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Förord
Den senaste tiden har frågan om läkemedel som lämnar läkemedelsförmånerna blivit föremål för uppmärksamhet och debatt. Hanteringen av
läkemedel som förskrivs på recept men som inte ingår i förmånerna kan
skapa problem för bland annat patienter, förskrivare och landsting.
TLV tog i mars 2014 initiativ till rundabordssamtal i frågan om läkemedel
som lämnar förmånerna. Centrala aktörer, se bilaga 1, bjöds in för att
gemensamt diskutera frågan i stort samt identifiera möjliga förbättringsåtgärder utifrån det regeringsuppdrag TLV fick i april 2014.
Uppdraget av regeringen var att utreda frågan om läkemedel utanför
förmånerna. Denna rapport är slutredovisningen av detta uppdrag.

Sofia Wallström
Generaldirektör
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Sammanfattning
Bakgrund
År 2002 beslutade riksdagen att införa en ny ordning för det offentliga
subventionssystemet för läkemedel. Systemets utformning innebär att vissa
läkemedel inte ingår i förmånssystemet.
Vid omregleringen av apoteksmarknaden 2009 lämnades prissättning av
receptbelagda läkemedel utanför förmånerna öppen - prissättningen på
sådana läkemedel blev därmed fri både vad avser apotekens inköpspris (AIP)
och apotekens utförsäljningspris (AUP). Detta har lett till att samma
läkemedel kan ha olika pris på olika apotek. Innan omregleringen hade
samma marginal inom och utanför förmånerna tillämpats. Eftersom det då
endast fanns en apoteksaktör på marknaden var därmed också priserna lika
för samma läkemedel oavsett förmånsstatus eller på vilket apotek inköpet
gjordes.
Konsekvenser av att vissa läkemedel inte ingår i förmånerna
Läkemedel förskrivs på recept utifrån ett bedömt medicinskt behov, oavsett
om läkemedlet är subventionerat eller inte. Att läkemedel inte ingår i
förmånerna betyder därför inte att läkemedlet för patienten är mindre
angeläget.
Utvecklingen med att allt fler receptläkemedel inte ingår i förmånerna är en
ny situation, som kan skapa förvirring och frågor hos patienterna. Patienten
riskerar att få betala hela kostnaden för läkemedlet själv och risken är
därmed att vissa patienter av ekonomiska skäl tvingas avstå från medicinskt
motiverad läkemedelsbehandling. Detta kan i sin tur leda till att sjukligheten
och ojämlikheten ökar.
Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är utbytbara ur ett
medicinskt perspektiv. Nuvarande lagstiftning gör det inte möjligt att byta ut
ett läkemedel som inte har förmån på apotek, trots att det kan finnas
utbytbara alternativ. Detta påverkar priskonkurrensen negativt och gör
också att patienten många gånger får betala onödigt mycket för sin
behandling. I de fall patienten eller apoteket tar initiativ till att kontakta
förskrivaren för att få ett annat läkemedel förskrivet på grund av detta leder
det till merarbete för alla parter, det vill säga både patient, apotek och
förskrivare.
Dagens situation ställer stora krav på både patienter och förskrivare och tar
tid i anspråk som skulle kunna ägnas åt annat. Det är svårt att veta vilka
läkemedel som ingår respektive inte ingår i förmånerna och vilka
konsekvenser det kan medföra.
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Det är i dagsläget krångligt och tidskrävande för förskrivare och patienter att
hitta information om priset på ett läkemedel utanför förmånerna och för den
som vill jämföra priser krävs en stor insats. Patienter kan därför inte agera
som informerade aktörer på denna marknad vilket får konsekvensen att de
inte heller kan bidra till att priskonkurrens uppstår.
Patienterna är i många fall påverkade av sin sjukdom och har idag inte
möjlighet att agera som informerade konsumenter då priser för samma
läkemedel utan förmån kan variera mellan olika apotek. Inte heller
förskrivaren kan enkelt hitta information om priser på läkemedel utanför
förmånerna då de inte redovisas i förskrivarstöden. För landstingen är
avsaknad av möjlighet till utbyte också ett problem.
Fakturor för läkemedel utanför förmånerna hanteras idag i särskild ordning
(inte samlat via E-hälsomyndigheten) vilket gör att landstingens uppföljning
av kostander försvåras avsevärt. Dagens system är uppbyggda då de allra
flesta läkemedel ingick i förmånssystemet och därmed inte anpassade efter
dagens situation när fler och fler läkemedel inte ingår.
Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen är en stor grupp där
landstingen står för hela kostnaden. Dessa förskrivningar hanteras idag
utanför förmånerna, oavsett om läkemedlet har ett förmånsgrundande pris
eller inte. Detta gör att uppföljningen försvåras och att möjligheten till utbyte
saknas vilket leder till onödiga kostnader och försvagad priskonkurrens.
Förslag på åtgärder
Förslagen innebär:
 En utvidgad möjlighet till utbyte som ska gälla även då läkemedel inte
ingår i förmånerna. Utbyte ska ske utifrån patientens önskemål med
samma patientsäkerhetskrav som utbytet inom förmånerna idag.
 Att skapa en oberoende priswebb som möjliggör prisjämförelser för
alla receptbelagda läkemedel.
 Att möjliggöra att prisinformation för läkemedel utanför förmånerna
kan visas i förskrivarstöden.
 Att offentligt finansierade läkemedel utanför förmånerna kodas upp i
systemen för att förenkla administrationen.
 Att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska kodas och
hanteras inom förmånerna i de fall de har bedömts av TLV och fått ett
förmånsgrundande pris.
 Att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska kodas och
därmed få en förenklad hantering om de inte har ett
förmånsgrundande pris.
Förslagens möjligheter att åtgärda identifierade problem
Som framgår av avsnitt 1.1 är regeringsuppdraget utformat så att eventuella
förslag till åtgärder ska utgå ifrån att skapa förbättringar inom ramen för
nuvarande pris- och subventionssystem för läkemedel. Förändringar av
principen om fri prissättning för läkemedel som inte ingår i
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läkemedelsförmånerna ingår inte i uppdraget. Detta har flera av rundabordsdeltagarna sett som ett hinder för att komma till rätta med de problem som
uppstått på grund av att samma läkemedel kan kosta olika mycket på olika
apotek vilket ställer stora krav på patienten. Detta har belysts kunna leda till
ojämlik vård och även kunna leda till att försvaga eventuell priskonkurrens.
Sveriges Apoteksförening har dock framfört en annan åsikt.
Effekten av förslagen på den ökade priskonkurrensen är svår att bedöma då
den fria prissättningen både gäller för läkemedelsföretag och apotek.
Införs möjligheten till utbyte även för läkemedel utanför förmånerna skulle
systemet bli mer likt det för läkemedel inom förmånerna och patienter
riskerar inte på samma sätt att få betala onödigt mycket om förskrivaren
skrivit ut ett läkemedel utan förmån med tron om att det kan bytas till
billigare alternativ på apoteket. Att ha kunskap om vilka läkemedel som
ingår, respektive inte ingår, i förmånerna blir med en utvidgad möjlighet till
utbyte inte heller lika betydelsefullt.
Genom förslagen om utbyte skapas möjlighet för patienter att i större
utsträckning än idag fritt välja vilket utbytbart läkemedel som ska expedieras
och patienterna får möjlighet till större inflytande. Förslagen bör också
minska merarbete för apotekspersonal och förskrivare genom att det inte
längre krävs ändring av receptet för att byta ut läkemedlet.
Möjligheten till utbyte av läkemedel utan förmån borde även kunna gynna
landstingen i form av möjlighet till lägre kostander för läkemedel som
landstingen helt eller delvis betalar.
Utbyte in i förmånerna kommer att öka kostnaderna i förmånssystemet och
denna kostnadsökning uppskattas till cirka 50 miljoner kronor per år.
De prisuppgifter som finns tillgängliga för läkemedel utanför förmånerna på
apotekens webbsidor kräver stor kunskap och alltför mycket tid för att kunna
få fram jämförelsepriser för förskrivet läkemedel samt dess utbytbara
alternativ.
Att åstadkomma en pristjänst för alla receptbelagda läkemedel gör det
lättare för förskrivare och patient att fatta medvetna och informerade val
utifrån pris och patienterna får bättre möjligheter att agera som aktiva
konsumenter. Patienter är dock en utsatt konsumentgrupp och deras
förmåga att agera som informerade konsumenter bör inte överskattas.
Den förbättrade prisinformationen som föreslås bedöms dock som en viktig
åtgärd på en marknad där priserna är oreglerade.
Det har påpekats att flera problem kvarstår då det inte går att lösa hela
problematiken inom ramen för det nuvarande uppdraget. Läkemedel som
inte ingår i förmånssystemet och som i många fall har stor medicinsk
betydelse för patienter kommer även i framtiden att kosta olika mycket
beroende på val av apotek vilket står i kontrast till principen att alla patienter
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ska kunna få vård på lika villkor. Förslaget om utbyte till annan vara utanför
förmånerna kommer också ställa krav på apotekens prisinformation till
patienten för att patienten ska ha möjlighet att göra ett informerat val.
Den pristjänst som föreslås har förutsättningar att underlätta för att prisuppgifter ska kunna visas via förskrivarsystemen. Detta är något som skulle
göra det enklare för förskrivare att tillsammans med patienten göra
medvetna och informerade val. Tiden vid mötet mellan patient och
förskrivare är dock begränsad. Detta gör att tiden det tar att hantera
prisfrågor tar tid ifrån att diskutera medicinska frågor.
Både förslagen om förändrade utbytersregler samt samlad prisinformation
kan leda till bättre priskonkurrens samt att patienter, men även det
offentliga, får ta del av lägre läkemedelspriser. Det stärker patientens
inflytande över vilket läkemedel patienten vill betala för och ökar patientens
möjlighet att få läkemedel inom ramen för högkostnadsskyddet.
En ökad pristransparens och aktiva kunders agerande förväntas kunna ge
positiva effekter i termer av ökad konkurrens som kan bidra till att prisskillnaderna minskar. Dessa effekter skulle då även komma de svagare
konsumenterna till godo, det vill säga de som inte kan ta del av
prisjämförelser eller agera efter marknaden.
Införs ett system som kodar upp förskrivningar av offentligt finansierade
läkemedel möjliggör det att faktureringen kan ske samlat via
E-hälsomyndigheten. Detta skulle underlätta för både landsting och apotek
och landstingen skulle få betydligt bättre möjligheter att följa sina kostnader.
Kodningen möjliggör också att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen kan hanteras kostnadsfritt inom förmånerna. Detta skulle innebära att
prissättningen för dessa läkemedel blir tydligare. Att hantera dessa
kostnadsfritt inom förmånerna möjliggör även att utbyte kan ske om
läkemedlet har ett utbytbart alternativ. Detta underlättar för generika att i
framtiden komma in på den svenska marknaden vilket kan leda till lägre
kostnader för läkemedel med generisk konkurrens. Detta skulle i sin tur
kunna leda till bättre tillgänglighet framöver. Förslaget om att lyfta över
smittskyddsläkemedel in i förmånerna bedöms inte påverka statens
kostnader. Dock skulle denna åtgärd leda till ökade kostnader för apoteken
med cirka tre till fyra miljoner kronor per år på grund av att faktureringen i
och med detta får en längre betalningstid.
Förslagen gör det generellt sett möjligt att bättre följa det offentligas
kostnader även för läkemedel utanför förmånerna. TLV får bättre
möjligheter att följa konsekvenserna av att företag väljer att ta produkter ur
förmånera eller att läkemedel inte ingår i förmånerna som en följd av att TLV
inte accepterar prisansökningarna från företagen inom ramen för
förmånslagen.
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Termer och begrepp
Aktiv substans – det ämne eller den beståndsdel i ett läkemedel som ger
det dess medicinska effekt.
AIP – Apotekens inköpspris.
API – är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (i vår språkliga
användning är det likställt med webbtjänst). Det är ett sätt för att olika
system/webbsidor ska kunna kommunicera med varandra för att förmedla
information.
AUP – Apotekens utförsäljningspris.
Apotekens handelsmarginal – skillnaden mellan apotekens inköps- och
försäljningspris.
Begränsad subvention – subvention för endast ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp.
Beredningsform – olika former för hur ett läkemedel kan tillföras
kroppen, till exempel via tablett, injektionsvätska eller plåster.
EK-grupper -”EK” står för ”ej klassificerad”, grupper inom periodens varasystemet där varje läkemedel får egna förpackningsstorleksgrupper och inget
utbyte sker.
Generiskt läkemedel – läkemedel som innehåller samma aktiva substans
i samma mängd som originalet, vilket ger samma medicinska effekt. Har ofta
ett lägre pris än originalläkemedlet. Får säljas när patentet för
originalläkemedlet har löpt ut.
Generell subvention – subvention för ett läkemedels hela godkända
användningsområde.
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.
Läkemedelsförmån – ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är
subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.
NT-rådet (tidigare NLT-gruppen) - nya läkemedelsterapier och
eventuella andra problemställningar kring läkemedel ska vid behov
utvärderas av NT-rådet på SKL. Utifrån dessa ges rekommendationer till
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landstingen om förhållningssätt till nya läkemedel, detta sker i form av NLTavtal.
Periodens vara – det tillgängliga läkemedel som har lägst pris inom varje
förpackningsstorleksgrupp och som apoteken ska erbjuda patienten.
Originalläkemedel – det ursprungliga läkemedel som ett företag har
forskat fram som de får patent på.
Smittskyddsläkemedel – läkemedel som förskrivs, utan avgift för
patienten, enligt smittskyddslagen.
Subvention – den del av kostnaden för ett läkemedel som staten står för.
Gäller de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel.
Utbytbara läkemedel – läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är
utbytbara med varandra eftersom de innehåller samma aktiva substans, i
samma beredningsform och med samma styrka och som ger samma
medicinska effekt.
Utbytbarhetsgrupp - läkemedel som Läkemedelsverket bedömt som
utbytbara med varandra grupperas i utbytbarhetsgrupper, baserat på aktiv
substans, beredningsform samt styrka.
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1

Inledning
1.1

Uppdraget

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i april 2014 i uppdrag
av regeringen (S2014/3698/FS) att analysera konsekvenserna av att vissa
receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna.
TLV ska enligt uppdraget vidare utreda de bakomliggande orsakerna till att
läkemedelsbolag väljer att begära utträde ur läkemedelsförmånerna eller inte
ansöker om att ingå i förmånerna.
Myndigheten ska beskriva konsekvenserna för berörda aktörer i synnerhet
för patienter och hälso- och sjukvården av att vissa receptbelagda läkemedel
inte ingår i förmånerna. I denna del av uppdraget, som redovisades i
delrapporten, ska TLV utreda omfattningen samt analysera utvecklingen vad
gäller läkemedel som inte ingår i förmånerna. Utifrån den analysen ska
myndigheten utreda vilka konsekvenser det har för exempelvis tillgången till
effektiv behandling och för priserna på läkemedel för patienten. TLV bör
även se över om det finns något mönster kring vilken typ av läkemedel som
inte ingår i förmånerna.
Utifrån konsekvensbeskrivningen ska myndigheten vid behov lämna förslag
på åtgärder som syftar till att motverka de eventuella problem som
identifierats i analysen. Till varje föreslagen åtgärd ska en beskrivning ingå
av på vilket sätt myndigheten bedömer att åtgärden motverkar problemen
samt en beskrivning av konsekvenserna av förslaget.
Eventuella förslag till åtgärder ska utgå ifrån att skapa förbättringar inom
ramen för nuvarande pris- och subventionssystem för läkemedel. Avsikten är
inte att förändra praxis kring de bedömningar som görs om vilka läkemedel
som ska ingå i förmånerna. Förändringar av principen om fri prissättning för
läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna ingår inte heller i
uppdraget.
Förslag till åtgärder ska sträva efter att priskonkurrens i alla led kan uppstå
för läkemedel som inte ingår i förmånerna så att eventuella lägre priser till
största möjliga mån kan komma patienterna tillgodo. Det är även angeläget
att underlätta för förskrivare och patienter att göra medvetna och
informerade val. TLV ska i denna del samverka med Konsumentverket.
TLV ska vid utformandet av förslagen beakta vad som lämpligast hanteras
genom åtgärder som myndigheten själv förfogar över, vad som kräver
lagförslag och vad som marknaden eller andra aktörer bör hantera. Alla
förslag ska ta hänsyn till eventuella konkurrensrättsliga aspekter samt
eftersträva att transparens och förutsägbarhet uppnås i systemet. TLV
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ska i denna del samverka med Konkurrensverket.
I de fall åtgärderna kräver lagändringar ska myndigheten komma in med
lagförslag.
TLV ska senast den 30 september 2014 skriftligen redovisa konsekvenserna
av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna till
Socialdepartementet.
TLV ska senast den 1 mars 2015 skriftligen redovisa eventuella förslag till
åtgärder till Socialdepartementet.
TLV ska samråda med berörda aktörer på området samt ha löpande
avstämningar med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets
gång.

1.2

Utredningsarbete och disposition

TLV redovisade den 30 september 2014 en delrapport till
Socialdepartementet som redogjorde för konsekvenserna av att vissa
receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna. Särskilt fokus i
delrapporten lades på konsekvenser för patienter och hälso- och sjukvård.
Delrapporten innehöll även en beskrivning av de bakomliggande orsakerna
till att läkemedelsföretag väljer att begära utträde ur läkemedelsförmånerna
eller inte ansöker om att ingå i förmånerna. I delrapporten redovisades även
omfattningen och utvecklingen när det gäller receptbelagda läkemedel som
inte ingår i förmånerna. Utifrån detta beskrev TLV konsekvenserna detta har
för till exempel tillgången till effektiv behandling och för priserna på
läkemedel för patienten. TLV redogjorde även för vilken typ av läkemedel
som inte ingår i förmånerna.
I den senare delen av utredningen har fokus legat på att utifrån
delrapportens konsekvensbeskrivning föreslå åtgärder, inom ramen för
uppdraget, som syftar till att motverka de identifierade problemen i
delrapporten. Slutrapporten innehåller förutom förslag till åtgärder delar av
det som redovisades i delrapporten.
För att beskriva och analysera hur försäljningen av receptbelagda läkemedel
har utvecklas har information från E-hälsomyndigheten använts. För att
kunna analysera och beskriva drivkrafterna bakom utvecklingen de senaste
åren har beslut från TLV:s beslutsdatabas använts. På grund av datatillgång
har perioden begränsats till att gälla mellan januari 2003 och december
2014.
I arbetet har de aktörer som ingått i de så kallade Rundabordssamtalen (se
bilaga 1) om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna fungerat som en
referensgrupp. Deltagarna har getts möjlighet att komma in med underlag
och synpunkter.
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TLV har särskilt samverkat med Konsumentverket och Konkurrensverket
rörande åtgärder som strävar till ökad priskonkurrens och åtgärder som
syftar till att underlätta för patienter och förskrivare att göra medvetna val.
Rapportens första del, fram till kapitel 9, behandlar det som redovisades i
delrapporten det vill säga en beskrivning av regleringen av receptbelagda
läkemedel, varför vissa läkemedel inte ingår i förmånerna och
konsekvenserna av detta. I slutrapporten har dock vissa delar uppdaterats
och/eller förkortats något.
Rapportens andra del, från och med kapitel 9, behandlar förslagen till
åtgärder.
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2

Synpunkter från
rundabordsdeltagare

Nedan redovisas de huvudsakliga synpunkter som framkommit från
rundabordsdeltagarna. Synpunkter som har koppling till åtgärdsförslagen
finns mer utförligt beskrivna i anslutning till respektive förslag i kapitel 9-11.

2.1

Regeringsuppdraget omfattar inte frågan om
eventuell prisreglering

I de rundabordssamtal som förts under det senaste året (totalt fem stycken)
har det funnits en samstämmig syn mellan flera företrädare om att
begränsningen i regeringsuppdraget att ”förändringar av principen om fri
prissättning för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna ingår inte
[…] i uppdraget” är olycklig. Denna begränsning, om den tolkas omfatta inte
bara läkemedelsföretagens rätt till fri prissättning utan även ett hinder för
reglering av apotekens påslag, anser flera företrädare att det innebär ett
hinder för att föreslå en lösning som skulle leda till att fri priskonkurrens
mellan läkemedelsföretag fullt ut kommer patienten till nytta. Sveriges
Apoteksförening har dock framfört motsatt uppfattning och menar att
ytterligare reglering av marknaden skulle hämma fortsatt utveckling.
Det har lyfts att om ersättningen till apotek för receptbelagda läkemedel
utanför förmånerna kan regleras på samma sätt som läkemedel som ingår i
förmånerna samtidigt som läkemedelsföretagens fria prissättning behålls
precis som i Sverige innan omregleringen samt i merparten av övriga
europeiska länder skulle det ge:




en likvärdig ersättning till apoteken för expediering av läkemedel,
oavsett om det ingår i förmånerna eller inte
samma pris för patienten för samma läkemedelsvara oavsett vilket
apotek som patienten behöver gå till för att kunna få sina övriga
receptbelagda läkemedel
om samma pris tillämpas på skilda apotek kan priserna föras in
journalsystemen

Socialstyrelsen ställer sig bakom de förslag som TLV har lagt fram i
rapporten men säger samtidigt att avgränsningarna i uppdraget helt enkelt
inte medger andra eller mer långtgående förslag. Flera problem kvarstår då
det inte går att lösa hela problematiken inom ramen för det nuvarande
uppdraget, vilket även flera andra aktörer har påpekat. Läkemedel som inte
ingår i förmånssystemet och som i många fall har stor medicinsk betydelse
för patienter kommer även i framtiden att kosta olika mycket beroende på
val av apotek vilket går emot principen att alla patienter ska kunna få vård på
lika villkor.
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Socialstyrelsen bedömer att de negativa effekterna av dagens oreglerade
apoteksmarginal för läkemedel utom förmån till viss del kommer att kunna
lindras av exempelvis utvidgade möjligheter till utbyte och förbättrad
prisinformation, men att detta kommer att ställa stora krav på både
förskrivare och patienter. Många patienter – i första hand äldre men även
andra grupper – kommer sannolikt att ha svårt att hitta den information de
behöver och/eller att använda den i samband med uthämtningen av ett
läkemedel.
Det har utifrån detta därför framförts från flera rundabordsdeltagare att
prissättningen/den oreglerade apoteksmarginalen för läkemedel utanför
förmånen bör utredas.
Deltagarna har lyft att det är viktigt att ha i åtanke att bara för att ett
läkemedel inte ingår i förmånerna betyder inte det att behovet av dessa
läkemedel är mindre än behovet av läkemedel som ingår i förmånerna.
Förskrivningen sker utifrån ett medicinskt behov och att läkemedlet inte har
förmån kan ha olika orsaker, till exempel att företaget ännu inte hunnit få
beslut från TLV om subvention, att företaget av affärsmässiga skäl valt att ta
ett läkemedel ur förmånerna alternativt inte ansöker om förmån eller att
TLV på gruppnivå bedömt att läkemedlet inte uppfyller kraven för
subvention. Det finns därför inte en enhetlig grupp av läkemedel bland de
som inte ingår i förmånerna vilket gör att det är många patientgrupper som
kan drabbas med helt olika diagnoser. Exempel på sådana patientgrupper är
barn som behöver antibiotika, män som drabbats av erektil dysfunktion på
grund av sjukdom/skada, de patienter som får terminalvård i hemmet med
injektionsläkemedel och personer med cancer.

