Vårt apoteksuppdrag

Vår vision:
Mesta möjliga hälsa
för skattepengarna
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Vi reglerar apoteksmarknaden

Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet.
Vi är en av flera myndigheter som beslutar om regler som är grundläggande
för att driva apotek i Sverige.
Avsikten är att skapa förutsättningar för
god tillgång och service på apotek utan
att kostnaderna stiger för patient och
landsting.
De verktyg som vi förfogar över för att
styra apoteksmarknaden är dels den
ersättning som apoteken får för att sälja
receptbelagda läkemedel, handelsmarginalen, dels reglerna för hur apoteken
byter ut läkemedel, det generiska utbytet.
Genom tillsyn kontrollerar vi att apoteken följer reglerna.

Fler apotek och generösare öppettider
Regeringens ambition med att omreglera
apoteksmarknaden 2009 var att ge kunden bättre tillgång till den kunskap och
service som apoteken har – utan ökade
kostnader för patient och landsting.
Idag är den svenska apoteksmarknaden
konkurrensutsatt. De flesta apotekskunder har fått närmare till ett apotek och
bättre tillgång till läkemedel och annan
hjälp och expertis som finns där.
Kunderna erbjuds också mer generösa
öppettider och det finns fler apoteksföretag att välja mellan – både stora affärskedjor och mindre entreprenörsföretag.
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Enkel grundprincip – byt till lägst pris
Reglerna för hur apoteken byter till läkemedel med samma innehåll men lägre pris
utgår från ett samhällsperspektiv. Det är
viktigt att de är enkla, tydliga och skapar
ett rättvist system.
Grundprincipen för utbytesreglerna är
enkel. Man ska byta till det utbytbara
läkemedel som har lägst pris, periodens
vara. Vilket läkemedel som är periodens
vara ser apotekspersonalen i sitt IT-stöd.
Samverkan mellan myndigheter
Läkemedelsverket beslutar på produktnivå vilka läkemedel som är utbytbara.
Vi delar sedan in dem i grupper utifrån
förpackning. Inom varje förpackningsstorleksgrupp utser vi det läkemedel som
har lägst pris till periodens vara.
Utbytet måste ske patientsäkert
Eftersom periodens vara kan variera,
får kunden ofta olika förpackningar vid
olika tillfällen, trots samma recept. Här
har läkare och apotekspersonal ett viktigt
informationsansvar. Läkare och apotekspersonal har också ansvar för att, i de
enskilda fallen, bedöma om utbytet är
patientsäkert. Läkare kan förhindra utbyte av medicinska skäl. Farmaceuten kan
göra det till exempel om förpackningen
är olämplig för patienten. Patienten kan
avstå från utbyte, men då täcks inte kostnaden fullt ut av högkostnadsskyddet.
Vi vill veta om periodens vara tar slut
Det händer att periodens vara tar slut.
Om den inte går att beställa är det viktigt
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Läkare och apotekspersonal ansvarar för att i varje ensk

att apoteken informerar oss så att vi kan
utse en ny. Under tiden kan de sälja den
vara som har näst lägst pris, reserv 1.
Om även den är slut kan de sälja reserv 2.
Vi kontrollerar att apoteken byter
Eftersom det generiska utbytet starkt
bidrar till en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, kontrollerar vi att
apoteken sköter utbytet. Om vi ser att
apoteken inte byter som de ska, utreder
vi varför och kan utfärda förbud eventuellt i kombination med vite. Vi utreder
också när apoteken erbjuder rabatter på
receptbelagda läkemedel med generisk
konkurrens. Även här kan vi förbjuda eftersom priset på dessa läkemedel ska vara
detsamma på alla apotek.

Utbytet ger mer hälsa för pengarna
Priserna på utbytbara läkemedel har
Generika prisindex
sjunkit kraftigt sedan 2009
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Januari
2009

Januari
2010

Januari
2011

Januari
2012

Prisindex, utbytbara läkemedel.
Källa: TLV. Statskontoret 2012:19, sid 88

varje enskilt fall bedöma om utbytet är patientsäkert.

En viktig del av apotekspersonalens
vardag är att sköta det generiska utbytet.
Våra beräkningar visar att läkemedlen,
med dagens användning, annars skulle ha
kostat åtta miljarder kronor mer varje år.
Staten ger landstingen ett bidrag på 25
miljarder kronor om året till läkemedel i
högkostnadsskyddet. Vi har ansvar för att
pengarna till subventionen av läkemedel
används kostnadseffektivt, bland annat
genom reglerna för generiskt utbyte.
Utbytet skapar priskonkurrens
Det generiska utbytet innebär att de läkemedelsföretag som säljer periodens vara
ska leverera till alla Sveriges apotek under
en månad. Det läkemedel eller den vara

