemedel. Den enda specifika sekundärrätt som finns på området är rådets direktiv 

89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar 

prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella 

sjukförsäkringssystemen (EGT L040, 11.02.1989; Celex 38L0105), även kallat 

Transparensdirektivet. Direktivet reglerar prissättningen på humanläkemedel och dess 

inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen. Direktivet är genomfört i svensk 

rätt genom förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 

Avsikten med direktivet är inte att harmonisera priserna mellan de olika länderna utan 

att skapa sådan insyn i prissättnings- och rabatteringssystemen i de olika länderna, att 

diskriminering och inskränkningar i den fria rörligheten för läkemedel så långt möjligt 

förhindras. 

Direktivet genomsyras av de grundtankar som kommer till uttryck i den så kallade 

preambeln där det tydligt framkommer att de regler som sätts upp i medlemsstaterna 

ska vara tydliga, transparenta och tillgängliga för alla som är verksamma på 

läkemedelsmarknaden. TLV bedömer att de föreslagna föreskriftsändringarna är 

förenliga med EU-rätten.  

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det 
gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov 
av speciella informationsinsatser 

Enligt propositionen ska ändringarna i förmånslagen träda i kraft den 1 juli 2014. De 

föreskrifter som föranleds av dessa ändringar bör i huvudsak träda i kraft i anslutning 

till den tidpunkten. TLV föreslår att ändringarna i föreskrifterna i huvudsak ska träda i 

kraft den 1 juli 2014. 

Förslagen rörande bekräftelse av tillhandahållandeskyldighet, dvs. reglerna i nya 12 b § 

och 12 c §, föreslås dock träda ikraft den 1 oktober 2014. Orsaken till detta är främst att 

TLV måste få utrymme att skapa en tillfredsställande teknisk lösning för företag vid 

bekräftelse av tillgänglighet.   

Företagens arbetsförutsättningar m.m. 

 

Regleringen i 12 b och 12 c §§ beträffande läkemedelsföretagens bekräftelse av 

möjligheten att tillhandahålla periodens vara bedöms få vissa effekter av betydelse för 
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flera typer av företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av dessa områden nedan. 

Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 

storleken på företagen 

Öppenvårdsapoteken i Sverige är omkring 1 350 stycken. TLV bedömer att alla dessa 

påverkas av regleringen. De finns såväl i kedjor som i fristående företag. De minsta 

företagen kan skötas av enstaka personer, medan de största kedjorna har 2 000-3 900 

anställda. Hos dessa finns exempel på apotek med så många som mellan 70 och 80 

anställda, medan andra är betydligt mindre. 

Läkemedelsföretagen som påverkas är drygt 100 st. De kan vara allt från enmansföretag 

till stora multinationella företag. 

Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad 

regleringen innebär för företagens administrativa kostnader 

Öppenvårdsapotekens arbetsförutsättningar förbättras på så sätt att ändringen kommer 

att medföra minskad administration. Se även avsnittet ovan om administrativa 

kostnader. 

Läkemedelsföretagens arbetsförutsättningar påverkas på så sätt att ändringen medför en 

ökad administration en gång varje månad i form av de tillgänglighetsbekräftelser som 

behöver göras för alla förpackningar som företagen avser att kunna tillhandahålla till 

hela marknaden under hela prisperioden. TLV beräknar att de läkemedelsföretag som 

kan tillhandahålla läkemedel som kan komma i fråga för att bli periodens vara kommer 

att behöva lägga mellan 30 och 40 minuter, beroende på företagsstorlek och antal 

förpackningar, på att bekräfta tillgänglighet varje månad om de vill att deras varor ska 

kunna bli periodens varor. Om de inte vill att deras varor ska ha möjligheten att bli 

periodens varor uppstår ingen tidsåtgång alls. Läkemedelsföretagens kostnader 

beräknas öka med uppskattningsvis totalt cirka 390 000 kronor, dvs. omkring 4 000 

kronor per företag och år. Se även avsnittet ovan om administrativa kostnader. 

Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och 

vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av 

den föreslagna regleringen 

TLV räknar med att det utöver de ovan nämnda administrativa kostnaderna tillkommer 

en initial kostnad på cirka 1 000 kronor per läkemedelsföretag för att förbereda sig och 

sätta i gång med den nya hanteringen, när de nya reglerna träder i kraft. 

I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 

konkurrensförhållanden för företagen 

Att skapa konkurrens på läkemedelsmarknaden är det överordnade målet med 

utbytessystemet. Reglerna som TLV beslutar om syftar därför till att skapa en så god 

konkurrens som möjligt, samtidigt som patientsäkerhet, god tillgänglighet etc. beaktas.  

Reglerna om bekräftelse av läkemedelsföretagens möjlighet att tillhandahålla läkemedel 

syftar i första hand till att skapa ökad tillgänglighet till läkemedel på apoteken. Detta bör 
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dock även leda till ökad tydlighet i konkurrenshänseende för berörda läkemedelsföretag. 

De kommer att kunna konkurrera såväl genom att kunna erbjuda läkemedel med det 

lägsta priset som genom att tillhandahålla tillräckliga mängder av läkemedel med 

tillräcklig hållbarhet. Vidare är ett tydligare och mer transparent regelverk i 

förlängningen alltid gynnsamt på en konkurrensutsatt marknad.  

Som det tidigare har beskrivits finns exempel på läkemedelsföretag som i dag 

tillhandahåller små partier av läkemedel, vilket leder till de beskrivna problemen med 

att periodens vara tar slut. Dessa läkemedelsföretag kommer till följd av de föreslagna 

reglerna att behöva säkerställa att de kan leverera större mängder än i dag av de 

läkemedel som de marknadsför, samt att läkemedlen har tillräcklig hållbarhet, för att 

företagen även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftiga. 

Om särskild hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning 

TLV bedömer att för apoteksaktörerna kan förändringarna huvudsakligen underlätta för 

såväl stora som mindre företag. En av orsakerna är att reglerna om bekräftelse från 

läkemedelsföretagen rörande periodens vara torde underlätta hanteringen av periodens 

vara för apoteken. 

TLV ser inte heller att det finns ett behov av särskild hänsyn till små läkemedelsföretag 

till följd av de nya reglerna. 

 

 