2.2

Möjliggör utbyte även för receptbelagda
läkemedel utanför förmånerna

Ingen aktör har inom ramen för rundabordssamtalen framfört invändningar
mot att öppna upp patienternas möjlighet till utbyte men det är viktigt att
motsvarande patientsäkerhetskrav finns som vid utbyte inom förmånerna.
Det ska vara patientens önskemål som styr.
Nätverket för läkemedelskommittéerna i Sverige (LOK) är för förslaget med
utbyte utanför förmånerna men vill poängtera att risken finns att patienten
fortfarande inte får fullständig information om utbud och priser.
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) anser att det kan vara rimligt att
apoteken ska kunna byta ut läkemedel som tidigare ingått i
läkemedelsförmånen till läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. LIF ser
däremot inte att det är självklart att möjliggöra utbyte för läkemedel som
aldrig subventionerats av samhället.
Deltagarnas åsikter har gått isär i frågan om apotekens skyldighet att
informera om priser på utbytbara alternativ när förskrivningen ska
expedieras på apoteket. Det har poängterats att i en situation när priset kan
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variera på olika apotek på likvärdig vara, liksom på utbytbara alternativ om
de inte heller ingår i förmånerna, måste patienten kunna få information om
vilka priser som gäller på marknaden/i närområdet, inte bara på det aktuella
apoteket, för att kunna göra ett informerat val. Frågan som ställts är också
om apoteken ska informera om möjliga alternativ och priser på det som finns
på lager eller möjliga alternativ och priser på det som kan beställas hem.
Sveriges Apoteksförening menar dock att det är orimligt för
apotekspersonalen att informera om alla priser som finns på markanden. Att
informera om utbudet på aktuellt apotek/kedja är det som kan ses som
praktiskt möjligt.
Läkemedelsverket har lyft frågan om situationer där läkemedlet inom
förmånerna har begränsad subvention. Om det finns ett läkemedel utan
förmån som kan bytas till ett alternativ med begränsad subvention är det
viktigt att TLV:s beslut om begränsning inte åsidosätts genom att byte sker
för en användning som inte ryms inom begränsningen. TLV har föreslagit att
den expedierande farmaceuten ska förvissa sig om att förskrivningen faller
inom den subventionerade användningen i de fall det är möjligt. Sveriges
Apoteksförening menar dock att apoteken kommer ha svårt att avgöra om
eventuella förmånsvillkor är uppfyllda, eftersom det ofta handlar om
medicinska överväganden. Däremot kan en förutsättning för utbyte in i
förmånen vara att förskrivaren signerat receptet med förmån.
Läkemedelsverket framför i frågan att även återrapporteringsskyldigheten
vid utbyte utanför och ”till” förmånen bör motsvara den som finns i dag,
genom att öppenvårdsapoteket skriftligen ska underrätta den som utfärdat
receptet om vilket läkemedel som expedierats till patienten. Uppgifter om
vad som expedieras och om farmaceuten motsatt sig utbyte måste kunna
registreras och finnas tillgängliga i myndigheternas tillsynsarbete.
Förskrivar- och expeditionsstöd kommer att behöva ändras för att
möjliggöra utbyte utanför förmånen. Sveriges apoteksförening framhåller att
återrapportering av utbyte till förskrivarna inte sker idag eftersom det saknas
funktionellt system. Kravet på återrapportering kan därmed inte utvidgas
innan detta är löst, anser föreningen.
Att möjliggöra utbyte bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan
påverka prisbilden positivt både för patienter och landsting och bör
prioriteras. För läkemedel som landstingen helt finansierar finns en särskild
utmaning då inga tydliga incitament föreligger för priskonkurrens.
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2.3

Förbättrad administrativ hantering av
receptbelagda läkemedel utanför förmånerna

Nätverket för läkemedelskommittéerna i Sverige (LOK) framhåller att idag
används inom landstingen/regionerna olika koder för läkemedel som ska
betalas av landstinget av något skäl. Genom att ange olika koder kan
fakturorna sorteras efter kategori. Om det är fortfarande är önskvärt att
kunna skilja upp de olika anledningarna till landstingssubvention räcker det
inte med ett enhetligt kryss i receptet. Det är angeläget att landstingsfinansierade läkemedel kan följas upp, åtminstone ekonomiskt, genom
adekvat kodning i försäljningsstatistiken. Förenklad fakturahantering sparar
arbete för såväl apoteken som landstingen. Obligatorisk arbetsplatskod på
sådana läkemedel som finansieras offentligt är ett rimligt krav, och borde
inte innebära några större förändringar i praktiken.
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) ser två alternativa vägar för att
förbättra administrationen av läkemedel utom förmånen. Antingen kan
kopplingen mellan läkemedelsförmånen och de administrativa funktionerna
breddas till att omfatta alla läkemedel som subventioneras av samhället.
Eller så kan kopplingen mellan läkemedelsförmånen och olika
administrativa funktioner breddas till att omfatta alla receptförskrivna
läkemedel. För att underlätta framtida utveckling ser LIF att det bör
övervägas om Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten skulle ha ett delat
ansvar för informationen på receptet.
Att förbättra administrationen för receptbelagda läkemedel utanför
förmånerna är en mycket prioriterad fråga ur landstingens perspektiv.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) instämmer i TLV:s förslag på krav
på identifikation av arbetsplats för landstingsfinansierade läkemedel liksom
för läkemedel som förskrivs både inom och utom förmånerna. SKL anser att
krav på identifikation av arbetsplats även ska gälla vid förskrivning enligt
smittskyddslagen. Principiellt anser SKL att läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen (SML) ska kunna bytas oavsett förmånsstatus.
Lagstiftningen för utbyte av läkemedel utanför förmånerna bör göras så lik
den som gäller inom förmånerna som möjligt. I de fall patienten själv betalar
ska utbytet vara frivilligt men på samma sätt som för läkemedel inom
förmånerna ska byte inte vara frivilligt i de fall det offentliga betalar.
Sveriges Apoteksförening anser att det inte är acceptabelt att apotek ska
avgöra vad som klassas som ”offentlig finansiering” innan man ändrat
receptblanketten. Eftersom smittskyddsläkemedel som landstingen betalar i
slutänden ska subventioneras borde de kunna hanteras i samma flöde som
andra smittskyddsläkemedel inom förmånen. Smittskyddsläkemedel inom
förmånerna innebär att apoteken får vänta på betalning.
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2.4

Förbättrad prisinformation för receptbelagda
läkemedel utanför förmånerna

I uppdragsbeskrivningen anges att TLV ska samverka med Konsumentverket
och Konkurrensverket. Dessa myndigheters huvudsakliga synpunkter
redovisas nedan.
Konkurrensverket framför att genom en gemensam webbplats blir det
enklare för patienten att jämföra priser mellan olika apotek. Kan tjänsten
dessutom kombineras med aktuellt lagerstatus på olika apotek optimeras
informationen. Frågan gäller alltså vem/vilka som ska skapa denna
informationsplats och om det finns risk för några konkurrensbegränsande
effekter. Konkurrensverket föredrar att TLV självt eller en oberoende privat
aktör skapar denna informationsplats. Detta för att förhindra att känslig
pris- och lagerstatusinformation utbyts mellan konkurrenter, via en tredje
part, exempelvis branschorganisationer. Konkurrensverket har avrått från
att LIF och Sveriges Apoteksförening gör detta då det generellt finns det en
förhöjd risk att en branschorganisation har ett intresse av att hålla uppe
priserna i branschen. Om TLV skapar informationsplatsen ser
Konkurrensverket inget hinder för att TLV samlar prisinformation och
datalagrar den. Konkurrensverket vill påpeka att det är av vikt att det inte
framgår på för detaljerad nivå hur många förpackningar av olika läkemedel
som finns på lager på olika apotek. Konkurrensverket har påpekat att
kännedomen om när ett läkemedel inte omfattas av förmånerna är idag låg
hos patienterna, delvis även hos förskrivarna. Inte heller förstår alla
patienter att de då måste betala hela kostnaden själv. Det är därför viktigt att
patienterna informeras mera om när ett läkemedel inte omfattas av
förmånerna samt att det då råder fri prissättning och att olika apotek därför
kan ha olika priser på samma läkemedel. En informationsbroschyr som TLV
tar fram i samarbete med aktörerna på marknaden kan vara ett led i att
sprida sådan information. Broschyren kan förslagsvis läggas i väntrum på
alla Sveriges vårdcentraler.
Konsumentverket framför att en förutsättning för att priskonkurrens ska
kunna uppstå är att information om priser mellan olika alternativ finns
tillgänglig i de situationer beslut fattas, vilket sker på olika nivåer och långt
ifrån enbart av konsumenterna/patienterna själva. Bland annat därför kan
en samlad prisinformation förväntas reducera transaktionskostnader som
uppstår i samband med beslutsfattande. Från ett konsumentvals- och
priskonkurrensperspektiv är det väsentliga att prisinformationen når fram
från alla försäljare av läkemedel till den som fattar beslut om val av
läkemedel och apotek i de situationer där besluten fattas. Ifall det då krävs
en obligatorisk lösning är detta att föredra. Den samlade prisinformationsförmedlaren bör vara kostnadsfri och på andra sätt tillgänglig för alla
apoteksaktörer. För att uppnå den saken kan en offentligt finansierad
lösning krävas. I och med att det handlar om en nationell angelägenhet
framstår staten som en möjlig finansiär. Det kan vara lämpligt att föreslå att
lämplig myndighet ges i uppdrag att följa utvecklingen före, under och en tid
efter att förslagen implementeras. Det kan också vara lämpligt att klargöra
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vem/vilken myndighet som bör ha ansvar för konsument-/patientskyddande
tillsynsverksamhet där det idag finns oklarheter kring detta.
Läkemedelsindustriföreingen (LIF) har redovisat att det är tekniskt möjligt
att komplettera den nuvarande lagerstatusfunktionen på Fass.se med
prisuppgifter. Sveriges Apoteksförening menar att apoteken har tillsammans
med Fass.se byggt en kundorienterad tjänst för lagerstatusinformation. Att
staten via TLV:s förslag ska gå in och kopiera den lösningen och sedan
informationskonkurrera med en lösning vars driftskostnader kan komma att
belasta branschen måste starkt ifrågasättas. Förslaget om en statlig
prisjämförelse är en oproportionerlig åtgärd, då ett införande av byte för
läkemedel utanför förmånen kommer att lösa de problem som finns idag.
Det är även orimligt att införa en rapporteringsskyldighetför samtliga
apotek. Om så sker är det viktigt att alla utvecklings- och framtida
driftskostnader betalas av den myndighet som kräver delaktighet i ett nytt
system.
Flera rundabordsdeltagare anser att en samlad prisinformation måste vara
ett krav när marknaden ser ut som den gör med möjlighet till olika priser
beroende på vilket apotek patienten går till. Förslaget att skapa en
myndighetsdriven oberoende webb för prisjämförelse samt en rapporteringsskyldighet för apotek är bra.
Det har dock även framförts från Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI) att rapportens förslag om prisinformation riskerar att
göra en redan ojämlik situation där starkare patienter har större (om än
begränsade) möjlighet att göra övervägda val ännu mer ojämlik genom att
tillgodose (till delar) endast de starkaste patienternas behov.
När det gäller prisinformation i förskrivarstöden vill Sveriges Läkarförbund
lyfta fram att utgångspunkten måste vara att läkaren i mötet med patienten
inte ska behöva ägna tid åt att jämföra priser mellan olika apotek.
Målsättningen bör vara att läkarna vid förskrivningsögonblicket inte ska
behöva ta andra hänsyn än de rent medicinska.
Att alla receptbelagda läkemedel, även de som inte subventioneras, skulle
omfattas av prisreglering bedömer LIF som omöjligt eftersom det med stor
sannolikhet skulle leda till att fler läkemedel inte skulle kunna
tillhandahållas i Sverige. Ett alternativ kan eventuellt vara att
läkemedelsföretag rapporterar sina listpriser som underlag för ett enhetligt
pris i hela landet.
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2.5

Övrigt

LOK och Sveriges Läkarförbund anser att det är ett stort problem att vissa
förpackningar eller styrkor inte längre ingår i förmånerna, på begäran av
företaget. Detta gäller i synnerhet små förpackningar. Att förskriva onödigt
stora förpackningar är givetvis olämpligt ur flera aspekter. Inte minst
motverkar det arbetet med minskad antibiotikaförskrivning och minskad
förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.
Eftersom situationen som nu råder till stora delar är en följd av
apoteksomregleringen har SKL framfört att man utgår från att staten tar
ansvaret för att finansiera och vidta de åtgärder som behövs.
Handikappförbunden, LOK och NEPI önskar att TLV också tydliggjorde hur
regleringen av läkemedel utanför förmånerna fungerade i Sverige innan
omregleringen av apoteksmarkanden infördes. Likaså att det görs en
beskrivning av hur andra länder i Norden och EU hanterar frågan.
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3

Reglering av receptbelagda
läkemedel

Under den senaste tioårsperioden har det skett omfattande förändringar
dels på apoteksmarknaden, dels kring pris- och subventionssystemet för
läkemedel. Det finns nu ett flertal aktörer som samspelar inom systemet.
Läkemedelsförmånerna är till för att skydda medborgarna mot höga
kostnader för läkemedel som har bedömts effektiva. De läkemedel som TLV
beslutar ska ingå i läkemedelsförmånerna, i enlighet med förmånslagen, har
det offentliga därmed prioriterat genom allmän subvention.

3.1

Regler för förmån

År 2002 beslutade riksdagen att införa en ny ordning för det offentliga
subventionssystemet för läkemedel. Läkemedelsförmånerna skulle även
fortsättningsvis vara statligt reglerade och därmed lika för hela landet. Den
tidigare ordningen med en i väsentliga avseenden automatisk subvention av
receptbelagda läkemedel som fått ett försäljningspris övergavs. I
förändringen ingick också att endast läkemedel som uppfyller vissa kriterier
ska kunna ingå i förmånerna. Läkemedelsförmånsnämnden skulle alltså
pröva om ett läkemedel uppfyller de kriterier som anges i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen). Systemets utformning
innebär därmed att vissa läkemedel inte ingår i förmånssystemet.
Det är frivilligt för läkemedelsföretagen att ansöka om att deras produkter
ska ingå i läkemedelsförmånerna. Om ett företag inte ansöker om förmån för
sin produkt ingår denna inte i förmånerna och patienten får i normalfallet
stå för hela kostnaden själv.
Om ett företag ansöker om pris och subvention hos TLV prövar myndigheten
ansökan med utgångspunkt från förmånslagen samt hälso- och sjukvårdens
övergripande mål om en god hälsa och en vård på lika villkor. Vid
prövningen av om ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska TLV sätta ett pris
och besluta om subvention, så att kostnaden för att använda läkemedlet blir
rimlig ur medicinska, humanitära och samhällsekonomiska aspekter.
Förutsättningarna för att en patient ska ha rätt till läkemedelsförmåner
anges i 4 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner (förmånslagen). I 5 §
förmånslagen framgår storleken på kostnadsreduceringen inom
högkostnadsskyddet och i 6 § samma lag anges bland annat att
förutsättningar för att patienten ska få läkemedlet inom högkostnadsskyddet
är att läkemedlet är förskrivet av en behörig förskrivare och det ställs krav på
behandlingens syfte.
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3.2

Prissättning av läkemedel inom och utanför
förmånerna

I samband med att TLV beslutar om att ett läkemedel eller vara ska ingå i
förmånerna fastställer TLV öppenvårdsapotekens inköpspris (AIP) och
försäljningspris (AUP) för läkemedlet eller varan.
Ett läkemedel som har fått ett förmånsgrundande pris fastställt av TLV har
samma pris på alla apotek över hela landet. I vissa fall får dock
öppenvårdsapoteken förhandla om inköpspriserna på läkemedel som
omfattas av förmånerna. För läkemedel där det enbart finns utbytbarhet
mellan ”samma läkemedel” det vill säga ett läkemedel och ett eller flera av
dess parallellimporterade läkemedel får apoteken köpa in till priser som
understiger det fastställda priset (7 a § förmånslagen). Parallellimporterade
läkemedel som endast är utbytbara mot ”samma läkemedel” får apotek köpa
in och sälja till priser som understiger det inköpspris respektive
försäljningspris som TLV fastställt (7 b § förmånslagen). Detta innebär alltså
att parallellimporterade läkemedel får säljas till ett pris som understiger det
pris som TLV fastställt. Det direktimporterade måste dock säljas till det pris
som har fastställts av TLV. För läkemedel som har fått ett förmånsgrundande
pris fastställt av TLV varierar ersättningen till apoteken för att expediera
läkemedlet, för närvarande från 32,50 kronor till den maximala ersättningen
167 kronor, eller med 11,50 kronor extra (178,50 kronor) för generiskt
utbytbara läkemedel.
Vid omregleringen av apoteksmarknaden 2009 lämnades prissättning av
receptförskrivna läkemedel utanför förmånerna öppen - prissättningen på
sådana läkemedel blev därmed fri både vad avser apotekens inköpspris (AIP)
och apotekens utförsäljningspris (AUP). Detta innebär att samma vara kan
ha skilda priser på olika apotek. Innan omregleringen hade samma marginal
inom och utanför förmånerna tillämpats.
För receptbelagda läkemedel som inte ingår i förmånerna är prissättningen
däremot fri både för läkemedelsföretaget och för apotek. Det innebär att
priset på ett läkemedel kan variera mellan apotek och över landet.
Det är i dagsläget krångligt och tidskrävande för förskrivare och patienter att
få information om det pris ett läkemedel utanför förmånerna har och som
patienten kommer att få betala på apoteket. Patienter kan därför inte agera
som informerade aktörer på en marknad vilket får konsekvensen att de inte
heller kan bidra till att priskonkurrens uppstår.

3.3

Tillhandahållandeskyldighet för läkemedel

Det finns en skyldighet för att apoteken att tillhandahålla läkemedel och
vissa varor. Detta regleras i 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel. Enligt denna lag är öppenvårdsapotek skyldiga att tillhandahålla
samtliga förordnade läkemedel, oavsett om de ingår i förmånerna eller inte,
och samtliga förordnade varor som omfattas av förmånerna.
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Ett öppenvårdsapotek ska tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och
förordnande varor om de ingår i förmånerna, så snart det kan ske. Om
läkemedlet eller varan inte finns på öppenvårdsapoteket, ska
tillhandahållandet ske inom 24 timmar från det att läkemedlet eller varan
efterfrågades om inte beaktansvärda skäl föreligger.

3.4

Högkostnadsskyddet

De läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna och som förskrivs på
recept subventioneras av det offentliga för att kostnaderna för den enskilda
individen inte ska bli alltför höga. Patienten betalar maximalt 2 200 kronor
för de läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna under en
tolvmånadersperiod. Regleringen finns i förmånslagen.
För barn under 18 år i samma hushåll samlas kostnaderna för receptbelagda
läkemedel inom förmånerna i ett högkostnadsskydd.
Möjlighet att avbetala läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna
Alla apotek ska erbjuda konsumenterna delbetalning av läkemedel och varor
som omfattas av förmånslagen1. Systemet med att kunna avbetala läkemedel
syftar till att patienter inte ska låta bli att hämta ut ett läkemedel av
ekonomiska skäl. Vissa apotek erbjuder möjlighet till avbetalning även för
läkemedel som inte ingår i förmånerna.

3.5

Utbyte av läkemedel

När ett läkemedel har godkänts ska Läkemedelsverket, enligt 8 i §
läkemedelslagen (1992:859), besluta om utbytbarhet. Läkemedelsverket
tillhandahåller information om vilka godkända läkemedel som är utbytbara
mot varandra, så kallade utbytesgrupper.
Läkemedelsförordningen (2006:272) innehåller i 10 kap. 4a § och 5 § de
bemyndiganden som ligger till grund för Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit (de så kallade receptföreskrifterna). I receptföreskrifterna anges i 5 kap.
8 § och 8a § vilka ändringar i recept som får göras utan förskrivarens
samtycke samt farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte.
21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)
innehåller bestämmelser om utbyte av läkemedel på apotek.
I TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av
utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. finns mer detaljerade
bestämmelser om bland annat periodens vara-systemet, takpriser och
förpackningsstorleksgrupper.