Det generiska utbytet frigör mångmiljardbelopp varje år, pengar som kan användas
till annat. Här är några exempel på vad
hälso- och sjukvård i Sverige kostade 2011.
• 1 miljard: drift av 34 vårdcentraler
• 2 miljarder: all barnhälsovård
• 4 miljarder: alla ambulans-, sjuktransporter
Källa: SKL.
Mer info på TLV:s hemsida
www.tlv.se/periodensvara
www.tlv.se/apotekspersonal

som utses till periodens vara får nästan all
försäljning under försäljningsmånaden,
vilket är attraktivt för läkemedelsföretagen. Det skapar konkurrens mellan företagen och leder till en kraftig prispress.
Ibland kan skillnaderna i pris mellan
olika utbytbara läkemedel vara små. Men
eftersom apoteken säljer stora volymer
av läkemedel leder små prisskillnader till
stora besparingar. Prisskillnaderna, såväl
stora som små, skapar också en dynamik
mellan företagen som på sikt leder till allt
lägre läkemedelspriser.
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Vi beslutar om handelsmarginalen och
avgiften till Apotekens Service AB
Den ersättning apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel och andra
varor kallas apotekens handelsmarginal.

ma innehåll men ofta avsevärt lägre pris,
och därmed bidrar till att hushålla med
samhällets resurser.

Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens inköps- och försäljningspris och står för en stor del av apotekens
intäkter. Handelsmarginalen betalas av
samhället och av patienterna. Vi beslutar
om nivå och konstruktion för handelsmarginalen.

Trots att priserna på läkemedel höjdes är
priserna på de läkemedel som säljs idag
på samma nivå som före omregleringen –
till och med något lägre. Det beror bland
annat på att det generiska utbytet leder
till en priskonkurrens mellan läkemedelsföretagen.

Apoteken får över 4 miljarder kronor
per år i ersättning
Inför apoteksmarknadens omreglering
bedömde TLV att handelsmarginalen
behövde höjas till sammanlagt drygt 4
miljarder kronor per år. Avsikten var att
skapa förutsättningar för att reformens
mål för apoteksmarknaden skulle uppnås.
Höjningen finansierades genom sänkta
priser på originalläkemedel utan generisk
konkurrens och ett ökat utbyte till det
läkemedel som har lägst pris. Det innebar
att omregleringen kunde genomföras
utan att kostnaderna för patient och samhälle ökade.

Gemensam infrastruktur för apotek
Apotekens receptexpeditionssystem
hämtar information som behövs för expediering och försäljning av läkemedel
från Apotekens Service AB. En sådan
information kan till exempel vara vilket
utbytbart läkemedel apoteken ska erbjuda
sina kunder.

Generiskt utbyte ger extra ersättning
Det tillägg till handelsmarginalen som vi
beslutade om 2009 betalas ut som ett fast
tillägg för generiska läkemedel och läkemedel med generisk konkurrens, utöver
den ordinarie statliga ersättningen. Syftet
är att premiera apoteken för att de byter
ut dyra läkemedel till läkemedel med sam6

Apoteken betalar en avgift till Apotekens
Service AB när de använder deras tjänster.
TLV beslutar om nivån på denna avgift.

Räkna ut försäljningspriset
Räkna ut apotekens försäljningspris för ett
läkemedel eller en förbrukningsartikel på:
www.tlv.se/aup

Ingen ska behöva betala mer än
nödvändigt för sitt läkemedel

ner per månad. I de allra flesta fall fungerar det bra för kunderna. Men inte alltid.
– Det är viktigt att ta detta på allvar och
tillsammans med apotek, landsting, läkemedelsföretag och partihandel ta reda på
vad vi behöver utveckla.
Vill veta att reglerna fungerar
Inger Erlandsson och hennes medarbetare
träffar representanter för apoteksföretagen och besöker apoteken för att få veta
mer om hur utbytesreglerna fungerar i
praktiken. Via tillsynsuppdraget följer de
upp hur väl apoteken följer reglerna.
– Vi får en helhetsbild och detaljkunskap.
Ju mer vi vet, desto bättre förutsättningar
har vi att utveckla och underlätta.

Inger Erlandsson, chef för Apoteksavdelningen på TLV.
– Tillsammans med apoteken, landstingen och läkarkåren har vi ansvar för
patientsäkerheten kring det generiska
utbytet. Vi behöver ett konstruktivt samarbete för att skapa en trygg situation för
kunden, säger Inger Erlandsson, chef för
Apoteksavdelningen på TLV.
Apotekspersonalen genomför 20 miljoner
läkemedelsbyten om året, nästan 2 miljo-

Alla vinner på ett fungerande utbyte
På TLV ser man att det finns utmaningar
i systemet för generiskt utbyte. Apoteksavdelningen är medveten om att det finns
behov av information och utbildning på
flera fronter och därför vill de ha framåtblickande samarbeten med berörda eftersom resultatet spelar så stor roll.
– Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för sitt läkemedel. Det generiska
utbytet ger ett viktigt bidrag till en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i
Sverige.
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Det här är TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva om ett läkemedel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. Vi har också ett uppdrag
på den omreglerade apoteksmarknaden. Uppgiften är att bidra till
god service och tillgänglighet till apotek utan att kostnaderna stiger
för patient och landsting.
Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går
till läkemedel, tandvård och apotek.

Ta ndvård S- och Läkemedelsf ö rm å nsverket

Box 225 20 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm
Tel: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99
registrator @ tlv.se, www.tlv.se