1

2 kap. 6 § 10 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
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Receptbelagda läkemedel som ingår i förmånerna ska, som huvudregel, bytas
till ett billigare utbytbart läkemedel. Detta regleras i 21 § förmånslagen, där
det finns bestämmelser om dels så kallat generiskt utbyte och dels så kallat
parallellutbyte. Det framgår tydligt i lagtexten att utbytet endast gäller för
läkemedel som är förskrivna inom förmånerna.
Även läkemedel som ingick i förmånerna då de förskrevs, men inte längre
ingår i förmånerna när patienten ska hämta ut dem på apoteket byts ut. Då
ska apotek byta till ett utbytbart läkemedel inom förmånerna. Denna
övergångshantering är till för att patienter inte ska behöva uppsöka vården
för att få ett nytt recept med förmån, om det fortfarande finns utbytbara
alternativ inom förmånerna och det tidigare utfärdade receptet fortfarande
är giltigt. Förskrivs sedan samma läkemedel på nytt, utan förmån, kan
däremot inget utbyte på apotek göras utan då krävs en ändring av receptet
och därmed också kontakt med förskrivare.
En förskrivare kan motsätta sig utbyte av medicinska skäl genom att ange
det på receptet. Expedierande farmaceut har möjlighet att motsätta sig ett
utbyte om det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära
betydande olägenhet för patienten. Detaljer om detta regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit, de så kallade receptföreskrifterna.
Patienten kan också neka till utbyte och välja förskrivet läkemedel. Patienten
får då själv stå för mellanskillnaden mellan den utbytbara vara med lägst pris
och det förskrivna läkemedlet. Patienten har också möjlighet att välja ett
annat utbytbart läkemedel inom förmånerna, men då får patienten stå för
hela kostnaden själv.
Expedierande farmaceut är skyldig att säkerställa att patienten kan använda
de läkemedel som lämnas ut på rätt sätt genom rådgivning och individuellt
anpassad information. De ska även upplysa patienten om att utbyte kommer
att ske när receptbelagda läkemedel som ingår i förmånerna byts ut till
likvärdiga läkemedel till lägre pris. I förarbetena till lagstiftningen har man
uttalat att apotekspersonalen ska medverka till att patienterna förstår att
utbytet av preparat inte är någon medicinsk olägenhet, men väl en
ekonomisk fördel. När utbyte sker, ska öppenvårdsapoteket skriftligen
underrätta den som utfärdat receptet. Av reglerna framgår det inte tydligt
hur långt förskrivarens ansvar för att informera om att ett utbyte kommer att
ske på öppenvårdsapoteket sträcker sig. TLV gör bedömningen att det även
ligger ett ansvar för att informera om att ett utbyte kommer att ske i det
allmänna informationsansvaret som förskrivare har enligt
patientsäkerhetslagen (Generiskt utbyte – ur apotekspersonals och
förskrivares perspektiv, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2013).
Läkemedel utanför förmånerna omfattas inte av det regelverk som möjliggör
ett utbyte på apotek. För att apoteket ska kunna lämna ut något annat än
förskrivet läkemedel krävs kontakt med förskrivaren och en ändring av
receptet. Utbyte på apotek för läkemedel inom förmånerna har inneburit att
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en stark priskonkurrens har uppstått för läkemedel där det finns utbytbara
alternativ. Denna priskonkurrens uteblir för läkemedel som inte ingår i
förmånerna vilket får till följd att patienten kan få betala onödigt höga priser.

3.6

Arbetsplatskoder

En förutsättning för att ett läkemedel ska kunna expedieras inom ramen för
högkostnadsskyddet är att receptet är försett med en så kallad
arbetsplatskod. Saknas koden måste patienten betala hela kostnaden själv
utan att få tillgodoräkna sig kostnaden i högkostnadsskyddet.
Syftet med en obligatorisk arbetsplatskod är att sjukvårdshuvudmän och
verksamhetschefer bättre ska kunna följa upp den verksamhet de ansvarar
för. Arbetsplatskoden identifierar den arbetsplats där receptutfärdaren
tjänstgör. Landstinget där förskrivaren är verksam/bosatt ansvarar för att
utfärda arbetsplatskoder till alla förskrivare oavsett om förskrivaren är
anställd av landstinget eller inte.
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4

Varför vissa receptbelagda
läkemedel inte ingår i förmånerna
4.1

Läkemedel anpassade för rekvisitionshantering

Patienter som är inskrivna på sjukhus får läkemedel via rekvisition. Vissa
läkemedel är främst avsedda för hantering på sjukhus och förskrivs inte på
recept. Det finns även läkemedel som främst är avpassade för en hantering
på sjukhus till patienter som inte är inskrivna i slutenvård och vars tillförsel
kräver hjälp eller övervakning av sjukvårdspersonal på vårdinrättning. Dessa
läkemedel rekvireras inom den öppna vården. Dessa läkemedel finansieras
genom vårdinrättningens budget, och av landstinget.
När landstingen köper rekvisitionsläkemedel ska de tillämpa lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
En patient i slutenvården betalar inget extra för de läkemedel som patienten
har behov av under sin vistelse på sjukhuset. Detta gäller även läkemedel
som rekvireras till patient i den öppna vården.
Läkemedel som uteslutande ska användas på rekvisition behöver inte få ett
förmånsgrundande pris fastställt av TLV. Många läkemedel har dock
försäljning både på recept och rekvisition och företag ansöker därför ofta hos
TLV om ett förmånsgrundande pris för sitt läkemedel. Det förekommer
också att företag ansöker hos TLV om förmånsgrundande pris för läkemedel
som uteslutande används inom slutenvården. Om ett läkemedelsföretag inte
ansöker om förmån för ett läkemedel, som huvudsakligen används på
rekvisition, men som till viss del även förskrivs på recept saknas
förutsättningar för TLV att pröva frågan om förmånsstatus.

4.2

Läkemedel som ligger utanför förmånerna efter
beslut från TLV eller på initiativ av
läkemedelsföretag

4.2.1
Nya läkemedel utanför förmånerna
Om ett läkemedel inte uppfyller kriterierna i förmånslagen avslås ansökan
och produkten kommer inte att ingå i förmånerna. Detta kan exempelvis
bero på att kostnaden för läkemedlet bedöms som för hög i förhållande till
den nytta behandlingen ger, att läkemedlet inte faller inom ramen för
behovs- och solidaritetsprincipen (det vill säga behandlar ett mindre
allvarligt tillstånd) eller att företaget har svårt att värdera de fördelar
läkemedlet har i förhållande till redan subventionerad behandling (se avsnitt
3.1).
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Företaget får inför TLV:s beslut en utredningspromemoria som innehåller en
preliminär bedömning om produkten kommer att ingå i förmånerna eller
inte. Vissa företag väljer vid ett negativt preliminärt besked att dra tillbaka
sin förmånsansökan, vilket medför att läkemedlet inte kommer ingå i
förmånerna. I normalfallet får ett sådant läkemedel betalas fullt ut av
patienten själv. Det kan finnas produkter där företag väljer att inte ens
ansöka om att ingå i förmånerna eftersom det är mer lönsamt för företaget
att sälja produkten med fri prissättning utanför förmånerna eller för att
företaget bedömer att TLV, utifrån tidigare praxis, inte kommer att
godkänna ansökan.
Ett läkemedel kan också ligga utanför förmånerna eftersom TLV ännu inte
hunnit fattat något beslut. För ett nytt läkemedel som ansöker om förmån
har TLV upp till 180 dagar på sig att utreda ärendet innan ett beslut måste
fattas. 2014 var det genomsnittliga antalet handläggningsdagar för nya
originalläkemedel 123 dagar.
Av de beslut TLV fattade för nya originalläkemedel och nya
beredningsformer under 2014 (totalt 66 fattade beslut) avslogs förtagens
ansökan om subvention nio gånger. Under 2014 återkallades även 13
ansökningar om nya läkemedel och nya beredningsformer innan TLV hade
fattat något beslut. En orsak till att ett företag väljer att återkalla sin ansökan
kan vara att de befarar att få ett avslag. I andra fall återkallar företaget sin
ansökan för att återkomma vid ett senare tillfälle.
4.2.2
Omprövning av läkemedelssubventionen
TLV granskar även kontinuerligt de läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna, för att se till att de läkemedel som subventioneras av
samhället är kostnadseffektiva. I omprövningar granskar TLV mindre
grupper av läkemedel eller enskilda läkemedel för att avgöra om de ska vara
kvar inom högkostnadsskyddet eller inte. Omprövningarna sker enligt de
regler som finns beskrivna i förmånslagen. I samband med en omprövning
kan resultatet bli att läkemedel utesluts ur förmånerna på grund av att de
inte längre anses uppfylla kriterierna i förmånslagen. Exempel på detta kan
vara när TLV bedömt att det finns likvärdiga behandlingsalternativ till lägre
pris. Om företaget då inte justerar priset till den av TLV accepterade nivån
blir konsekvensen vanligen uteslutning ur förmånerna. Ett annat exempel är
när TLV bedömer att det finns andra läkemedel inom förmånerna som är
bättre lämpade vilket gör att behovet för en produkt anses för lågt.
4.2.3
Takprisreglering för utbytbara läkemedel
TLV fattar beslut om takpriser för utbytbara läkemedel där det finns generisk
konkurrens (TLVFS 2009:4). Det högsta priset som då accepteras för en
grupp utbytbara läkemedel är 35 procent av det pris som originalläkemedlet
hade vid tiden för patentutgång. De läkemedel som har ett pris över det
fastställda takpriset får möjlighet att sänka sitt pris, eller så sänker TLV
priset genom att initiera ett ärende. I samband med detta väljer en del
företag att begära utträde ur förmånerna istället för att tillhandahåla
läkemedlet till det nya, lägre priset.
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4.2.4
Prissänkning enligt 15-års-regeln
Den 1 juli 2014 trädde nya regler ikraft som bland annat innebär en ny
prismodell för vissa äldre läkemedel. TLV har utifrån de nya reglerna
beslutat om nya föreskrifter om prisändringar för vissa läkemedel som är
äldre än 15 år. Föreskrifterna trädde ikraft 1 november 20142. Reglerna
innebär i korthet att priserna (räknade från oktober 2012) på produkter vars
ålder överstiger 15 år efter godkännandet, sänks med 7,5 procent. Den
procentuella prissänkningen ska vara 7,5 procent, oavsett eventuell
konkurrenssituation, och ske 15 år efter att läkemedlet (definierat från
substans och form) fått marknadsgodkännande. Den första sänkningen
genomfördes den 1 januari 2015 och därefter kommer sänkningar
genomföras två gånger per år. Reglerna är delvis baserade på den
överenskommelse som slöts mellan regeringen och
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 2013.
I samband med att priser sänks utifrån detta regelverk finns risk för att vissa
produkter inte längre kommer att ingå i förmånerna. TLV har enligt
reglerna möjlighet att bevilja undantag från prissänkning om särskilda skäl
föreligger. Reglerna om undantag ska tillämpas restriktivt. I de fall ett
företag väljer att begära utträde ur förmånerna för produkter innan
prissänkningar genomförs av TLV, kommer patienter som förskrivits
läkemedlet att kunna drabbas. De möjligheter till undantag som beskrivs
ovan har bland annat som syfte att undvika en sådan situation.
TLV kommer att följa upp konsekvenserna av de nya föreskrifterna om
prissänkning av vissa äldre läkemedel, bland annat utifrån att reglerna
förväntas leda till att en i överenskommelsen angiven besparing uppnås för
hela tidsperioden. En justering av den procentuella sänkningen, eller andra
variabler i regelverket kan behöva göras för att besparingsbetinget ska
uppnås.
4.2.5
Prishöjning över tak
Läkemedelsföretag kan också ansöka om prishöjningar på läkemedel som
redan ingår i förmånerna. TLV beviljar endast i undantagsfall prishöjningar
för läkemedel inom förmånerna som inte ingår i någon utbytbarhetsgrupp.
Enligt TLV:s allmänna råd om grunder för prishöjningar på läkemedel
(LFNAR 2006:1) ska en sådan prishöjning endast beviljas om dessa två
kriterier är uppfyllda:
1. Det läkemedel som ansökan avser är ett angeläget behandlingsalternativ
därför att det används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd som
innebär risker för patientens liv och framtida hälsa. Det finns patienter som
riskerar att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet
försvinner från den svenska marknaden.

TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre
läkemedel
2
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2. Det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden
(eller att tillgången kraftigt minskar), om prishöjningen inte beviljas.
Det är bara när båda dessa förutsättningar är uppfyllda som en prishöjning
kan beviljas.
Under 2014 fattade TLV 15 beslut för ansökningar om prishöjningar över
tak. Tre av dem var beslut om att avslå företagens ansökan.
4.2.6
Utträden ur förmånerna
Läkemedelsföretag kan själva välja att ett läkemedel inte längre ska ingå i
förmånerna och behöver inte ange varför de väljer att begära utträde för
produkten. Det kan ligga flera orsaker bakom ett sådant beslut. Vissa kan
vara konsekvenser av beslut från TLV i form av exempelvis en omprövning,
takprisbeslut eller beslut om utebliven prishöjning. Andra skulle kunna vara
mer taktiska beslut från företagens sida som exempelvis att ta produkten ur
förmånerna innan generika kommer in på marknaden för att förhindra att
läkemedlet byts ut mot billigare alternativ. Att prissättningen är fri utanför
förmånerna kan även det vara ett incitament för företagen att ta ut
läkemedel ur förmånerna.
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5

Kostnader för läkemedel
5.1

Vad kostar läkemedel och var ligger
kostnaderna

Kostnaderna för läkemedel utgörs framför allt av läkemedel förskrivna på
recept. Förskrivning av läkemedel på recept kan ske antingen utanför eller
inom förmånerna.
Tabell 1 Kostnad för humanläkemedel på recept inom och utom förmån 2014, AUP, miljoner
kronor

AUP exkl. moms
varav landstingen (förmånen)
varav patient

Inom förmån

Utom förmån

Totalt

23 549
17 948

2 916

26 465
17 948

5 601

5 601

* Kostnad utom förmån kan inte delas in i patient- eller landstingskostnad, även om det i vissa fall är
landstingen som faktiskt betalar.
Källa: E-hälsomyndigheten

Totalt kostade läkemedel på recept (inom och utom förmånerna) cirka 26,5
miljarder kronor år 2014. Läkemedel på recept inom förmånerna kostade
cirka 23,5 miljarder kronor. Av detta betalar landstingen 17,9 miljarder
kronor, vilket utgör 76 procent av kostnaderna, och resterande 24 procent
betalar patienterna som egenavgift. Landstingen kompenseras av staten
genom ett specialdestinerat statsbidrag. Utöver kostnaderna för läkemedel
på recept inom förmånerna tillkommer kostnader för recept utom
förmånerna med ytterligare cirka 2,9 miljarder kronor. Detta motsvarar att
cirka 11 procent av kostnaderna för receptläkemedel är utom förmån. Denna
andel har ökat då den låg på knappt 6 procent år 2009. Som framgår av figur
2 ökar kostnaderna för smittskyddsläkemedel kraftigt i slutet av 2014. Under
2015 kommer sannolikt därmed kostnaderna för läkemedel förskrivna på
recept utanför förmånerna öka relativt kraftigt.
Förutom läkemedel som förskrivs på recept finns läkemedel på rekvisition,
vilka huvudsakligen används inom den specialiserade vården. Dessa
kostnader uppgick 2014 till ungefär 7 miljarder kronor. Det finns även
försäljning av egenvårdsläkemedel på apotek eller i dagligvaruhandeln.
Dessa kostnader uppgick till drygt 4 miljarder kronor under 2013 (både på
apotek och i handeln).

5.2

Kostnader för läkemedel utanför förmånerna

Enligt uppgifter från Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI),
baserade på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister, hämtade cirka
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400 000 individer ut läkemedel som inte ingick i förmånerna under januari
2014. Enligt NEPI kan detta på ett helt år motsvara ungefär 1,2 till 1,6
miljoner individer.
Figur 1 Försäljning på recept utom förmån per område, miljoner kronor, 2014
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De största läkemedelsgrupperna utanför förmånerna som förskrivs på recept
är antiinfektiva medel för systemiskt bruk (J), där ingår framför allt
läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen (SML). Även läkemedel
inom urin- och könsorgan samt könshormoner (G) har stor försäljning
utanför förmånerna, framför allt preventivmedel, östrogener och
potensläkemedel.
I den antiinfektiva gruppen (J) är de största produkterna Sovaldi och
Daklinza för behandling av hepatit-C samt Truvada mot HIV. Denna grupp
av läkemedel betalas till övervägande del av landstingen eftersom de
förskrivs enligt smittskyddslagen. Inom ATC-grupp G är de största
produkterna Vagifem, Cialis, Viagra och Cerazette. Vagifem är ett
könshormon för att motverka sjunkande östrogennivåer, Cialis och Viagra är
potenshöjande medel och Cerazette3 är det vanligaste preventivmedlet.
Dessa läkemedel betalas huvudsakligen av patienten själv. Det finns dock
undantag inom området preventivmedel, se avsnitt 6.5. Inom andra ATCgrupper med hög försäljning hittar vi framför allt Cocillana-etyfin och
Mollipect, som är hostmediciner men även Circadin, vilket används vid
sömnsvårigheter. För dessa läkemedel står patienten för hela kostnaden
själv.
Cerazette ingår sedan november 2014 i förmånerna och sedan 1 januari 2015 ingår även
flera generika (se avsnitt 8.7 samt 14.1).
3
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Tabell 2. Försäljning av de 20 största produkterna utanför förmånerna, 2014, AUP exklusive
moms, miljoner kronor.
Produkt
Sovaldi
Vagifem
Cialis
Cocillana-etyfin
Truvada
Daklinza
Olysio
Atripla
Kivexa
Mollipect
Cerazette
Prezista
Viagra
Eviplera
Reyataz
Nuvaring
Isentress
Yasmin 28
Circadin
Sildenafil Orion

ATC-1
J
G
G
R
J
J
J
J
J
R
G
J
G
J
J
G
J
G
N
G

Försäljning (mkr)
402
178
134
109
106
106
104
100
94
80
72
65
55
51
47
39
34
32
32
27

Källa: E-hälsomyndigheten

I tabellen ovan redovisas de 20 största produkter som har en försäljning på
1,9 miljarder och utgör därmed cirka 65 procent av den totala försäljningen
utanför förmånerna.

5.3

Landstingen finansierar stora delar av
kostnaderna utanför förmånerna

År 2014 var kostnaderna för läkemedel utom läkemedelsförmånerna 2,9
miljarder kronor räknat som AUP. Även om läkemedel hämtas ut utom
förmånerna, är det i många fall landstingen som står för kostnaderna. Det
finns dock svårigheter i att avgöra vad som finansierats av landstingen. Detta
beror på att hela kostnaden registreras som ”patientavgift”, oavsett faktisk
betalare. Det finns inte heller någon kod i de olika registren som indikerar
att ett läkemedel är kostnadsfritt eller har begränsad kostnad för patient.
I ett försök att få en uppfattning om hur stor del av kostnaderna som
landstingen står för har TLV i samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) genomfört en enkätundersökning. Enkäten har gått ut till
alla landsting i syfte att få en bättre bild av hur kostnaderna fördelas. Alla
landsting utom ett har svarat. Eftersom hanteringen av dessa läkemedel
skiljer sig åt mellan landstingen har det inte varit möjligt att bryta ner
landstingens kostnader på olika typer av läkemedel eller på ATC-kods nivå.
En del landsting har en central hantering av dessa kostnader andra har det
inte. Uppgifterna nedan får ses som en indikation av landstingens kostnader.
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Flera landsting har uttryck att de haft svårigheter eller inte alls kunnat
besvara vissa uppgifter.
Vi frågade landstingen om deras uppskattning av kostnader för:







Läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen (SML)
Läkemedel för patienter utan sjukdomsinsikt
Preventivmedel, ungdomssubvention
Kostnader som följer av NLT-avtal4, dessa rör läkemedel som är
öppenvårdsläkemedel men som inte ingår i förmånerna, och som
landstingen kommit överens om att de för vissa patientgrupper, ändå
ska bekosta
Övriga landstingsundantag, till exempel individuell undantagshantering

Landstingen har relativt god kontroll över de totala kostnaderna för
läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen. Som framgår nedan har de
däremot begränsade möjlighet att kunna följa upp de enskilda fakturorna de
får från apoteken för dessa läkemedel.
För patienter utan sjukdomsinsikt, där landstingen betalar hela kostnaden,
varierar kvaliteten på enkätsvaren. Detta gäller även den individuella
undantagshanteringen. Undantagshanteringen innebär att landstingen
betalar läkemedlet, fast det ligger utanför förmånerna, till patienter som har
individuella behov av ett sådant läkemedel. Landsting med en mer central
kostnadshanteringen har bättre möjligheter att svara med bra kvalitet.
Eftersom kvaliteten i svaren varierar är det vanskligt att generalisera
resultaten med god precision.
När det gäller öppenvårdsläkemedel som hanterats i NT-rådets (tidigare Nya
läkemedelsterapier, NLT) avtal på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
så gränsar dessa till individuell undantagshantering. Skillnaden är att för de
läkemedel som omfattas av NLT-avtalen har landstingen gemensamt
kommit överens om en undantagshantering av vissa läkemedel. Inom ramen
för dessa avtal har landstingen kommit överens om att vissa patientgrupper
som har behov av läkemedel, som av olika skäl inte ingår i förmånerna, ändå
ska få dessa betalda av landstingen. Det kan till exempel gälla läkemedel som
bara är kostnadseffektiva för en mer begränsad grupp patienter och där TLV
inte har godkänt läkemedlet för allmän subvention inom förmånerna. Av
flera skäl har flertalet landsting en hantering av dessa läkemedel på
rekvisition och inte på recept, även om de är avsedda för hantering i
öppenvården. Det finns vissa landsting som har viss kostnad som avser
recepttransaktioner utom förmånerna för dessa läkemedel men den är mer
begränsad.
Nya läkemedelsterapier och eventuella andra problemställningar kring läkemedel ska vid
behov utvärderas av NT-rådet (tidigare NLT-gruppen) på SKL. Utifrån dessa ges
rekommendationer till landstingen om förhållningssätt till nya läkemedel, detta sker i form
av NT-avtal.
4
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Kostnader för ungdomssubvention gäller främst för preventivmedel till unga
kvinnor. En rekommendation från SKL anger att endast preventivmedel
inom förmån ska omfattas av subvention, men vissa skillnader i vilka
preventivmedel som omfattas föreligger fortfarande mellan landstingen.
Skälet bakom rekommendationen att subventionera läkemedel inom
förmånerna beror bland annat på den fria prissättning som gäller för
läkemedel som inte ingår i förmånerna. De flesta landsting kan uppge
kostnader för denna grupp av läkemedel vilket kan indikera att kvaliteten är
ganska god i dessa uppgifter. Även framöver kommer preventivmedel
förskrivas till unga kvinnor utom förmånerna men med en begränsad högsta
årlig kostnad, där landstingen faktureras mellanskillnaden.
Tabell 3 Landstingens kostnader för läkemedel på recept utanför förmånerna,
humanläkemedel, AUP exklusive moms, 2014.
Läkemedelsgrupp
SML
Ej sjukdomsinsikt
Preventivmedel
NLT- avtal, recept
Individuella undantag
Totalt

Uppskattad
landstingskostnad
1 200 mnkr
15-40 mnkr
70 mnkr
30 mnkr
35-50 mnkr
1 350 - 1 390 mnkr

Not: Baserat på enkät till landstingen

Totalt kan kostnaderna för läkemedel utanför förmånerna som finansieras av
landsting under 2014 beräknas uppgå till 1 350 - 1 390 miljoner kronor.
Detta innebär att knappt 50 procent av läkemedelskostnaderna utanför
förmånerna uppskattningsvis betalades av landstingen under 2014.
Sannolikt innebär detta intervall en viss underskattning eftersom flera
landsting inte kunnat ta fram ett fullständigt underlag. Vissa landsting har
ett mer robust underlag men eftersom hanteringen skiljer sig åt mellan
landstingen är det vanskligt att räkna upp ett fåtal landsting till riksnivå.
Det är en brist att det inte är möjligt att från de olika registren kunna
särskilja vad som betalas av enskild patient eller av ett landsting, eller av
annan betalare.
För att kunna följa användningen av de offentligt finansierade läkemedlen
som olika skäl antingen inte alls tar sig in i förmånerna eller de som av olika
skäl dras bort från förmånerna, behöver dessa på ett enkelt sätt kunna
särskiljas i statistiken. Som det ser ut idag finns inte den möjligheten.
En betydande del av kostnaden för öppenvårdsläkemedel som inte ingår i
förmånerna har dock hanterats gemensamt av landstingen via NLT-avtal.
Dessa läkemedel som egentligen kan hanteras i den öppna vården hanteras
därför i stor omfattning genom att rekvirera läkemedel till patient via
expedition på apotek. Faktureringen går dock till landstingen och registreras
därför utanför förmånerna. Enligt enkäten uppgår dessa kostnader till minst
300 miljoner kronor.
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5.4

Kostnadsutvecklingen de senaste åren

Under en tioårsperiod har försäljningen av läkemedel utanför förmånerna
gått från 500 miljoner till 2,9 miljarder kronor. Om den ATC-grupp som
innehåller smittskyddsläkemedel (J) exkluderas har ökningen varit mindre
och stigit med cirka 1,1 miljard kronor. Det finns flera orsaker till att
kostnaderna för smittskyddsläkemedel ökat snabbt de senaste åren. I
samband med den nya smittskyddslagen som började gälla 2005 blev det i
praktiken en förändring som innebär att fler läkemedel började förskivas
enligt smittskyddslagen. Detta ledde i sin tur till att kostnaderna för dessa
läkemedel flyttades över från att redovisas inom förmånerna till att redovisas
i särskild ordning utanför förmånerna. Därav den stora kostnadsökningen
från 2005. Dessutom har det kommit nya dyra behandlingar för bland annat
HIV-patienter vilket också har drivit på kostnadsutvecklingen. Den snabba
kostnadsökningen under slutet av 2014 kan till absolut största del förklaras
av att det kommit ny behandling av hepatit-C.
Figur 2 Försäljning utanför förmånerna löpande tolv månader mellan december 2003 och
december 2014
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Källa: E-hälsomyndigheten

Som illustreras i figuren ovan beror den ökade försäljningen utanför
förmånerna under perioden 2003 till 2009 till största del på en ökad
användning av produkter som sedan länge sålts utanför förmånerna. Utifrån
detta så är den fördjupade analysen nedan inriktad på de senaste fem åren.
I figuren nedan kan man på en mer detaljerad nivå se att den ökade
försäljningen utanför förmånerna denna period till största delen beror på
ökad försäljning av smittskyddsläkemedel (ATC J) och preventivmedel,
östrogener och potensläkemedel (ATC G).
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Figur 3. Försäljningsökning för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Per ATC-1
nivå mellan 2009 och 2014, miljoner kronor.
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Totalt har kostnaderna för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna ökat
med 1,4 miljarder kronor mellan 2009 och 2014. Exkluderar man ökningen
av kostnaderna för smittskyddsläkemedel, som hanteras på särskilt sätt (se
avsnitt 6.1), är ökningen 616 miljoner kronor.
I TLV:s föregående delrapport om läkemedel utanför förmånerna
konstateras att försäljningsökningen utanför förmånerna kan förklaras,
förutom en ökad kostnad för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen,
av utträden till följd av omprövningar från TLV, frivilliga utträden från
läkemedelsbolagen samt en ökad användning av hostmedicin,
potensläkemedel och preventivmedel.

39 (124)

6

Läkemedel förskrivna på recept
utan eller med begränsad avgift för
patienten

Läkemedel som förskrivs utanför förmånerna omfattas inte av
högkostnadsskyddet. Men vissa av dessa läkemedel subventionerar
landstingen i särskild ordning vilket leder till en begränsad avgift för
patienten eller att patienten inte betalar någonting alls. Nedan beskrivs vilka
generella undantag som finns, där det offentliga subventionerar delar av eller
hela läkemedelskostnaden.

6.1

Läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen

Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen (i rapporten kallade för
smittskyddsläkemedel) är ingen särskild kategori av läkemedel utan utgörs
av alla de olika läkemedel som ordineras till en patient som har eller
misstänks ha en allmänfarlig smittsam sjukdom och som behövs för att
minska risken för smittspridning. Syftet med smittskyddslagstiftningen är
primärt att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar, och inte att
tillförsäkra den enskilde nödvändig vård. Bestämmelser om
smittskyddsläkemedel finns framför allt i smittskyddslagen (2004:168).
Sådana läkemedel är enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen kostnadsfria för
patienten. Det avgörande för kostnadsfriheten är förskrivningen, det vill säga
att det har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och att läkaren bedömt
att det minskar risken för smittspridning. Exempel på läkemedel som
vanligen förskrivs enligt smittskyddslagen är antibiotika vid vissa diagnoser
och antivirala läkemedel. Det finns ingen särskild kodning i nuvarande
register om vilka läkemedel som har förskrivits inom ramen för
smittskyddslagen, vilket medför att den ekonomiska och medicinska
uppföljningen försvåras.
Nuvarande reglering innebär att läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen inte behöver ansöka hos TLV om ett förmånsgrundande
pris för att kunna förskrivas avgiftsfritt till patienten. Läkemedels- och
apoteksutredningen har gjort en analys av prissättningen för de tio mest
sålda substanserna som förskrivs enligt smittskyddslagen för att sedan
jämföra med det fastställda priset inom läkemedelsförmånerna. I
beräkningarna jämfördes det fakturerade priset per förpackning i Ehälsomyndighetens databas Concise under 2013 med priset inom
läkemedelsförmånerna. Beräkningarna visade att det fakturerade priset per
förpackning för dessa substanser överensstämmer med priset inom
förmånerna, det vill säga apoteken förefaller tillämpa de av TLV fastställda
priserna.
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Vid förskrivning av smittskyddsläkemedel anger förskrivaren på receptet i
fritexten att förskrivningen gjorts enligt smittskyddslagen och anger att
läkemedlet ska förskrivas utanför förmånerna. Smittskyddsläkemedel
faktureras sedan i särskild ordning genom att öppenvårdsapoteken
fakturerar respektive landsting för expedierade smittskyddsläkemedel. Vid
expedieringen på apoteket registreras expedieringen helt som egenavgift,
men lämnas sedan ut kostnadsfritt till patienten. Eftersom förskrivna
smittskyddsläkemedel inte omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel
ingår de inte i den månatliga faktureringen av läkemedel inom förmånerna.
Uppföljningen av kostnader för smittskyddsläkemedel kompliceras av att det
inte anges explicit i statistiken från E-hälsomyndigheten att läkemedel
expedieras med kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.

6.2

Vaccin som ingår i vaccinationsprogram

Vissa typer av vacciner kan inte ingå i läkemedelsförmånerna. Detta regleras
i 16 a § förmånslagen där det finns en begränsning som innebär att ett
receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom (vaccin) inte får ingå i
läkemedelsförmånerna om sjukdomen omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen och vaccinet är avsett för
samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av
vaccinationsprogrammet. Vaccinationer som ingår i nationella
vaccinationsprogram är enligt 7 kap. 2 a § smittskyddslagen kostnadsfria för
patienten.

6.3

Läkemedel till psykiskt sjuka utan
sjukdomsinsikt

I samband med läkemedelsreformen 1997 slöts en överenskommelse mellan
dåvarande Landstingsförbundet, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och
dåvarande Apoteksbolaget om hur ett system med kostnadsfria läkemedel
för psykiskt sjuka kunde utformas. Idag ser det lite olika ut i de olika
landstingen men generellt gäller att läkemedel för allvarlig psykisk sjukdom
till patienter som saknar sjukdomsinsikt är kostnadsfria för patienten.
Övervägandet att dessa patienter ska ha kostnadsfria läkemedel är att
patienter med behov av medicinsk behandling som motsätter sig medicinsk
behandling av ekonomiska skäl kan utgöra en risk, för patienten själv eller
någon annan, om patienten inte medicinerar. Främst är det neuroleptika
(N05A) som subventioneras men här finns det vissa skillnader mellan
landstingen.

6.4

Övrig offentlig finansiering av läkemedel

Asylsökande och så kallade papperslösa
Asylsökande ska enligt förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för
vissa utlänningar betala avgift med högst 50 kronor för receptförskrivna
läkemedel. Öppenvårdsapoteken får ersättning för resterande kostnad från
Migrationsverket enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för
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hälso- och sjukvård till asylsökande. Asylsökande ska inte betala någon
egenavgift för vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.
Vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade
”papperslösa”, ska av landstingen erbjudas läkemedel som förskrivs i
samband med sådan vård som ges enligt lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Det gäller dock bara läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna. Av
förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd följer att personerna ska betala en avgift
med 50 kronor per läkemedel. Resterande kostnad ersätts av landstingen. Av
7 kap. 3 § 4 smittskyddslagen framgår att smittskyddsläkemedel är
kostnadsfria för denna grupp.
Läkemedel till avgränsade patientgrupper
I de överenskommelser som har funnits mellan staten och SKL och som
reglerar ersättningen till landstingen har funnits en reglering om
receptbelagda läkemedel som inte ingår i förmånerna. Enligt denna
överenskommelse har parterna varit överens om att landstingen ska kunna
subventionera läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna för
patienter som har synnerligen angelägna medicinska behov av dessa och som
saknar behandlingsalternativ. Detta gäller under förutsättning att
användningen är kostnadseffektiv.
Undantagshantering av dyra läkemedel utanför förmånerna
Det finns läkemedel som TLV bedömt som icke-kostnadseffektiva under de
senaste åren. Det har ofta handlat om relativt dyra läkemedel anpassade för
öppenvården. Läkemedlet kan dock vara kostnadseffektivt för en avgränsad
grupp eller i en avgränsad situation. Myndigheten har dock inte sett det som
möjligt att villkora beslutet med en begränsning utan har då beslutat att inte
ta in produkten i förmånerna. För några av dessa produkter (framförallt de
som godkänts de senaste åren) har företaget tagit kontakt med Nya
läkemedelsterapigruppen (NLT5) på Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). För vissa av produkterna har NLT5 rekommenderat en begränsad
användning. Läkemedlen är så dyra att det inte är aktuellt att patienterna
själva ska betala utan det är landstinget som står kostnaderna.
Individuella undantagshanteringen av läkemedel utanför förmånerna
Det finns även exempel på läkemedel som vänder sig till relativt breda
patientgrupper men som av någon anledning inte ingår i förmånerna och där
landstingen står för kostnaderna. Det kan handla om situationer när den
enskilda patienten, av olika anledningar, inte kan använda något alternativ
inom förmånerna. För läkemedel som landstinget finansierar på detta sätt
erhåller landstingen ingen ersättning från staten. Detta kan bland annat
förklaras av att det, för läkemedel som inte ingår i förmånerna, är betydligt
svårare för landstingen att följa upp användning och kostnader. Även för
5

NLT heter sedan 1 januari 2015 NT-rådet
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denna typ av läkemedel sker faktureringen från apoteken till landstingen i
särskild ordning. Vissa landsting hanterar dessa läkemedel på rekvisition,
vilket gör att det inte räcker med att titta på receptförskrivningen för att följa
användningen.

6.5

Preventivmedel till unga kvinnor

SKL rekommenderade i juni 2013 sina medlemmar att införa en gemensam
modell för preventivmedel. Modellen innebär i korthet att kvinnor upp till 25
år får sina preventivmedel subventionerade i särskild ordning av
landstingen. Den egna kostnaden ska inte överstiga 100 kronor per år vid
köp av preventivmedel. De preventivmedel som kan vara aktuella för
subvention måste dock ingå i läkemedelsförmånerna. En anledning till
varför endast preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna
subventioneras på detta sätt av landstingen är för att priserna är oreglerade
utanför förmånerna och landstingen har svårt att fatta beslut om att
subventionera läkemedel utan att ha en uppfattning om vad kostnaderna för
detta skulle kunna bli. Några landsting har ändå valt en generösare
inställning när det gäller vilka preventivmedel som kan förskrivas inom
ramen för de 100 kronorna och subventionerar även läkemedel som inte
ingår i läkemedelsförmånerna.
I samband med att den nationella rekommendationen från SKL började få
genomslag i landstingen tilltog diskussionen om att patienterna inte får
tillgång till preventivmedel på lika villkor över hela landet. Det faktum att
vissa landsting även subventionerar preventivmedel som inte ingår i
läkemedelsförmånerna utmanar också systemet.
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7

Patientgrupper som betalar hela
kostnaden själv

Som huvudregel gäller att om ett receptbelagt läkemedel förskrivs och inte
ingår i förmånerna så får patienten betala hela kostnaden själv. Kostnader
för läkemedel som inte ingår i förmånerna kan alltså drabba alla. Nedan
redovisas de patientgrupper som har störst kostnader för receptbelagda
läkemedel utanför förmånerna. De handlar framför allt om unga kvinnor,
äldre män och äldre kvinnor.
Att yngre kvinnor (15 till 45 år) fått betala hela kostnaden själv för vissa
läkemedel förklaras framför allt av att p-pillret Cerazette och andra
desogestrelpreparat inte ingick i förmånerna mellan augusti 2011 och
november 2014 (2011 ansökte läkemedelsföretaget om utträde ur
förmånerna innan något generiskt preparat hunnit komma in i förmånerna).
Cerazette var den nionde mest sålda produkten totalt sett utanför
förmånerna 2014. Patientens kostnad för denna kategori kan dock antas vara
överskattad då landstingen har olika typer av subventioner för
preventivmedel till unga kvinnor (se avsnitt 6.5). För de kvinnor som inte
omfattas av landstingens utökade subventioner för preventivmedel innebar
det tidigare att de fick stå hela kostnaden själva. Sedan 21 november 2014
ingår Cerazette i förmånerna och generiska läkemedel med desogestrel ingår
sedan 1 januari 2015 (se vidare avsnitt 8.7 samt 14.1).
Bland äldre män är det användningen av potenshöjande medel som står för
den största kostnaden. I åldersgrupperna mellan 50 och 79 år är Cialis och
Viagra de två största produkterna. Dessa produkter tillhör två av de tio
största läkemedlen utanför förmånerna. Produkterna är inte
subventionerade av landstingen och alla prisförändringar här påverkar
därför patienten direkt.
För äldre kvinnor är könshormoner den grupp av läkemedel utanför
förmånerna som orsakar största kostnader för patienten. Den största
produkten inom denna grupp av läkemedel är Vagifem. Vagifem uteslöts ur
förmånerna i oktober 2013 och patienten får sedan dess stå för hela
kostnaden själv. Vagifem är nu det receptbelagda läkemedel utanför
förmånerna som har störst försäljning6.
Hostmedicinerna Cocillana-etyfin och Mollipect är också läkemedel som har
en relativt stor försäljning utanför förmånerna, och här står patienten för
hela kostnaden själv. Användningen av dessa produkter är inte lika starkt
Det finns parallellimporterade Vagifem kvar inom förmånerna. Denna försäljning står
dock endast för 0,01 % av den totala Vagifem försäljningen mellan maj och juli 2014.
6
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kopplad till en demografisk grupp och därför är kostnaderna för patienten
mer utspridda. Att dessa läkemedel inte omfattas av förmånerna beror på att
de inte kunnat visa en dokumenterad effekt.
Figur 4. Kostnad per ålder och kön 2014, exklusive smittskydd (ATC-J).
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I vissa fall är det vanskligt att avgöra om det är patient eller landsting som
faktiskt betalar för läkemedel eftersom detta inte kan särskiljas i Ehälsomyndighetens register. I figuren ovan redovisas därför både kostnader
som landstingen och patienter betalar. Huvuddelen av kostnaderna i figuren
faller på patienten men exakt hur mycket är svårt att säga. Skulle man sedan
bryta ner dessa kostnader på enskilda landsting ökar osäkerheten eftersom
det i vissa fall skiljer sig mellan landstingen hur dessa subventioner hanteras.
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8

Konsekvenser av att receptbelagda
läkemedel inte ingår i
läkemedelsförmånerna
8.1

Ökad andel läkemedel utanför förmånerna
ställer nya krav

Systemet som finns sedan 2002 innebär att vissa läkemedel inte ingår i
förmånssystemet. Senaste åren har andelen läkemedel som saknar förmån
ökat. De administrativa systemen som finns idag skapades när receptbelagda
läkemedel utanför förmånerna inte var en stor faktor och är därmed inte
anpassade efter dagens situation. I förarbetena till beslutet om att omreglera
apoteksmarkanden finns heller ingen utförlig analys av receptbelagda
läkemedel utanför förmånerna.
Innan apoteksomregleringen 2009 fanns bara Apoteket AB som sålde
läkemedel på recept. De läkemedel som ingick i förmånerna hade som idag
ett fastställt inköpspris och försäljningspris för apoteken.
Handelsmarginalen (påslaget apoteken får) var reglerad. För läkemedel utan
förmån gällde att Apoteket AB fick sätta marginalen fritt, men priset skulle
vara skäligt med hänsyn till syftet med försäljningen och bolagets kostnader
och priset skulle vara enhetligt över hela landet. I praktiken innebar detta att
läkemedelsföretagen var fria att fastställa apotekens inköpspris medan
apotekens påslag hanterades enligt samma formel som för receptbelagda
läkemedel inom förmånerna.
Vid omregleringen av apoteksmarknaden 2009 lämnades prissättning av
läkemedel utanför förmånerna öppen. Prissättningen på sådana läkemedel
blev därmed fri både vad avser apotekens inköpspris (AIP) och apotekens
utförsäljningspris (AUP). Apoteken har alltså nu möjlighet att förhandla
inköpspris och frihet att sätta valfri marginal till patient för läkemedel som
inte subventioneras via läkemedelsförmånerna.
De senaste årens utveckling med fler läkemedel utanför förmånerna som
dessutom varierar i pris beroende på vilket apotek patienten går till har lett
till en bitvis komplicerad marknad som kan vara mycket svår, om inte
omöjlig, att överblicka för många patienter. Utöver att priserna varierar är
det i dagsläget onödigt svårt att hitta prisuppgifter för dessa läkemedel och
ännu svårare att göra en jämförelse mellan apotek.
Olika prissättningsmodeller finns idag i olika länder. Under de
rundabordsamtal som förts har bland annat Föreningen för Generiska
Läkemedel (FGL) redovisat regelverken i Sverige, Norge, Danmark och
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Finland. Utformningen av prismodeller påverkas även av hur
förmånssystemen ser ut i olika länder.
Följande information har framförts:
Tabell 4 Regelverk för läkemedel utan förmån
Regelverk för
Sverige
Norge
läkemedel utan
förmån
Fri prissättning
Ja
Delvis
för tillverkare
Fast marginal för Nej
Nej
apotek
Samma pris på
Nej
(Ja)
samtliga apotek
Maxpris (AUP)
Nej
Ja
till patient
Utbyte möjligt
Nej
Ja
utanför
förmånerna
Effektiv
Nej
Nej
prispress mot
konsument

Danmark

Finland

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Källa: FGL

Apotekens marginal är reglerad för läkemedel inom förmånerna och TLV är
den myndighet som fastställer den marginalen utifrån en samlad bedömning
av de mål som finns för marknaden och apotekens totala lönsamhet. Då
marginalen är fri för läkemedel utan förmån kan detta i förlängningen leda
till att en patient som har ett läkemedel som ingår i förmånerna får betala en
lägre marginal än en patient som har ett läkemedel utan förmån. Till detta
adderas att patienten med ett läkemedel utan förmån dessutom många
gånger får betala hela beloppet själv.
Läkemedel förskrivs på recept utifrån ett bedömt medicinskt behov, oavsett
om läkemedlet är subventionerat eller inte. Att läkemedel inte ingår i
förmånerna betyder inte att läkemedlet för patienten är mindre angeläget då
orsaken till att det inte ingår kan bero på strategier från företag eller att TLV
bedömt att behandlingen inte är kostnadseffektiv på gruppnivå. Det kan
också vara läkemedel som är så nya att de ännu inte bedömts av TLV och
därför inte ingår i förmånerna (se vidare avsnitt 4.2.1).
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8.2

Komplext regelverk gör det svårt

Historiskt har de allra flesta läkemedel som förskrivits på recept ingått i
förmånerna. Det är därför sannolikt att många patienter som får läkemedel
förskrivna på recept förväntar sig att de ingår i förmånerna. Vidare är det
sannolikt att patienter inte förstår innebörden av att receptläkemedel inte
ingår i förmånerna, som exempelvis att det råder fri prissättning för både
läkemedelsföretag och apotek mot konsumenten, och att priserna därmed
kan variera för samma produkt mellan olika apotek. Patienterna är i många
fall påverkade av sin sjukdom. Att patienten förväntas veta hur systemet är
uppbyggt med olika priser på olika apotek för samma produkt och dessutom
kunna agera därefter är många gånger orimligt att begära.
Utvecklingen med att allt fler receptläkemedel inte ingår i förmånerna är en
ny situation, som kan skapa förvirring och frågor hos patienterna. Patienten
riskerar att få betala hela kostnaden själv och risken är därmed att vissa
patienter av ekonomiska skäl tvingas avstå från medicinskt motiverad
läkemedelsbehandling. Även om den absoluta merparten av receptläkemedel
ingår i förmånerna, finns en viss risk att legitimiteten för
högkostnadsskyddet urholkas, om trenden fortsätter.
Många patienter har också flera receptförskrivna läkemedel samtidigt, där
vissa kan ingå i förmånerna och vissa inte gör det. Detta ställer stora krav på
patienterna att veta när det kan vara intressant att ta reda på priset och när
det är reglerat.
Många recept hämtas ut av anhöriga eller anställda inom den kommunala
hemtjänsten, så kallade ombud. För dessa ombud kan det vara svårt att ha
full information om vilka av dessa läkemedel som ingår i
högkostnadsskyddet eller inte, eller om patienten är beredd att betala för ett
läkemedel som inte ingår i förmånerna eller om ett läkemedel är billigare på
ett annat apotek.
Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som förskrivs på
recept betalas, i flera fall (se kapitel 7), av patienten själv. Detta riskerar att
leda till att patienter inte hämtar ut sina läkemedel av ekonomiska skäl.
Detta riskerar i förlängningen att leda till ökad sjuklighet. Det finns också en
risk att det ökar på ojämlikheten mellan olika socioekonomiska grupper. Det
finns grupper som inom ramen för högkostnadsskyddet inte hämtar ut sina
läkemedel av ekonomiska skäl. För dessa grupper av patienter kan det vara
ekonomisk svårt att klara av att hämta ut ett läkemedel där man får stå för
hela kostnaden själv. För läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna
har apoteken heller ingen skyldighet att erbjuda möjligheten till avbetalning
vilket ytterligare riskerar att leda till att patienter väljer att inte hämta ut
läkemedel av ekonomiska skäl. Det finns dock möjlighet för apoteken att
erbjuda möjligheten till avbetalning även för läkemedel som inte ingår i
förmånerna, vilket vissa apotek gör.
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Exakt hur patienterna påverkats av den snabba kostnadsökningen i de fall
läkemedlet lämnar förmånerna är svårt att bedöma. Det går inte att fördela
kostnader utanför förmånerna på patient eller landsting eller annan offentlig
betalare (se avsnitt 8.4). Därför är det svårt att värdera kostnadsutvecklingen
för läkemedel utan förmån. För vissa läkemedel, som Vagifem, är det
uppenbart att patienternas kostnader har ökat.
Ur ett förskrivarperspektiv kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad kring
vilka läkemedel som ingår respektive inte ingår i förmånerna. Det kan vara
svårt att vara uppmärksam på att ett läkemedel som har ingått i förmånerna
under en lång period inte längre gör det, eller att bara vissa styrkor eller
förpackningar av en viss produkt ingår i förmånerna. TLV har under 2014
vidtagit åtgärder för att snabbt och tydligt nå ut med information till hälsooch sjukvården om läkemedel som inte längre ingår i förmånerna. Det är
dock svårt att se denna information i journalsystemen och de stödsystem
förskrivarna använder vid förskrivning då informationen om förmånsstatus
ofta visas när förskrivaren redan valt en viss substans och ett visst
handelsnamn. Förskrivaren skulle behöva denna information redan vid val
av behandling vilket då kan omfatta flera olika substanser och inte enbart
varor med samma substans.
För förskrivare, apotek och patient kan nuvarande system innebära ett
merarbete då apoteken eller patienten behöver kontakta förskrivaren för att
få förskrivet ett läkemedel som ingår i förmånerna (om ett sådant läkemedel
finns). Nuvarande system tar dessutom extra tid i anspråk för patient,
förskrivare och apotekspersonal eftersom det tar tid för alla parter att sätta
sig in i systemet och söka prisinformation. Förskrivare och apotekspersonal
får också lägga extra tid på att förklara för patienten vad som gäller, tid som
kunde använts till att diskutera medicinska och farmaceutiska frågor eller
frågor rörande läkemedelsbehandlingen.

8.3

Inte tillåtet att byta läkemedel som inte ingår i
förmånerna

Öppenvårdsapoteken får inte expediera något annat läkemedel än det
förskrivna om det inte är fråga om utbyte enligt förmånslagen utan att först
kontakta förskrivaren för en ändring av receptet. Även om Läkemedelsverket
har bedömt att två läkemedel är utbytbara får alltså inget utbyte ske på
apotek om det förskrivna läkemedlet inte ingår i förmånerna. Utifrån ett
patientperspektiv kan det vara svårt att känna till varför ett läkemedel ibland
får bytas ut och ibland inte.
Inom vissa grupper av läkemedel ingår inte originalet i förmånerna men
däremot ingår ett utbytbart läkemedel. Om originalet, även efter att det
lämnat förmånerna, blir förskrivet kan detta leda till att patienterna riskerar
att få betala onödigt mycket för ett läkemedel utan förmån trots att det finns
billigare utbytbara läkemedel, som dessutom omfattas av högkostnadsskyddet. Det är svårt för patienterna att veta om det finns ett billigare
utbytbart läkemedel och de kan därmed inte påverka förskrivaren i
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förskrivningsögonblicket att skriva ut den billigare varianten. Att vid
apoteksdisken få information om att ett läkemedel inte ingår i förmånerna
och alltså ska betalas av patienten själv fullt ut kan leda till att patienten vill
ha en ny förskrivning och därmed kanske måste vänta på sitt läkemedel.
Det faktum att apoteken inte får byta läkemedel som inte ingår i förmånerna
kan innebära ett merarbete vid expedition av recept. Ibland vet farmaceuten
att det finns alternativa läkemedel som ingår i förmånerna och tar ett eget
initiativ att kontakta förskrivaren. Initiativet kan också komma från
patienten. Detta förutsätter dock att patienten känner till att det finns ett
utbytbart läkemedel som ingår i förmånerna. Oavsett på vems initiativ detta
sker leder det till att förskrivaren måste kontaktas för att ändra
förskrivningen.
Om en patient får ett läkemedel förskrivet som inte ingår i förmånerna men
där det finns utbytbara läkemedel inom förmånerna riskerar också
förtroendet för förskrivaren att minska. Patienten kanske ”tror” att
förskrivaren har skrivit läkemedlet utan förmån medvetet när det i praktiken
handlar om bristfällig information. Om förskrivningen ska justeras krävs ny
kontakt med vården som då tar tid från andra patienter.
Nuvarande regelverk riskerar också att påverka förtroendet mellan apotek
och patienter. Det kan handla om att patienter upplever brister i tillgängligheten som kan förklaras av att patienten vill byta till ett läkemedel inom
förmånerna men får svaret att det inte är möjligt. Patienten kan också känna
sig lurad efter att ha fått betala hela kostnaden själv när det finns ett
utbytbart läkemedel inom förmånerna i tron att farmaceuten kan göra ett
sådant byte.
Enligt en studie från Sveriges Apoteksförening korrigerar apoteken varje år
omkring 850 000 förskrivna recept7. Enligt studien är en stor andel av dessa
är korrigeringar av administrativ karaktär, exempelvis där farmaceuter
hjälper patienten att få ett läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet,
istället för det förskrivna läkemedel som inte omfattas av förmånerna. Totalt
hanterade öppenvårdsapoteken drygt 100 miljoner recept (inklusive dos,
exklusive rekvirerade läkemedel) år 20148.
Eftersom förskrivaren inte har tillgång till en samlad bild av priser på
läkemedel som inte ingår i förmånerna och apoteken inte får byta till ett
billigare utbytbart läkemedel riskerar detta att påverka priskonkurrensen
negativt eller gå så långt att priskonkurrens inte alls uppstår. För vissa
läkemedel saknas helt förutsättningar för priskonkurrens med nuvarande
system där byte inte är tillåtet och priserna är svåra att jämföra vilket är när
landstingen står för läkemedelskostnaderna. Apoteken ska expediera det
http://www.sverigesapoteksforening.se/850-000-felaktiga-recept-korrigeras-pa-apotek/
Socialstyrelsen, Statistikdatabas för läkemedel, www.socialstyrelsen.se, hämtat 20 februari
2015.
7

8
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som står på receptet, även om det finns billigare läkemedel som bedömts
utbytbara av Läkemedelsverket. Även om ett byte skulle vara möjligt har
apoteken fri prissättning eftersom marginalen inte är reglerad. Detta innebär
i sin tur att det inte är självklart att patienten i slutändan får ta del av det
lägre priset.

8.4

Administrativa regelverk är inte anpassade

Kostnadsansvaret för läkemedelsförmånerna överfördes den 1 januari 1998
från staten till sjukvårdshuvudmännen. Samtidigt infördes ett särskilt
statsbidrag till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna (prop.
1996/97:27).
Statens ekonomiska ersättning till landstingen för kostnaderna för
läkemedelsförmånerna fastställs normalt genom överenskommelser mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det anslag (1:5 Bidrag
för läkemedelsförmånerna) på statsbudgeten där medel finns avsatta för att
ersätta landstingen får användas för utgifter för det särskilda statsbidraget
till landstingen för deras kostnader för läkemedelsförmåner så att
ändamålsenliga och säkra läkemedel ska kunna förskrivas till en rimlig
kostnad för den enskilde. Anslaget får även användas för att ersätta
landstingen och SKL för vissa kostnader inom läkemedelsområdet som inte
ingår i läkemedelsförmånerna.
Med ”vissa kostnader som inte ingår i förmånerna” har inneburit att
landstingen har ersatts i särskild ordning för kostnader för dosdispensering,
viss ersättning för överföring från öppenvård till rekvisition för olika grupper
av läkemedel och förbrukningsartiklar samt smittskyddsläkemedel. Det
gemensamma för dessa kostnader är att de omfattades av förmånssystemet
när finansieringsansvaret flyttades över till landstingen. Kostnaderna för
läkemedelsförmånerna har minskat som en följd av dessa förändringar, men
kostnaderna har inte försvunnit utan de kvarstår i landstingen. De
förändringar som inträffat blir med detta förfaringssätt i princip
kostnadsneutrala för landstingen.
Landstingen har valt att i olika situationer fortsätta finansiera vissa
läkemedel som förskrivs utan förmån (via så kallad undantagshantering), på
samma sätt som sker för så kallade rekvisitionsläkemedel. Detta gäller
särskilt dyra läkemedel som vissa patienter har stort behov av, men som inte
är tillräckligt kostnadseffektiva på gruppnivå för att kunna ingå i förmånerna
(se avsnitt 6.4).
Det finns även exempel på där ett läkemedel inte längre anses vara
kostnadseffektivt av TLV och därför inte lägre omfattas av förmånerna, eller
av andra anledningar inte ingår i förmånerna. För vissa patientgrupper kan
behandling med dessa läkemedel ändå vara nödvändig. Landstingen har då
möjlighet att göra individuella undantag och ändå subventionera dessa
läkemedel utan avgift till berörda patienter (se avsnitt 6.4).
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Landstingen får idag ingen ersättning för kostnaderna för undantagshanteringen och i den mån dessa läkemedel ökar i användning med ökade
kostnader som en effekt riskerar detta urholka den ersättning landstingen får
av staten. Detta gäller dock inte smittskyddsläkemedel som nämnts ovan,
dessa hanteras i särskild ordning där landstingen erhåller finansiering inom
ramen för statsbidraget.
Läkemedel som landstingen finansierar vid sidan av förmånerna är svåra att
följa upp ur ett kostnadsperspektiv och leder därför till att landstingen
upplever att de inte har kostnadskontroll för dessa läkemedel. Detta beror på
att för läkemedel som förskrivs inom förmånerna får landstingen en
standardiserad sammanhållen faktura månadsvis via E-hälsomyndigheten
som i sin tur baserar denna fakturering på alla expeditioner som skett via
apoteken. En sådan hantering finns inte när landstingen betalar fakturor för
läkemedel som inte ingår i förmånerna. Apoteken skickar in fakturor var för
sig och inte samordnat med fakturorna från E-hälsomyndigheten. Det kan
ibland handla om flera hundra fakturor på en månad för ett större landsting.
Fakturorna är dessutom svåra att stämma av och följa upp. Allt detta
försvårar i sin tur avstämning mot statsbidraget. Det finns ingen
sammanställning över vad landstingen betalar för undantagshanteringen och
även kostnaderna för smittskydd är svåra att följa upp. Denna hantering
innebär att det blir en omfattande administration när dessa fakturor ska
hanteras. Ibland kan det vara svårt att stämma av att rätt pris betalats för de
olika läkemedlen. Apoteken har å sin sida att möta 21 landsting som kan ha
beslutat olika vad gäller vilket regelverk som ska tillämpas för olika
läkemedel och som också har olika krav på både hur faktureringen ska ske
men också hur fakturorna ska utformas.
Läkemedels- och apoteksutredningen har i betänkandet Läkemedel för
särskilda behov (SOU 2014:20) föreslagit att receptregistret ska få innehålla
uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen så att Ehälsomyndigheten kan samordna den faktureringen med fakturering av
läkemedel inom förmånerna.
Vid förskrivning av läkemedel utanför förmånerna finns inget krav på att
arbetsplatskod (se avsnitt 3.6) ska anges. Därmed begränsas landstingens
möjligheter till uppföljning. Finns det inte uppgift om arbetsplatskod är det
svårt att få in dessa kostnader i landstingens olika budgetsystem vilket
försvårar den finansiella uppföljningen. Avsaknad av arbetsplatskod kan
även vara problematiskt ur ett säkerhetsperspektiv eftersom man utan
arbetsplatskod inte vet var ett recept förskrivits. I dagsläget har dock de allra
flesta recept arbetsplatskod, även om de förskrivits utan förmån.
Apoteken kan ha olika priser och påslag för samma läkemedel och alla
fakturor gör det svårt för landstingen att veta vad man faktiskt betalar för.
Att det råder fri prissättning på läkemedel utanför förmånerna både vad
gäller läkemedelsföretagens pris till apotek (AIP) och apotekens påslag till
patient, försvårar landstingens kostnadskontroll. Om utvecklingen fortsätter
kan detta urholka landstingens finansiering av läkemedel, eftersom dessa
inte hanteras av det statsbidrag landstingen har för läkemedel.
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8.5

Läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen– fri prissättning, otydlig
reglering av utbytbarhet och svag
priskonkurrens

Under 2014 uppgick landstingens kostnader för läkemedel som förskrivits
enligt smittskyddslagen (smittskyddsläkemedel) till cirka 1 200 miljoner
kronor. Kostnaderna för denna grupp läkemedel ökat senaste åren och
kommer sannolikt att fortsatt öka framöver (se avsnitt 5.4).
Vissa läkemedel används i princip enbart som smittskyddsläkemedel (till
exempel läkemedel mot HIV), men läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen kan i många fall användas för andra ändamål än
smittskydd. Det finns därmed ingen entydigt definition på vad som är ett
smittskyddsläkemedel. Därför måste läkaren ange på receptet att
förskrivning sker enligt smittskyddslagen (SML). Det innebär att samma
läkemedel kan omfattas av kostnadsfriheten i en situation men inte i en
annan.
Som beskrivs i avsnitt 6.1 behöver läkemedel som ska förskrivas enligt
smittskyddslagen inte ha ett förmånsgrundande pris fastställt av TLV för att
få förskrivas avgiftsfritt för patienten. Detta innebär att det är fri prissättning
för läkemedelsföretag och apotek för sådana läkemedel. För
smittskyddsläkemedlet Harvoni (mot hepatit C) som i februari 2015 inte har
ett förmånsgrundande pris, skiljer priserna per 28 förpackning 8 300 kronor
mellan de apotek som har prisinformation. I betänkandet (SOU 2014:20)
Läkemedel för särskilda behov konstaterar dock Läkemedels- och
apoteksutredningen att många läkemedel som förskrivs som kostnadsfria
enligt smittskyddslagen har beviljats subvention av TLV och därmed har ett
fastställt förmånspris.
Läkemedels- och apoteksutredningen har i ovan nämnda betänkande
föreslagit att det i förmånslagen tydliggörs att TLV:s fastställda pris, och
apotekens rätt att förhandla om pris, även gäller när läkemedlet förskrivs
enligt smittskyddslagen.
Det framgår inte tydligt om förmånslagens utbytesregler (se avsnitt 3.5) även
omfattar läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen och som har ett
förmånsgrundande pris. Läkemedels- och apoteksutredningen noterade i sitt
betänkande att det kan finnas skäl att se över möjligheterna till utbyte mot
ett billigare likvärdigt läkemedel på öppenvårdsapoteken även i samband
med expediering av läkemedel som förskrivas kostnadsfritt enligt
smittskyddslagen, men utredningen ansåg att en sådan översyn får göras i ett
annat sammanhang. I nuläget ser det ut som om att apoteken inte byter
läkemedel förskrivna enligt smittskyddlagen. Detta kan leda till att den
priskonkurrens som uppstår när patentetskyddet inte längre gäller inte
uppkommer för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen.
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Landstingen riskerar därmed att få betala onödigt mycket för läkemedel där
det finns utbytbara alternativ.
Eftersom smittskyddsläkemedel inte behöver ha något förmånsgrundande
pris för att få förskrivas avgiftsfritt för patienten och prissättningen inte
heller är tydlig för läkemedel med förmånspris innebär detta att förskrivare
skriver ut ett läkemedel utan att veta vad det eller alternativen kostar. Detta
kan i sin tur innebära onödiga kostnader för landstingen och staten.
Uppföljningen av kostnader för smittskyddsläkemedel kompliceras av att det
inte explicit anges i statistiken från E-hälsomyndigheten att läkemedlen
expedieras med kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Vid expedieringen
på apotek registreras det enbart som expediering utan egenavgift. I denna
kategori ingår, förutom smittskyddsläkemedel, även läkemedel till
exempelvis asylsökande och preventivmedel till unga kvinnor. Landstingen
har behov av ekonomisk uppföljning av kostnaderna för
smittskyddsläkemedel såsom exempelvis vilken typ av läkemedel som
förskrivs enligt smittskyddslagen och hur stora volymer det rör sig om.
Det är landstingen som är kostnadsansvariga för smittskyddsläkemedel.
Landstingen får dock ersättning för kostnader för smittskyddsläkemedel
genom det så kallade läkemedelsavtalet.

8.6

Bristande och svårtillgänglig prisinformation

Det är fri prissättning på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna och
därmed varierar pris mellan apotek. Samma situation gäller för
djurläkemedel. Idag finns det ingen samlad prisinformation som visar vad
receptbelagda läkemedel inom och utanför förmånerna kostar.



För läkemedel inom förmånen finns prisuppgifter bland annat på:
TLV:s webbplats, på Fass.se samt i förskrivarsystemen.
För läkemedel utanför förmånen finns inga prisuppgifter i ovan
nämnda system.

Sedan 2014 rekommenderar Sveriges Apoteksförening samtliga apotek att
publicera priser för läkemedel utanför förmånen på apotekens webbsidor. 9
Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek och Ica Cura apoteket har
publicerade priser. Apoteksgruppen bygger om sin webbplats och ska enligt
uppgift från Sveriges Apoteksförening inom kort lansera prisinformation
med rekommenderade cirkapriser. De i Apoteksgruppen fristående apoteken
har dock rätt att sätta sina egna priser oavsett vad det rekommenderade
cirkapriset är. Lloyds apotek har inte prisinformation tillgänglig via webben
och Apotea.se kräver e-legitimation innan priser på receptbelagda läkemedel
visas.
Sveriges Apoteksförening, Prisinformation
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranchen/prisinformation/
9
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Enligt LOK så vet inte alla läkare och förskrivare var och hur man i dag kan
ta reda på priset för läkemedel utanför förmån. Att söka prisinformation för
en prisjämförelse av en vara på flera apotek är svårt och ställer större krav än
att endast finna ett pris på en vara. Jämförelsen är svår eftersom man då ofta
behöver mer information än enbart priset på en given förpackning. Även om
det finns en del likheter i hur sökningar görs mellan apotekens webbsidor,
kräver en jämförelse en svårmotiverat stor insats för förskrivare, patienter
och konsumenter.
Det är ur ett patientperspektiv svårt att aktivt välja apotek med lägst pris på
ett förskrivet läkemedel. Patientens ställning som konsument är ofta svag.
Patienter och konsumenter kan inte agera som informerade aktörer på
marknaden vilket får konsekvensen att de heller inte bidrar till
priskonkurrens. Priskonkurrens i sin tur hämmas av icke transparenta
priser.
Prisinformation för alla alternativ saknas i patient-läkarmötet. Det är ur ett
förskrivarperspektiv svårt att i ordinationsögonblicket känna till
prisskillnader mellan exempelvis medicinskt likvärdiga substanser och för
varje sådan substans medicinskt utbytbara varor utanför förmånen.10 Det
innebär att, även om förskrivaren vet att varan inte ingår i förmånerna, så
kan inte patienten informeras om vad varan kommer att kosta vid
apoteksdisken eftersom priserna varierar mellan olika apotek. Förskrivaren
kan alltså inte välja den vara som kommer kosta minst för patienten.
Eftersom det råder fri prissättning för läkemedel utanför förmånen kan pris
på en vara ändras efter utträde ur läkemedelsförmånen och priset på varan
kan dessutom variera mellan apotek. Ett exempel där det skett prisökningar
efter att ett läkemedel trätt ur förmånen är för läkemedlet Vagifem 11.
Kostnadsutvecklingen för den Vagifem-förpackning som säljer mest av alla
(tabletter 24 styck, 10 mikrogram) är en ökning från 261 kronor, som gällde
när läkemedlet ingick i förmånerna, till 335 kronor i juli 2014.12 Priset för
Vagifem steg alltså med 30 procent efter att det uteslöts ur förmånerna på
grund av för högt pris. Med det förmånsgrundande priset skulle
försäljningsvärdet varit 12,6 miljoner kronor lägre räknat fram till och med
juli månad 2014. För mer detaljerad information hänvisas till TLV:s
föregående delrapport om läkemedel utanför förmånerna.
Beroende på val av apotek kan priset variera 225,50-299 kr (min-min på
kedjenivå). I praktiken sker det inte så många utbyten till parallellimport.

Exempel på detta val är frågan om att välja mellan tadalafil och sildenafil respektive
mellan Sildenafil Actavis och Sildenafil Orion.
11 Vagifem uteslöts ur förmånerna i oktober 2013
12 Just denna förpackning sålde för 75 mnkr under januari till och med juli 2014.
10
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Cirka 85 procent av expeditionerna under januari 2015 var av Vagifem Novo
Nordisk för vilket priset varierar 337-341 kr.
Tabell 5 Illustration prisspridning på Vagifem (24 styck 10 mikrogram)
Vagifem
Novo
Nordisk

Apotekskedja

Vagifem
Orifarm

Artikelnummer
085656
070090
APOTEK HJÄRTAT
225,5
341
APOTEKET AB
337
329
APOTEKSGRUPPEN
i.u
i.u
ICA SVERIGE AB
331
330
KRONANS APOTEK
339
299
LLOYDSAPOTEK
i.u
i.u
Spridning i kr/ vara
(billigast - dyrast)
10
104,5
Källa: Respektive kedjas webb 2015-02-05

Vagifem
Vagifem
Paranova Pharmachim

Vagifem
Cross
Pharma

392769
225,5
329
i.u
292
299
i.u

067262
225,5
269
i.u
261
299
i.u

162399
340
329
i.u
260
299
i.u

103,5

73,5

80

I 6 § prisinformationslagen (2004:347) regleras näringsidkares skyldighet
att lämna prisinformation vid tillhandahållande av bestämda produkter. I
enlighet med bestämmelsen är apoteken skyldiga att lämna prisinformation
när de tillhandahåller läkemedel.
För att förskrivare och patienter enklare ska kunna ta hänsyn till priset vid
valet av produkter krävs att sådan information finns tillgänglig:
1. Redan vid förskrivningstillfället.
2. När patienten väljer apotek vilket kan ske upprepade gånger upp till
ett år efter förskrivningen.
3. På apotek när fråga om eventuellt utbyte kan lyftas av expedierande
farmaceut.
Bristande kunskap om pris på likvärdiga läkemedel innebär att en
priskonkurrens inte kan uppstå. Detta riskerar att medföra att såväl
patienter som landsting får onödigt höga kostnader.

8.7

Praxis för att beviljas subvention

Under hösten 2014 beslutade TLV om pris och subvention för
preventivmedlet Cerazette. Originalläkemedlet Cerazette beviljades generell
subvention av TLV (tidigare LFN) i augusti 200413, men produkten utträdde
på företagets initiativ ur förmånssystemet under 2011.
I en ny ansökan14 2014 ansökte företaget om samma pris för produkten, som
beviljades generell subvention av TLV under 2004. Under utredningen av
subventionsansökan konstaterade TLV att ett originalläkemedel, som träder
13
14

Dnr 428/2004
Dnr 3936/2014
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ut ur förmånssystemet innan dess att patentet har fallit, kan förhindra att
generika lyckas komma in i förmånssystemet och att preparat som bedöms
som viktiga att ha i terapiarsenalen därmed stannar utanför
förmånssystemet.
För att komma till rätta med denna typ av oönskade effekter beslutade TLV
under hösten 2014 att vidareutveckla sin beslutspraxis inom ramen för 15 §
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Utvecklingen av praxis
möjliggjorde för TLV att, trots avsaknad av nytt hälsoekonomiskt underlag,
åter bevilja pris och subvention för Cerazette.
Utvecklingen av praxis möjliggör för TLV att, trots avsaknad av nytt
hälsoekonomiskt underlag, åter bevilja pris och subvention för
originalläkemedel eller generiska läkemedel med hänvisning till ett tidigare
värdebaserat beslut fattat av TLV.
Vidareutvecklingen av TLV:s beslutspraxis innebär att företag som ansöker
om pris och subvention för läkemedel (original eller generika) ska kunna få
sin ansökan beviljad, under förutsättning att ett läkemedel med samma
aktiva substans, form och styrka, har varit med i läkemedelsförmånerna efter
någon form av värdebaserat beslut av TLV efter 1 oktober 2002. Läkemedlet
kan ha fått en ansökan beviljad eller fått vara kvar i förmånerna efter en
genomgång eller en omprövning av TLV. Läkemedlet ska därefter inte ha
uteslutits genom beslut av TLV och förutsättningarna ska inte heller i övrigt
ha förändrats på ett väsentligt sätt sedan det värdebaserade beslutet fattades.
Beträffande Cerazette kunde TLV, utifrån en tillämpning av principen ovan,
konstatera att det ansökta priset inte var högre än det pris som TLV godkänt
år 2004 och att kostnaden för behandlingen fortfarande ansågs återspegla en
rimlig värdebaserad nivå. TLV konstaterade även att då patentet för
desogestrel (den aktiva substansen i Cerazette) hade gått ut förväntades den
genomsnittliga kostnaden för desogestrelbehandling komma att sjunka med
tiden.
Med den praxis som TLV nu utvecklat kan angelägna läkemedel framöver
inkluderas i läkemedelsförmånerna genom hänvisning till en produkt med
samma aktiva substans, form och styrka, som inte längre ingår i förmånerna,
men vars pris är detsamma eller högre och som med stor sannolikhet
fortfarande hade gällt som värdebaserat om företaget inte begärt utträde för
sin produkt.
Konsekvenserna för patienterna blir bättre och mer jämlik tillgång till
ytterligare behandlingsalternativ inom förmånerna.
För företagen på generikamarknaden blir tillgången till marknaden lättare,
vilket medför en ökad priskonkurrens och en mer kostnadseffektiv
användning.
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I ett fåtal fall har läkemedel också fått avslag på sin förmånsansökan hos
TLV, framför allt utifrån att TLV med nuvarande praxis och på befintligt
underlag har haft svårt att värdera andra dimensioner än den medicinska
effekten eller att produkten endast är marginellt bättre. Exempel på detta är
hormonspiralen Jaydess och vaginalringen Nuvaring. Här pågår ett arbete
för att se hur TLV kan hantera den problematiken.
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9

Förslag om utbyte
9.1

Översikt av förslagen

Utbyte in i förmånerna
Förslag: TLV föreslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ut
förskrivet läkemedel utan förmån mot ett utbytbart alternativ inom
förmånerna. Dessa utbyten ska följa dagens reglering i 21 § förmånslagen.
Apoteken föreslås vara skyldiga att upplysa patienten om att byte är möjligt
och eventuella effekter på kostnaderna.
Läkemedel med begränsad subvention får endast lämnas ut med förmån om
farmaceuten kan förvissa sig om att användningen faller inom ramen för
subvention.
TLV ska på förpackningsnivå storleksindela de utbytbara läkemedel vars
utbytbarhetsgrupp omfattas av 21 § första stycket förmånslagen, det vill säga
finns med på listan över periodens varor, så att alla dessa utbytbara
läkemedel ingår i förpackningsstorleksgrupper oavsett om de ingår i
förmånerna eller inte.
Endast recept försedda med arbetsplatskod föreslås kunna bytas till ett
läkemedel som lämnas ut med förmån. När utbyte sker, ska
öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.
Bestämmelserna om utbyte in i förmånerna bör föras in i förmånslagen. Den
tekniska och informationsmässiga lösningen bör tas fram i samråd med
berörda myndigheter och apoteksaktörer.
Utbyte utanför förmånerna
Förslag: TLV förslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ut
förskrivet läkemedel utan förmån mot ett utbytbart alternativ som inte heller
ingår i förmånerna. Utbytet bör baseras på frivillighet från patientens sida.
Apoteken böra vara skyldiga att upplysa patienten om att ett byte är möjligt
och om pris på tillgängliga produkter på det egna apoteket. Förskrivare och
farmaceut ska kunna motsätta sig att byte blir aktuellt på samma grunder
som i 21 § tredje stycket förmånslagen. När utbyte sker, ska
öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.
Bestämmelserna om utbyte utanför förmånerna bör föras in i förmånslagen.

59 (124)

Utbyte ut ur förmånerna
Förslag: TLV föreslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ett
förskrivet läkemedel som ingår i förmånerna mot ett läkemedel utanför
förmånerna. En sådan bestämmelse bör införas genom en ändring av 21 §
tredje stycket 3 sista meningen förmånslagen. När utbyte sker, ska
öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.
De nya bestämmelserna om utbyte av läkemedel in i förmånerna och utanför
förmånerna bör föras in i förmånslagen. Det finns flera fördelar med det. Det
underlättar för berörda aktörer att alla bestämmelser om utbyte av
läkemedel på öppenvårdsapotek finns i samma lag. Vidare omfattas då även
de nya bestämmelserna om utbyte av läkemedel av TLV:s tillsynsuppdrag.
Alla förslagen bygger vidare på befintliga strukturer. Bestämmelserna om
utbyte in i förmånerna och utanför förmånerna, det vill säga utbyte när det
förskrivna läkemedlet inte ingår i förmånerna föreslås införas i en ny 21 b § i
förmånslagen. Det föreslås också i samma bestämmelse ett kompletterande
bemyndigande för TLV att meddela föreskrifter om utbyte av läkemedel som
inte ingår i förmånerna. Möjlighet till utbyte ut ur förmånerna föreslås
genom en mindre ändring i 21 § förmånslagen tredje stycket 3 sista
meningen. Det kommer vidare krävas vissa ändringar i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel
och teknisk sprit samt TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4)
om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

9.2

Bakgrund

En person som behöver ett receptbelagt läkemedel kan inte fullt ut jämföras
med en vanlig konsument. Det är förskrivaren som slutligen beslutar om en
patient ska få ett läkemedel förskrivet och i så fall vilket, även om det många
gånger sker i dialog med patienten.
Läkemedel som inte ingår i förmånerna omfattas inte av det regelverk som
möjliggör utbyte på apotek. I dessa fall ska förskrivet läkemedel lämnas ut.
Utbyte på apotek för läkemedel inom förmånerna har inneburit att en stark
priskonkurrens har uppstått för läkemedel där det finns utbytbara alternativ.
Denna priskonkurrens uteblir dock för läkemedel som inte ingår i
förmånerna vilket får till följd att patienten kan få betala onödigt höga priser.
När ett läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna regleras inte priset på
läkemedlet, utan fri prissättning råder. Det innebär att läkemedelsföretag är
fria att fastställa apotekens inköpspris (AIP) på ett läkemedel och apoteken
är fria att fastställa apotekens utförsäljningspris (AUP). Patienten kan
därmed få betala olika pris på ett och samma läkemedel beroende på hos
vilket apotek som inköpet görs. Enligt en undersökning av Konsumentverket
är kännedomen om att det råder fri prissättning av läkemedel utanför
förmånerna låg hos allmänheten (se avsnitt 11.2). Även hos förskrivare är
kännedomen om detta låg, enligt uppgift från landstingen.
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9.2.1
Synpunkter från rundabordsdeltagare
TLV har under utredningen genomfört rundabordssamtal med centrala
aktörer i branschen för att fånga upp olika intressenters synpunkter samt
förslag på åtgärder. I det följande beskrivs särskilda synpunkter som
framkommit vid rundabordssamtal och i skrivelser till TLV om utbyten av
läkemedel som inte ingår i förmånerna.
E-hälsomyndigheten
När det gäller utbyten helt utanför förmånerna bör detta inte begränsas på
sådant sätt att utbyte endast får ske till en vara med lägre pris, då andra
egenskaper än pris skulle kunna vara vägledande för patientens val om
denne själv står för kostnaden.
Föreningen för Generiska Läkemedel (FGL)
Patienten bör få rättigheten men inte skyldigheten att byta läkemedel och
apoteken bör erbjuda den vara som ligger lägst i pris för läkemedel utanför
förmånerna. FGL anser att det är orimligt att varken patienter eller läkare
vet vad läkemedlen kostar och att patienter nekas möjligheten att frivilligt
byta till ett medicinskt likvärdigt alternativ med lägre pris. I våra nordiska
grannländer, Finland, Norge och Danmark byts läkemedel ut på apotek
oavsett om det är samhället eller patienten som betalar för läkemedlet. För
att det lägre priset verkligen ska komma patienten till godo anser FGL att
även apotekens påslag på läkemedel utan förmån ska regleras, det vill säga
en fast apoteksmarginal borde införas.
Handikappförbunden
Vill att det ska vara tillåtet att byta ut läkemedel även om de inte ingår i
förmånerna så att patient kan välja ett läkemedel med lägre pris. Om läkare
angivit förmån på receptet men läkemedlet inte ingår i förmånerna ska det
vara möjligt att byta ut till något med förmån. Vid utbyte bör priset till
konsument bli så lågt som möjligt, en fast apoteksmarginal bör därför
införas.
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
Rimligt att apoteken ska kunna byta ut läkemedel som tidigare ingått i
förmånerna, mer tveksamma till om det går att motivera särskild reglering
om utbyte när patienten själv betalar för sina receptbelagda läkemedel. Det
skulle i så fall bygga på att det faktum att ett då ett läkemedel förskrivs anses
det tillräckligt för att införa en reglering. Om byte av läkemedel utanför
förmånerna införs måste det säkerställas att byten genomförs i enlighet med
patientens vilja och att patienten på ett rimligt sätt får del av den
priskonkurrens som utbytet medför. Det borde vara en skyldighetför
apoteken att informera om priser på möjliga alternativ oavsett om det
lagerhålls eller inte.
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Läkemedelsverket
Om utbyte utanför förmånerna införs är det mycket viktigt att förskrivare
och farmaceuter även här får möjlighet att motsätta sig byte av hänsyn till
patientsäkerhetsskäl. När det gäller att byta in läkemedel till förmånerna
vore det rimligt att tillämpa samma principer som inom förmånerna, det vill
säga till periodens vara inom det generiska utbytet och till förpackning med
lägre pris inom parallellutbytet och att det blir tydligt hur ett sådant byte ska
förhålla sig till TLV:s beslut om begränsad subvention. Återrapportering till
förskrivare och information till patienter bör också regleras så att detta även
omfattar utbyten av förskrivna läkemedel utan förmån. När det kommer till
byten av läkemedel utanför förmånerna kan man fråga sig om det ska finnas
turregler för vilket läkemedel som ska lämnas ut. Ska man tillämpa samma
regler som inom parallellutbytet eller ska apotek eller patient fritt kunna
välja produkt utanför förmånerna? Detta kan även komma att påverka
apotekens tillhandahållandeskyldighet. Vilket val av läkemedel som lämnas
ut utanför förmånerna kommer få konsekvenser för apoteken,
läkemedelsföretagen, priset, konkurrensen och patienterna. Gruppering av
utbytbara läkemedel på förpackningsnivå bör göras genom att tillämpa den
så kallade 12-procents regeln.
Nätverket för läkemedelskommittéerna i Sverige (LOK)
För produkter som är helt utan förmån bör patienten få information om det
lägsta (och högsta) priset på marknaden. I förekommande fall, ska patienten
också få information om att det finns utbytbara produkter med lägre pris,
och vilket det lägsta priset är hos det apotek dit kunden har vänt sig. Byte ska
kunna ske oberoende av förmånsstatus, men inte om förskrivaren eller
patienten motsätter sig det. Vid byte av produkt utan förmån till produkt
med förmån ska samma utbytesregler gälla som vid utbyte av preparat inom
förmånen. När det gäller utbyten helt utanför förmånerna är det upp till
patienten vilket pris som accepteras men risken finns att patienten
fortfarande inte får fullständig information om utbud och priser. Patienten
ska kunna begära att apoteket tar hem ett läkemedel utan förmån som inte
finns i lager, men bör då alltid få en prisuppgift i förväg och godkänna det
priset. Risken finns att vissa apotek väljer att sätta genomgående höga priser
AUP oavsett AIP, eller välja att inte lagerföra billigare alternativ. Förskrivare
och patient har svårt att ta reda på vilket preparat i en utbytesgrupp som har
absolut lägst pris, och på vilket apotek. Ett enhetligt påslag, en fast
apoteksmarginal, bör införas för att motverka dessa problem. Sjukvården ska
kunna rekommendera patienten att anlita ett visst enskilt
apotek/apoteksbolag som har bättre prissättning. Det kommer fortfarande
finnas problem i de fall ett ombud företräder patienten. Kan/får ombudet ta
beslut för patienten angående eventuellt utbyte?
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Socialstyrelsen
Till viss del kan de negativa effekterna av en oreglerad handelsmarginal för
apoteken lindras av utvidgade möjligheter till utbyte och förbättrad
prisinformation. Läkemedel som inte ingår i förmånerna kommer dock även
framöver att kosta olika mycket beroende på val av apotek, vilket går emot
principen att alla patienter ska kunna få vård på lika villkor.
Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI)
Möjligheten till utbyte bör baseras på medicinska skäl och det är viktigt att
apotek blir skyldiga att upplysa patienten om olika möjliga alternativ och vad
de kostar, inte enbart vilka läkemedel som finns i lager på aktuellt apotek. Då
kan man uppnå en upplevd förbättring för patient, men utan att reglera
apotekens handelsmarginal är det inte säkert att priskonkurrensen kommer
fungera och patienten får tillgång till lägsta möjliga pris. Detta är något som
framförts av flera aktörer som exempelvis Handikappförbunden, LOK och
Sveriges Läkarförbund.
Sveriges Apoteksförening
Föreningen framhåller att dagens reglering leder till stora administrativa
kostnader för apotek och vård då farmaceuten måste kontakta förskrivaren
för att ändra ett recept på ett läkemedel utan förmån till ett inom
förmånerna, alternativt ett med lägre pris. De ser ingen anledning att göra
skillnad mellan läkemedel inom och utanför förmånerna när det gäller
hantering av utbyte. Om möjlighet till utbyte införs kan patienten fråga vilka
alternativ som finns och då avgöra vilken produkt man vill betala för.
Apoteken har leveransskyldighet på alla förordnade läkemedel.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL konstaterar att merarbete uppstår för förskrivare och patienter när det
inte går att byta ut läkemedel på apoteken och att detta leder till högre
kostnader. Möjliggörandet av utbyte kan stävja detta och påverka prisbilden
positivt både för enskilda patienter och landstingen varför denna åtgärd bör
prioriteras.
Sveriges Läkarförbund
Läkarförbundet anser att läkemedel som Läkemedelsverket beslutat är
utbytbara även ska vara det i praktiken. Stora prisskillnader mellan olika
tillverkare drabbar både den enskilda patienten och samhället. Om inga
hinder för utbyte föreligger, som att förskrivaren förhindrat utbyte, ska
utbyte kunna ske. När det gäller prisinformation i förskrivarstöden vill
Läkarförbundet återigen lyfta fram att utgångspunkten måste vara att
läkaren i mötet med patienten inte ska behöva ägna tid åt att jämföra priser
mellan olika apotek. Målsättningen bör vara läkarna vid
förskrivningsögonblicket inte ska behöva ta hänsyn till annat än det rent
medicinska. Förhoppningen är att de förslagna åtgärderna med utvidgade
möjligheter till utbyte samt en oberoende priswebb ska leda till en
fungerande priskonkurrens på marknaden.
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9.3

Förslag om utbyte in i förmånerna

Utbyte in i förmånerna
Förslag: TLV föreslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ut
förskrivet läkemedel utan förmån mot ett utbytbart alternativ inom
förmånerna. Dessa utbyten ska följa dagens reglering i 21 § förmånslagen.
Apoteken föreslås vara skyldiga att upplysa patienten om att byte är möjligt
och eventuella effekter på kostnaderna.
Läkemedel med begränsad subvention får endast lämnas ut med förmån om
farmaceuten kan förvissa sig om att användningen faller inom ramen för
subvention.
TLV ska på förpackningsnivå storleksindela de utbytbara läkemedel vars
utbytbarhetsgrupp omfattas av 21 § första stycket förmånslagen, det vill säga
finns med på listan över periodens varor, så att alla dessa utbytbara
läkemedel ingår i förpackningsstorleksgrupper oavsett om de ingår i
förmånerna eller inte.
Endast recept försedda med arbetsplatskod föreslås kunna bytas till ett
läkemedel som lämnas ut med förmån. När utbyte sker, ska
öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.
Bestämmelserna om utbyte in i förmånerna förs in i förmånslagen.
9.3.1
Överväganden - Utbyte in i förmånerna
Det har framkommit att kunskapen om nuvarande reglering för
receptbelagda läkemedel utanför förmånerna är låg, både bland förskrivare
och bland patienter. Detta inkluderar kännedom om att läkemedel som inte
ingår i förmånerna inte får bytas till ett av Läkemedelsverket bedömt
utbytbart alternativ trots att ett utbytbart alternativ ingår i förmånerna.
Detta har visat sig leda till merarbete för både patienter, förskrivare och
apotekspersonal.
Införs möjligheten till byte av läkemedel i förmånerna riskerar patienter inte
på samma sätt att få betala onödigt mycket och det kan även minska det
merarbete som kommer av att förskrivaren måste kontaktas av patient eller
apotek när förskrivet läkemedel inte ingår i förmånerna men det finns
utbytbara alternativ som ingår.
Om byte in i förmånerna införs bedöms även incitamenten minska för
företag att utträda ur förmånerna när ett väletablerat läkemedel får generisk
konkurrens. Att utträda ur förmånerna i ett sådant läge har idag fördelarna,
för läkemedelsföretaget, att prissättningen är fri utanför förmånerna och om
inte byte är möjligt finns både möjlighet till att höja priset och behålla en
stor del av försäljningen.

64 (124)

Redan idag är det möjligt att byta ut ett läkemedel som inte ingår i
förmånerna mot ett som gör det, om det förskrivna läkemedlet ingick i
förmånerna då receptet utfärdades. I dessa fall ska byte ske enligt 21 §
förmånslagen till det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som har lägre
eller lägst fastställt pris. På samma sätt föreslås utbyte kunna hanteras när
det förskrivna läkemedlet inte ingår i förmånerna, och inte heller ingick i
förmånerna då det förskrevs, när det finns utbytbara alternativ inom
förmånerna.
Förutsatt att förskrivaren, farmaceuten och patienten själv får möjlighet att
förhindra utbytet på liknade villkor som idag finns för utbyten inom
förmånerna, samt att apoteken blir skyldiga att informera om detta, finns en
bred samstämmighet bland de intressenter TLV samrått med inom ramen
för rundabordssamtalen om att denna möjlighet bör införas. Det finns dock
vissa hanteringsmässiga frågor av mer praktisk karaktär som måste lösas för
att kunna införa denna typ av utbyten.
Vid utbyte av läkemedel utan förmån till ett läkemedel inom förmånerna
behöver farmaceuten säkerställa att patienten enligt 4 § förmånslagen har
rätt till läkemedelsförmåner, och att kriterierna i 6 § förmånslagen för
förskrivning inom förmånerna är uppfyllda. Eftersom byte till ett läkemedel
inom förmånerna bara föreslås kunna ske om arbetsplatskod finns på
receptet bör kriterierna i 6 § förmånslagen normalt gå att kontrollera.
Däremot skulle det vara mer arbetskrävande för farmaceuten att undersöka
om patienten uppfyller kraven för förmånsberättigade personer i 4 §
förmånslagen. Det är idag förskrivarens uppgift att ange om en patient ska få
förskrivet läkemedel med förmån och förskrivaren intygar med ett signum i
rutan för ”med förmån” att patienten uppfyller förutsättningarna för förmån
enligt 4 §. Det framstår som rimligt att bibehålla nuvarande
ansvarsfördelning även om utbyte in i förmånerna införs. Det bör därför
även fortsättningsvis vara förskrivarens ansvar att för patienter som inte
uppfyller dessa krav markera på receptet att förskrivningen inte ska omfattas
av förmånerna, utan att det ska lämnas ut på apotek med full patientavgift.
Möjlighet att byta ut ett förskrivet läkemedel utan förmån mot ett utbytbart
alternativ inom förmånerna föreslås införas i en ny 21 b § förmånslagen.
Bestämmelsen föreslås också innehålla ett bemyndigande för TLV att
föreskriva om sådant utbyte. Nuvarande 21 § förmånslagen reglerar
möjlighet till utbyte när det förskrivna läkemedlet ingår i förmånerna. Den
föreslagna 21 b § föreslås reglera möjligheter till utbyte när det förskrivna
läkemedlet inte ingår i förmånerna. TLV har övervägt möjligheten att införa
bestämmelser om utbyte av läkemedel som inte ingår i förmånerna i annan
lagstiftning än förmånslagen, exempelvis läkemedelslagen (1992:859) där
regleringen av utbytbarhet för läkemedel i samband med godkännande finns
(det vill säga den utbytbarhetsbedömning som Läkemedelsverket gör). TLV
har dock bedömt att det finns flera fördelar med att införa dem i
förmånslagen. De flesta bestämmelser om utbyte av läkemedel på
öppenvårdsapotek samlas då i en och samma lag vilket underlättar för
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användarna vid hänvisningar i andra författningar. Det möjliggör också att
utbytet in i förmånerna omfattas av TLV:s tillsynsuppdrag.
Läkemedel med begränsad subvention
TLV:s beslut om subvention av läkemedel kan vara begränsade. Exempelvis
kan ett läkemedel vara subventionerat endast för en viss indikation eller viss
patientgrupp där det bedömts vara kostnadseffektivt. Om det införs en
möjlighet till utbyte från ett förskrivet läkemedel utan förmån till ett
läkemedel inom förmånerna med begränsad subvention bör det säkerställas
att detta inte blir ett sätt att kringgå TLV:s beslut om begränsad subvention.
Byte från ett förskrivet läkemedel utan förmån till ett läkemedel inom
förmånerna bör bara kunna ske i den utsträckning den förskrivna
användningen hade ingått i högkostnadsskyddet om det hade förskrivits
inom förmånerna.
TLV har ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att mer aktivt se över
subventionsbegränsningar för att säkerställa att grunderna för den
begränsade subventionen fortfarande är aktuella en tid efter att besluten
fattades. Det kommer dock finnas behov av att begränsa subventionen även
framöver för vissa utbytbara läkemedel. Det finns även exempel på
läkemedel som är utbytbara där en begränsning kan behöva läggas till, då
läkemedlen inom och utanför förmånerna har olika indikation där beslutet
om subvention avser den ena indikationen.
TLV föreslår att utbyte av förskrivet läkemedel utanför förmånerna till ett
utbytbart läkemedel inom förmånerna ska möjliggöras generellt. I TLV:s
förskrifter bör det dock förtydligas att byten till ett läkemedel med begränsad
subvention (som sedan expedieras med förmån) endast får ske om
expedierande farmaceut kan förvissa sig om att användningen faller inom
den subventionerade användningen. När begränsningen rör exempelvis
patientens ålder eller vilken behandling förskrivningen avser bör expediera
farmaceut kunna avgöra om ett läkemedel med förmån kan lämnas ut. I
många fall är dock begränsningen relaterad till vilka behandlingar patienten
tidigare har prövat, vilket innebär att det är förskrivaren som kan avgöra om
kriterierna för att få läkemedlet med subvention uppfylls. En sådan uppgift
som farmaceuten inte kan ta ställning till vid receptexpeditionen kommer i
praktiken leda till att dessa läkemedel inte att kan bytas ut till läkemedel
inom förmånerna. TLV:s pågående arbete med att se över subventionsbegränsningarna kommer att få betydelse för möjligheten att byta ut vanligt
förekommande läkemedel utanför förmånerna mot alternativ inom
förmånerna. Det blir viktigt att TLV har tillgång till uppföljningsdata för att
kunna kontrollera att detta inte blir ett sätt att kringgå
subventionsbegränsningen.
Arbetsplatskoder en förutsättning för förmån
I nuvarande regelverk är en förutsättning för att ett läkemedel ska kunna
expedieras med förmån att receptet är försett med en så kallad
arbetsplatskod. Detta krav innebär att om receptet saknar arbetsplatskod
kan läkemedlet inte lämnas ut med förmån. Detta ligger i linje med de
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förslag som syftar till landstingens möjligheter att följa kostnader för
förmånsläkemedel. Utbyte från ett läkemedel som inte har förmån ska kunna
göras även om receptet inte är försett med en arbetsplatskod, men då får
patienten stå för hela kostnaden även om det utbytbara läkemedlet ingår i
förmånerna.
Utbytbarhet på förpackningsnivå
Läkemedelsverket beslutar om utbytbarhet enligt 8 i § läkemedelslagen
(1992:859) för alla godkända läkemedel, oberoende av om de kommer att
ingå i förmånerna eller inte. Information om ifall ett läkemedel är utbytbart
eller inte finns tillgängligt för alla läkemedel som tillhandahålls på
öppenvårdsapotek i Sverige. När Läkemedelsverket beslutar om utbytbarhet
delas de utbytbara läkemedlen in i så kallade utbytbarhetsgrupper (i
huvudsak: substans, form och styrka). Varje läkemedel kan dock
marknadsföras i flera olika förpackningar.
Ett läkemedel är utbytbart endast mot ett sådant läkemedel som kan anses
utgöra en likvärdig produkt. Det kan också finnas andra hinder mot
utbytbarhet. Skillnader som kan medföra att produkter inte blir utbytbara
kan vara att de har viktiga skillnader i hanterbarhet, exempel är
inhalationsläkemedel som kräver viss andningsteknik, läkemedel i
injektionspennor eller andra produkter där hjälpmedel bipackats som är
avgörande för administreringen av läkemedlet. Det tas däremot inte hänsyn
till skillnader som till exempel avser avsaknad av vissa förpackningsstorlekar, om det ingår konserveringsmedel eller inte samt om produkten är
parfymerad eller oparfymerad15.
I samband med att det generiska utbytet infördes år 2002, fram till
periodens vara infördes 2009, tillämpades den så kallade 12-procentsregeln.
Denna hantering är inte reglerad men fyller ett praktiskt behov och tillämpas
än idag av E-hälsomyndigheten för utbytbara läkemedel inom förmånerna
som inte är med på listan över periodens varor (original och parallellutbytet). Indelning enligt 12-procentsregeln bygger på att utifrån förskriven
totalmängd (exempelvis antal tabletter eller volymen av ett flytande
läkemedel) visas de utbytbara läkemedel och förpackningar som är inom
spannet +/- 12 procent. Farmaceuten på öppenvårdsapoteket ser vid
receptexpeditionen vilka utbytbara läkemedel och förpackningsstorlekar som
är möjliga att byta till. 12-procentsregeln medför att beroende på vilken vara
som är förskriven formas olika grupperinger.
12-procentsregeln har för vissa produkter medfört patientsäkerhetsrisker då
skillnader mindre än 12 procent får påverkan på doseringen. I ett par fall har
därför Läkemedelsverket fattat undantagsbeslut och delat in vissa läkemedel
på förpackningsnivå. Detta gäller läkemedlen Genotropin och Ferinject.
Detta sedan patientsäkerhetsrisker påtalats av apotek och Apotekens Service
AB (idag E-hälsomyndigheten).
15

Prop. 2008/09:145 s. 226 Omreglering av apoteksmarknaden
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Inom det generiska utbytet (läkemedel på listan över periodens varor) delar
TLV in förpackningarna i så kallade förpackningsstorleksgrupper, enligt
bilaga till TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om
prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
(utbytesföreskriften). I detta system informerar TLV om vilken vara inom
varje förpackningsstorleksgrupp som ska lämnas ut på apotek och därmed
behöver det finns en indelning även på förpackningsnivå så priserna kan
jämföras. Det görs idag ingen indelning på förpackningsnivå av läkemedel
som inte ingår i förmånerna.
TLV:s indelning i förpackningsstorleksgrupper är idag inte komplett.
Injektions- och infusionsläkemedel har som regel hittills varit undantagna
från indelningen i förpackningsstorleksgrupper på grund hur dessa
läkemedel kan tillföras kroppen eller i övrigt hanteras på så olika sätt. Idag
är huvudregeln i utbytesföreskriften att injektions- och infusionsläkemedel
läggs i så kallade EK-grupper (där ”EK” står för ”ej klassificerad”), där varje
förpackning får en egen EK-grupp och därmed sker inget utbyte.
Då TLV:s förpackningsstorleksgrupper är till för prisjämförelser mellan
relevanta förpackningsstorlekar måste det klargöras hur läkemedel där ett
hjälpmedel finns bipackat som är avgörande för administreringen av
läkemedlet ska indelas på förpackningsnivå. TLV menar att det vore
önskvärt att hanteringsfrågor, om skillnaden av förpackningstyp är av sådan
karaktär att det påverkar patientens möjlighet att tillgodogöra sig
läkemedlet, är en fråga för Läkemedelsverket och att de bör utveckla sina
kriterier för utbytbarhet. Läkemedelsverket har framfört att det saknas stöd
för att de ska kunna göra detta, och ta hänsyn till exempelvis vilka
förpackningar som finns och/eller saknas inom ett godkännande eller mellan
olika produkter för att komma fram till att produkterna är utbytbara. Följden
av detta skulle bli färre antal utbytbara produkter, vilket verkar stå i strid
med lagstiftningens syfte. Läkemedelsverkets och TLV:s roller på området
kan därför behöva förtydligas.
Om möjlighet till utbyte av läkemedel införs bör det vara tydligt för
farmaceuterna på apotek till vilka förpackningar byte kan ske.
Läkemedelsverket har föreslagit att om läkemedlet inte finns i någon
förpackningsstorleksgrupp, väljer farmaceuten en storlek som nära
överensstämmer med den förskrivna mängden eller doseringen i enlighet
med nuvarande praxis16. TLV menar att vi här behöver skilja på utbyten av
läkemedel vars utbytbarhetsgrupp finns med på listan över periodens varor
och de läkemedel som ingår i utbytbarhetsgrupper som inte gör det. Samtliga
utbytbara läkemedel, oavsett förmånsstatus, vars utbytbarhetsgrupp ingår på
listan över periodens varor bör indelas i förpackningsstorlekgrupper.
Indelningen i förpackningsstorleksgrupper för läkemedel som inte ingår i
förmånerna bör göras i samband med att ett läkemedel börjar
5 kap. 8 § Läkemedelsverkets föreskrifter [LVFS 2009:13] om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
16
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marknadsföras i Sverige. Att ta hänsyn till alla förpackningar i samtliga
godkännanden – oavsett om de kommer att marknadsföras eller inte skulle
medföra onödig hantering.
Indelningen av utbytbara läkemedel utan förmån på förpackningsnivå måste
också implementeras i den tekniska infrastrukturen. Den tekniska och
informationsmässiga lösningen bör tas fram i samråd med berörda
myndigheter och apoteksaktörer.
TLV:s möjligheter till uppföljning och tillsyn
För att följa upp byten från förskrivna läkemedel utanför förmånerna till
läkemedel inom förmånerna krävs att TLV får tillgång till information om
den delen av försäljningen. I nuläget har TLV endast tillgång till
försäljningsstatistik som inkluderar läkemedel som ingår i förmånerna.
Enligt 18 § lag (1996:1156) om receptregister ska E-hälsomyndigheten till
TLV lämna uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad,
kostnadsreducering och uppgifter om att farmaceuten har motsatt sig utbyte
samt skälen för det enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Ehälsomyndigheten ska redovisa uppgifterna per öppenvårdsapotek. Sådana
uppgifter lämnas idag enligt 6 § första stycket 10 lagen om receptregister för
ändamålet ” registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 §
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.”. Läkemedels- och
apoteksutredningen har i SOU 2014:20 föreslagit en ändring av 6 § första
stycket 10 lagen om receptregister som innebär att ändamålet ändras till
”registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets tillsyn enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.” TLV föreslår att Läkemedels- och
apoteksutredningens förslag till ändring av denna bestämmelse i lagen om
receptregister genomförs. Då skulle införandet av en ny 21 b § inte kräva
någon ytterligare ändring av lagen om receptregister eftersom även utbytet
in i förmånerna skulle omfattas av de uppgifter E-hälsomyndigheten ska
lämna till TLV. Det kan i praktiken komma att bli svårt för TLV att utöva
tillsyn över apotekens byte in i förmånerna av läkemedel med begränsad
subvention eftersom det ofta kommer att kräva information om patienten
som TLV inte får uppgifter om.
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9.4

Förslag om utbyte utanför förmånerna

Utbyte utanför förmånerna
Förslag: TLV förslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ut
förskrivet läkemedel utan förmån mot ett utbytbart alternativ som inte heller
ingår i förmånerna. Utbytet bör baseras på frivillighet från patientens sida.
Apoteken böra vara skyldiga att upplysa patienten om att ett byte är möjligt
och om pris på tillgängliga produkter på det egna apoteket. Förskrivare och
farmaceut ska kunna motsätta sig att byte blir aktuellt på samma grunder
som i 21 § tredje stycket förmånslagen. När utbyte sker, ska
öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.
Bestämmelserna om utbyte utanför förmånerna bör föras in i förmånslagen.
9.4.1 Överväganden - Utbyte mellan läkemedel utanför förmånerna
Som beskrivits tidigare (avsnitt 9.2) kan begränsningen att endast läkemedel
inom förmånerna får bytas ut på öppenvårdsapotek leda till både merarbete
och onödigt höga kostnader för både patient och samhälle.
Även då det inte finns något utbytbart alternativ med förmån, utan alla
läkemedel i en utbytesgrupp är utanför förmånerna, bör det vara möjligt att
byta ut dessa läkemedel. Detta möjliggör en bättre priskonkurrens för
läkemedel som inte ingår i förmånerna. Samtliga läkemedel vars
utbytbarhetsgrupp inte finns med på listan över periodens varor bör klustras
på förpackningsnivå av E-hälsomyndigheten på samma sätt som sker idag
för de förmånsläkemedel som inte finns med på periodens vara-listan (den
så kallade 12-procentsregeln). En stor del av de godkända läkemedlen
marknadsförs inte och kommer inte att marknadsföras i Sverige. För de
läkemedel som finns godkända på den svenska marknaden är det ofta endast
ett fåtal av de godkända förpackningarna för det läkemedlet som verkligen
marknadsförs. Mot bakgrund av ovanstående skulle arbetet med att besluta
om förpackningsstorleksgrupper även för läkemedel utanför förmånen
därmed ge upphov till ett omfattande arbete utan att det finns något direkt
behov. De kommer alltjämt att ligga utanför systemet för periodens vara.
Ett byte utanför förmånerna bör vara frivilligt för patienten, men
öppenvårdsapoteken bör vara skyldiga att upplysa patienten om att det är
möjligt. På samma sätt som vid nu gällande utbyte av läkemedel bör det
finnas möjlighet för förskrivare och expedierande farmaceut på apotek att
motsätta sig utbyte av patientsäkerhetsskäl.
Förmånslagens bestämmelser om att utbyte ska ske till ett likvärdigt
läkemedel med lägre pris när sådant finns tillgängligt baseras på
utgångspunkten att samhället kan ställa krav på utbyte när samhället
subventionerar läkemedelsanvändningen. Utanför läkemedelsförmånerna
betalar patienten ofta sina läkemedel själv och det finns då inte samma skäl
för samhället att ställa krav på obligatoriskt utbyte. TLV bedömer därför att
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det inte bör ställas krav på utbyte av läkemedel när patienten betalar
läkemedlet själv. Däremot bör regelverket kring utbyte av läkemedel öppnas
upp så att patienten ska erbjudas en möjlighet att välja ett annat utbytbart
läkemedel med lägre pris än det förskrivna. Det är inte fråga om att reglera
vilket läkemedel patienten ska få när den betalar själv utan att erbjuda
patienten en valmöjlighet som inte finns idag.
Om möjlighet till utbyte utanför förmånerna införs är det viktigt att det är
utifrån patientens önskan som ett byte sker och inte utifrån affärsmässiga
överväganden hos apoteksaktörerna. Avsikten är också att patienten ska få
del av den priskonkurrens som generiskt utbyte medför. En sådan
informationskampanj som förslås i avsnitt 11.5.1 för att uppmärksamma
patienter och förskrivare på att det är fri prissättning på läkemedel utanför
förmånerna, i kombination med en utvecklad prisjämförelsetjänst på webben
kan vara en god början för att skapa medvetna konsumenter. Förskrivarna
har också en viktig roll i att informera patienterna om att det kan finnas
billigare utbytbara läkemedel på apoteket. Apoteken bör även i denna
situation vara skyldiga att informera patienten om att utbyte är möjligt och
om priserna på utbytbara läkemedel på det aktuella apoteket, både priset på
tillgängliga läkemedel och på läkemedel som apoteket kan beställa hem.
TLV har övervägt alternativet att utbyte utanför förmånerna skulle kunna
regleras på liknande sätt som parallellutbytet, det vill säga att utbyte ska ske
till ett tillgängligt utbytbart läkemedel med lägre pris än det förskrivna. TLV
gör dock bedömningen att om patienten själv står för hela
läkemedelskostnaden bör det rimligen vara möjligt att även byta till ett
utbytbart läkemedel med högre pris. TLV har därför kommit fram till
förslaget att patienten bör informeras om att utbyte är möjligt och att det är
patienten själv som får välja om denne vill byta ut det förskrivna mot ett
annat läkemedel oavsett om det ligger högre eller lägre i pris. Utbyte utanför
förmånerna bör regleras i den föreslagna nya 21 b § förmånslagen.
Det har framförts synpunkter från apoteksföreträdare och förskrivare att
dagens reglering leder till stora administrativa kostnader för apotek och
förskrivare eftersom farmaceuterna måste kontakta förskrivare för att ändra
ett recept på ett läkemedel utan förmån till ett inom förmånerna alternativt
till ett läkemedel med lägre pris. Om möjlighet till utbyte införs för alla
läkemedel där det finns utbytbara alternativ kan patienten själv avgöra
vilken produkt man vill betala för. Apotekens leveransskyldighet omfattar
alla förordnade läkemedel (se avsnitt 3.3).
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9.5

Förslag om utbyte ut ur förmånerna

Förslag: TLV föreslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ett
förskrivet läkemedel som ingår i förmånerna mot ett läkemedel utanför
förmånerna. En sådan bestämmelse bör införas genom en ändring av 21 §
tredje stycket 3 sista meningen förmånslagen. När utbyte sker, ska
öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.
Om det införs en möjlighet att byta förskrivet läkemedel som inte ingår i
förmånerna till ett läkemedel inom förmånerna och till andra utbytbara
läkemedel utanför förmånerna, bör det också vara möjligt att byta ett
förskrivet läkemedel som ingår i förmånerna mot ett utbytbart läkemedel
utanför förmånerna, under förutsättning att patienten själv står för hela
kostnaden för läkemedlet.
I nu gällande 21 § tredje stycket förmånslagen, som reglerar hinder mot
utbyte, anges i tredje punkten sista meningen att om något annat utbytbart
läkemedel finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, om
patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet. Med nuvarande regler
om utbyte i förmånslagen gör TLV bedömningen att denna bestämmelse
innebär att patienten kan välja valfritt läkemedel som ingår i förmånerna,
men får betala hela kostnaden själv om patienten väljer ett läkemedel som
varken är det som utbyte ska ske till enligt 21 § eller det förskrivna
läkemedlet. Med nu gällande regelverk kan patienten inte byta till ett
läkemedel utanför förmånerna.
Om förmånslagen kompletteras med förslaget till ny 21 b § förmånslagen,
som möjliggör utbyte av läkemedel in i förmånerna och utanför förmånerna,
föreslås den innehålla en bestämmelse om att om det i en utbytbarhetsgrupp
finns både läkemedel som ingår i förmånerna och läkemedel som är utanför
förmånerna får utbyte ske till valfritt läkemedel. Om byte sker till ett
läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska dock bytet ske i enlighet med
21 § förmånslagen.
Den författningsreglering som föreslås för utbytet in och ut ur förmånerna
utgår från att om det förskrivna läkemedlet ingår i förmånerna regleras
utbytet i 21 § förmånslagen. Om det förskrivna läkemedlet inte ingår i
förmånerna regleras utbytet i den föreslagna 21 b § förmånslagen. En
bestämmelse om patientens rätt att byta från ett förskrivet läkemedel som
ingår i förmånerna till ett läkemedel utanför förmånerna bör med den
systematiken införas i 21 § förmånslagen. Det föreslås därför att nuvarande
21 § tredje stycket 3 sista meningen ändras så att om patienten betalar hela
kostnaden själv får byte ske till valfritt utbytbart läkemedel oavsett om det
ingår i förmånerna eller inte. Konsekvenser av förslagen om utbyte
Genom förslagen skapas möjlighet för patienter att i större utsträckning än
idag fritt välja vilket utbytbart läkemedel som ska expedieras. Patienten kan
också välja om denne vill ha ett läkemedel som omfattas av
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högkostnadsskyddet, med de förutsättningar som gäller för det utbytet, eller
välja att betala för sitt läkemedel själv utanför förmånerna. Patienten får
möjlighet till större inflytande över vilket läkemedel denne får med sig hem
från apoteket. Det förväntas minska frustrationen hos patienter vid receptexpedition på apotek och kan bidra till att öka patienternas förtroende för
apotekspersonalen och för systemet med generiskt utbyte av läkemedel.
Samtidigt bör det minska det merarbete apotekspersonal och förskrivare har
framhållit att de lägger på kontakter med varandra för att korrigera recept
vid expedition. Som tidigare angivits genomförs det en ansenlig mängd
korrigerar av recept på apoteken som ofta är av administrativ karaktär. De
förslagna förändringarna bör i viss utsträckning kunna minska behovet av
korrigeringar när det öppnas upp en möjlighet att utan förskrivarens
samtycke byta ett förskrivet läkemedel som inte ingår i förmånerna till ett
annat utbytbart läkemedel. Det bör medföra fördelar både för förskrivare och
för apotekspersonal när detta merarbete i stora delar försvinner.
Möjligheten till utbyte in i förmånerna bör också innebära förenklingar för
förskrivarna, eftersom de inte i samma utsträckning som idag behöver
undersöka vilka läkemedel som ingår i förmånerna. Det får inte längre så
stora ekonomiska konsekvenser för patienten om förskrivaren skriver ut ett
läkemedel som inte ingår i förmånerna, eftersom patienten när den kommer
till apoteket ändå kan få ett utbytbart alternativ inom förmånerna eller ett
billigare utom förmånerna om sådana finns. Förskrivaren behöver heller inte
undersöka priset på läkemedel utanför förmånerna eftersom patienten kan
få byta till ett utbytbart läkemedel med lägre pris om det finns tillgängligt.
Det bör uppmärksammas att med dessa förslag kommer följden kunna bli att
i de situationer förskrivaren eller farmaceuten mottsätter sig byte blir det
andra konsekvenser för patienten än när de motsätter sig byte inom
förmånerna. Om förskrivaren kryssat att läkemedlet inte får bytas och
läkemedlet inte ingår i förmånerna betyder detta att patientens möjlighet att
välja ett billigare alternativ försvinner.
9.5.1

Ekonomiska konsekvenser

Utbyte in i förmånerna
Utbyte in i förmånerna kommer att öka kostnaderna i förmånssystemet. De
läkemedel det gäller är de som idag enbart befinner sig utanför förmånerna
men som ingår i en utbytesgrupp där det finns läkemedel som ingår i
förmånerna. Dessa läkemedel utanför förmånerna skulle därmed potentiellt
sett kunna bytas in i förmånerna om detta tillåts.
Det är enbart de läkemedel som har en användning som överensstämmer
med den behandling som sker inom ramen för förmånerna, som omfattas av
den föreslagna möjligheten till inbyte i förmånerna. Under 2014 omsatte
dessa läkemedel utanför förmånerna för cirka 130 miljoner kronor räknat
som AUP. Detta är sannolikt en överskattning eftersom vissa patienter
fortfarande kommer att vilja ha det förskrivna preparatet och därför inte vill
byta till ett annat utbytbart läkemedel inom förmånerna.
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Priserna inom förmånerna är lägre än utanför förmånerna eftersom det ofta
är generika som används. Den ökade kostnaden för förmånssystemet för
dessa läkemedel som under 2014 förskrivs utanför förmånerna (cirka 130
miljoner kronor), beräknas vara ungefär hälften så stor. Kostnaderna i
förmånssystemet skulle därmed öka med ungefär 70 miljoner kronor räknat
som AUP exklusive moms. Detta är den totala effekten som inbegriper både
patientens egenavgift samt landstingens kostnad för läkemedelsförmånerna.
Effekten på läkemedelsförmånerna (den del landstingen finansierar) är inte
enkel att beräkna utan att veta var i högkostnadstrappan patienterna
befinner sig. I genomsnitt är patientavgiften cirka 25 procent vilket skulle
innebära en ökad förmånskostnad finansierad av det offentliga med cirka 50
miljoner kronor räknat på förutsättningarna som gällde under 2014.
Utbytesgrupperna är inte statiska och nya läkemedel kommer in i
förmånerna löpande, vilket innebär att denna kostnadsberäkning kan ändras
över tid.
Det är viktigt att läkemedel som är utbytbara mot ett annat läkemedel med
begränsad subvention inte byts in i förmånerna så länge inte förskrivningen
uppfyller kriterierna för förmån. De läkemedel som fortfarande ska hanteras
utanför förmånerna och där det finns andra utbytbara läkemedel i
förmånerna, kostade under 2014 cirka 300 miljoner kronor. Dessa kostnader
ska även framöver ligga utanför förmånerna.
Andra konsekvenser av förslaget är att incitamenten för företag att dra bort
läkemedel ur förmånerna för att undvika potentiell generisk konkurrens
minskar. TLV har ändrat sin praxis som innebär ett förenklat förfarande för
generika att söka in i förmånerna även om original lämnat förmånerna.
Denna förändring i kombination med förslaget om inbyte i förmånerna torde
minska incitamenten att lämna förmånerna.
Utbyte utanför förmånerna
Att tillåta utbyte utanför förmånerna ger kunder som har fått ett läkemedel
utskrivet på recept som inte ingår i förmånerna möjligheten att byta sitt
läkemedel till ett annat medicinskt utbytbart alternativ utanför förmånerna.
Kunden får alltså en möjlighet att om den vill, utan att behöva kontakta
förskrivaren, byta läkemedelet till ett annat likvärdigt läkemedel och därmed
få möjligheten att spara pengar. Utbytet kommer dock inte som för
läkemedel inom förmånerna vara lika styrande. Baserat på försäljningsdata
från 2014 bedöms försäljningen av läkemedel där det finns möjlighet till
utbyte utanför förmånerna vara cirka 200 miljoner kronor. Det är framförallt
substansen sildenafil (potensläkemedel) som utgör den största delen.
Effekten av den ökade priskonkurrensen är svår att bedöma. Det kommer
som idag vara fri prissättning i två led. Från läkemedelstillverkare till apotek
och från apotek till kund. Att kunderna fritt får byta mellan utbytbara
läkemedel samtidigt som det råder fri prissättning i apoteksledet ger
apoteken en stark förhandlingsposition på läkemedel där det finns generiska
alternativ. Apoteken har kontakten mot kund och har därmed möjlighet att
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styra vilka produkter som får försäljningsvolym. Utbytet öppnar dock upp
för tydligare priskonkurrens. Läkemedelsföretagen ges möjlighet att
konkurrera med lägre pris och därmed få större volymer och apoteken kan
erbjuda billiga läkemedel för att locka till sig flera kunder. TLV:s
internationella prisjämförelse 2014 visar att länder med styrande
utbytessystem likt periodens-vara har de lägsta priserna på läkemedel där
det finns möjlighet till priskonkurrens. Eftersom utbytet utanför förmånerna
inte är styrande kan det inte förväntas samma prispress som inom
förmånerna.
Prisutvecklingen mot kund kommer styras av apotekens förhandlingar med
läkemedelstillverkarna och vilka marginaler som sätts i apoteksledet. För att
få till en priskonkurrens i ett sådant system är det viktigt att ge kunderna
möjlighet att kunna få en bild över prisläget. Kunden har då bättre
möjligheter att agera utifrån denna information och det läkemedel på det
apotek som erbjuder lägst pris kan få större försäljningsvolym. Får inte
kunden möjlighet att jämföra priser blir det svårare att få genomslag för
lägre priser vilket minskar incitamenten att priskonkurrera.
Förslaget om utbyte till annan var utanför förmånerna kommer ställa krav på
apotekens prisinformation till patienten för att patienten ska ha möjlighet att
göra ett informerat val. Patienten bör få information om att priser kan
variera mellan apotek och ges praktisk möjlighet till prisjämförelse i
samband med detta. För att patienten verkligen ska kunna jämföra sina
möjligheter skulle patienten behöva information om priser för alla rimliga
möjligheter. Detta inkluderar många gånger priser även på andra apotek. I
TLV:s förslag ligger dock att apoteken enbart ska vara skyldiga att informera
om möjliga priser på aktuellt apotek/kedja.
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10

10.1

Förslag om förbättrad hantering av
läkemedel utanför förmånerna
Översikt av förslagen

Kod på recept för offentligt finansierade läkemedel
Förslag: TLV föreslår att det ska införas ett enhetligt sätt att hantera
offentligt finansierade läkemedel utan förmån genom att koda upp denna typ
av förskrivning genom exempelvis en särskild kodruta på recepten vid sidan
av rutorna ”med förmån” respektive ”utan förmån”. E-hälsomyndigheten ska
få i uppdrag att införa en sådan lösning både för smittskyddsläkemedel och
övriga offentliga subventioner utanför förmånerna.
Förenklad hantering av läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagenhuvudalternativ
Förslag: TLV föreslår att läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen som
har ett förmånsgrundande pris hanteras kostnadsfritt för patient inom
ramen för läkemedelsförmånerna. Utbyte sker på samma sätt som för övriga
förmånsläkemedel. Utebliven arbetsplatskod är inte hinder för expedition av
smittskyddsläkemedel inom förmånerna. Smittskyddsläkemedel utan
förmånsgrundande pris hanteras som övriga offentligt finansierade
läkemedel utanför förmånerna.
Förenklad hantering av läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagenalternativt förslag
Alternativt förslag: Smittskyddsläkemedel hanteras utanför förmånerna i
enlighet med Läkemedels- och apoteksutredningens förslag i SOU 2014:20.
Detta innebär kodning av smittskyddsläkemedel, samordnad fakturering via
E-hälsomyndigheten och reglering av att förmånspriserna ska gälla även
utanför förmånerna för läkemedel med förmånsgrundande pris.
Koda förskrivningen även för övriga offentligt finansierade läkemedel
Förslaget kring övriga offentligt finansierade läkemedel ryms inom förslaget
om kodning av offentligt finansierade läkemedel. Det är särskilt viktigt att Ehälsomyndigheten får ett uppdrag att ta fram en lösning även för dessa
läkemedel.
Bedömning: TLV bedömer att arbetsplatskod bör bli obligatoriskt även för
läkemedel förskrivna utanför förmånerna och som helt eller delvis
finansieras av det offentliga, med undantag för läkemedel förskrivna enligt
smittskyddslagen.
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10.2

Bakgrund

Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen (2004:168) ska enligt 7
kap. 1 § smittskyddslagen vara kostnadsfria för patienten. Därutöver kan
landsting välja att subventionera läkemedel och varor som inte ingår i
läkemedelsförmånerna. Förskrivaren anger då på receptet att patienten ska
få läkemedlet subventionerat. Vid expedieringen dras subventionsbeloppet,
en del eller hela beloppet, av från det belopp som patienten ska betala.
Därefter fakturerar öppenvårdsapoteket det subventionerade beloppet till
det aktuella landstinget.
För läkemedel som förskrivs inom läkemedelsförmånerna regleras
öppenvårdsapotekens rätt till ersättning av landstingen i 16 § förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Varken smittskyddslagen eller
smittskyddsförordningen innehåller några bestämmelser om hanteringen av
landstingens ersättning till apoteken för läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen.
Av kostnadsöversikten i kapitel 5 framgår att knappt hälften av kostnaderna
utanför förmånerna betalas av landstingen, cirka 1,3 till 1,4 miljarder kronor
2014. Ungefär 1,2 miljarder är kostnader för läkemedel som förskrivits enligt
smittskyddslagen (smittskyddsläkemedel).
Läkemedel inom förmånerna hanteras på ett sätt som gör att de faktureras
till landstingen med en samlad faktura från E-hälsomyndigheten en gång i
månaden. För läkemedel utanför förmånerna finns det ingen samordning av
fakturor. Denna hantering innebär att varje landsting får pappersfakturor
från flera olika apotek löpande under månaden. Konsekvensen blir att det
inte är möjligt för landstingen att kunna följa upp och hantera dessa fakturor
på ett enkelt sätt.
Priset på läkemedel utanför förmånerna är oreglerat och priserna på samma
vara kan därmed variera mellan apotek. De flesta läkemedel som förskrivs
enligt smittskyddslagen har ett förmånspris. Eftersom alla förskrivningar
enligt smittskyddslagen hanteras utom förmånerna är det idag oklart om
apoteken ska använda det förmånsgrundande priset med fastställd
handelsmarginal vid expedieringen eller om prissättningen
(handelsmarginalen) är fri. Eftersom smittskyddsläkemedel inte behöver ha
något förmånsgrundande pris för att få förskrivas avgiftsfritt för patienten
innebär detta att förskrivare riskerar att skriva ut ett läkemedel utan att veta
vad det kostar.
Det föreligger inte heller obligatoriskt utbyte mot billigare generika för
läkemedel utanför förmånerna, vilket är fallet inom förmånerna. Detta
riskerar att leda till onödigt höga kostnader för landstingen och utebliven
prispress.
Att receptet är försett med en arbetsplatskod är, enligt 6 § förmånslagen, en
förutsättning för att ett läkemedel ska kunna expedieras inom
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läkemedelsförmånerna. Arbetsplatskod är nödvändigt för att landstingen ska
kunna följa upp läkemedelsförskrivningen ekonomiskt för olika enheter
inom landstinget. Det finns inte något krav på arbetsplatskod för läkemedel
förskrivna utom förmånerna.
10.2.1
Synpunkter från rundabordsdeltagare
TLV har under utredningen genomfört rundabordssamtal med centrala
aktörer i branschen för att fånga upp olika intressenters synpunkter samt
förslag på åtgärder. I det följande beskrivs särskilda synpunkter som
framkommit vid rundabordssamtal och i skrivelser till TLV om de
administrativa processerna av läkemedel som inte ingår i förmånerna.
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
LIF menar att den hantering som finns idag för subventionerade läkemedel
borde gälla alla offentligt finansierade läkemedel, alternativt alla läkemedel
som förskrivs på recept. Landstingens kostnader ska kunna särskiljas och
faktureras samlat från E-hälsomyndigheten. Smittskyddsläkemedel borde
kunna hanteras som kostnadsfria insuliner.
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Apoteksförening framför att stat och landsting måste vidta de
åtgärder som krävs i de egna systemen. Det är möjligt att öka
informationsflödet. De lösningar som behöver göras hos landstingen för att
åstadkomma detta ska betalas av landsting eller staten. Sveriges
apoteksförening anser att det inte är acceptabelt att apotek ska avgöra vad
som klassas som ”offentlig finansiering” innan man ändrat receptblanketten.
Eftersom smittskyddsläkemedel som landstingen betalar i slutänden ska
subventioneras borde de kunna hanteras i samma flöde som andra
smittskyddsläkemedel inom förmånen. Smittskyddsläkemedel inom
förmånerna innebär att apoteken får vänta på betalning.
Nätverket för läkemedelskommittéerna i Sverige (LOK)
Nätverket för läkemedelskommittéerna i Sverige (LOK) framhåller att det är
ett problem att statistiken som finns idag inte visar kostnad per förpackning
från olika apotek utan bara genomsnittspris per förpackning. Det behövs ett
system för att kunna följa pris och volym för läkemedel som subventioneras
av landstingen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL framhåller att smittskyddsläkemedel som idag faktureras i särskild
ordning borde omfattas av samma faktureringsrutin som förmånsberättigade
läkemedel. Läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen borde omfattas av
förmånerna men vara kostnadsfria för patienten. Nuvarande system för
landstingsfinansierade läkemedel utan förmån försvårar ekonomisk och
medicinsk uppföljning. Principiellt anser SKL att läkemedel som förskrivs
enligt smittskyddslagen ska kunna bytas oavsett förmånsstatus.
Lagstiftningen för utbyte av läkemedel utanför förmånerna bör göras så lik
den som gäller inom förmånerna som möjligt. I de fall patienten själv betalar
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ska utbytet vara frivilligt men på samma sätt som för läkemedel inom
förmånerna ska byte inte vara frivilligt i de fall det offentliga betalar.
10.2.2
Pågående arbete
Det pågår redan ett arbete som ligger i linje med de förslag som läggs nedan.
E-hälsomyndigheten har i sitt regleringsbrev i uppdrag att förbättra
hanteringen utanför läkemedelsförmånerna. Även inom ramen för den
Nationella Läkemedelsstrategin finns en aktivitet i handlingsplanen med
detta ändamål (punkten 5.2 i handlingsplanen för 2014). Förslagen nedan är
därmed inte i alla delar nya, utan de bygger till stora delar på det arbete som
redan pågår.

10.3

Förslag – Kod på recept för offentligt
finansierade läkemedel utanför förmånerna

Förslag: TLV föreslår att det ska införas ett enhetligt sätt att hantera
offentligt finansierade läkemedel utan förmån genom att koda upp denna typ
av förskrivning genom exempelvis en särskild kodruta på recepten vid sidan
av rutorna ”med förmån” respektive ”utan förmån”. E-hälsomyndigheten ska
få i uppdrag att införa en sådan lösning både för läkemedel som förskrivs
enligt smittskyddslagen och övriga offentliga subventioner utanför
förmånerna.
10.3.1
Överväganden - kodning
Läkemedels- och apoteksutredningen har i betänkandet Läkemedel för
särskilda behov (SOU 2014:20) föreslagit att det bör införas en enhetlig
hantering för alla läkemedel som finansieras av det offentliga utanför
förmånerna. Utöver smittskyddsläkemedel berör det även bland annat
kostnadsreducering för asylsökande och papperslösa samt övriga
landstingsfinansierade läkemedel som preventivmedel för unga kvinnor och
särskilt dyra läkemedel.
Arbetet med kodning har kommit längst när det gäller
smittskyddsläkemedel. Inom detta område har E-hälsomyndigheten ett
formellt uppdrag att ta fram en lösning. Enligt förslag från Läkemedels- och
apoteksutredningen i SOU 2014:20 ska uppgiften om att läkemedlen är
kostnadsfria enligt smittskyddslagen anges på ett strukturerat sätt på
recepten, genom en ny kryssruta, och receptregistret föreslås få innehålla
uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Öppenvårdsapoteken ska
lämna ut uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen till Ehälsomyndigheten som ska vidarebefordra uppgiften till landstingen. Ehälsomyndighetens statistik kommer därmed att kunna innehålla uppgifter
om smittskyddsläkemedel.
Att införa en kodruta för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen i
förskrivarstöden förutsätter att den elektroniska receptblanketten justeras
och författningar som rör denna tillsammans med att alla övriga system
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uppdateras på ett ordnat sätt. Denna särskilda ruta måste utformas så att
olika koder kan anges för att särskilja även andra typer av offentlig
finansiering. Kod avseende förskrivning enligt smittskyddslagen måste
kunna särskiljas från övriga offentligt finansierade läkemedel utanför
förmånerna. En sådan förändring tar flera år att genomföra. Det elektroniska
formatet Nationellt e-receptformat (NEF) är ett nationellt fastställt format
som innehåller verksamhetsregler för att säkerställa hanteringen av och
kvaliteten på e-recept. NEF förvaltas numera av E-hälsomyndigheten.
Ett snabbspår som diskuteras är att apoteken ska kunna generera en
smittskyddskod baserat på fritextfältet på receptet där det anges förskrivning
enligt smittskyddslagen.
Även med snabbspåret kommer det att ta flera år innan alla system har
uppdaterats. Snabbspåret innebär främst att risken för förseningar minskas
eftersom alla journalsystem inte behöver anpassas. Hastigheten för
implementeringen beror enligt E-hälsomyndigheten på releasecykler,
godkännandekrav och godkännandeprocess, tillgängliga testresurser med
mera. Eftersom denna förändring rör hjärtat i väldigt många system så är det
i praktiken omöjligt att ”koppla loss” ärendet från den normala utvecklingstest och godkännanderutinen - även om förändringen i sig är liten. En
bedömning är att från slutet av 2016 eller början av 2017 är det möjligt för
E–hälsomyndigheten att ta in dessa uppgifter. Men eftersom alla apotek och
landsting i sin tur måste anpassa sina system är inte systemet fullt ut
implementerat förrän i slutet av 2018.
Om man beslutar enligt förslaget att även övriga offentliga subventioner ska
kodas kan detta ske ungefär samtidigt. Kodstrukturen behöver ses över för
dessa subventioner för att de ska kunna hanteras på ett enhetligt sätt hos
apoteken och E-hälsomyndigheten. Men det är inte detta arbete som tar
längst tid, det är hur alla releaser av system hänger samman och
implementeras som tar tid. E-hälsomyndigheten behöver få ett formellt
uppdrag att även utveckla ett system för övriga subventioner annat än
läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen.
Genom en sådan kod förenklas fakturahanteringen samtidigt som
möjligheterna att följa upp kostnaderna ökar. Avsikten är att
E-hälsomyndigheten ska förmedla fakturorna även för dessa offentligt
finansierade läkemedel, på liknande sätt som sker för läkemedel som
omfattas av läkemedelsförmånerna.
E-hälsomyndighetens statistik måste därmed få innehålla uppgift om
kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen genom det förslag till ändring i
förordningen om handel med läkemedel som utredningen föreslår. Det
skulle tillgodose behovet av uppgiftslämnande även för TLV:s förslag till
hantering.
Det blir även enklare för patienter att hämta ut recept på läkemedel utanför
förmånerna men som subventioneras av det offentliga eftersom det kommer
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att finnas upparbetade rutiner inbyggda i systemen på ett annat sätt än som
finns idag.
En sådan kodning är en förutsättning för alla förslag när det gäller att
förenkla hanteringen av offentligt finansierade läkemedel utanför
förmånerna.

10.4

Förenklad hantering av läkemedel förskrivna
enligt smittskyddslagen– huvudalternativ (inom
förmånerna)

Förslag: TLV föreslår att läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen som
har ett förmånsgrundande pris hanteras kostnadsfritt för patient inom
ramen för läkemedelsförmånerna. Utbyte sker på samma sätt som för övriga
förmånsläkemedel. Utebliven arbetsplatskod är inte hinder för expedition av
smittskyddsläkemedel inom förmånerna. Smittskyddsläkemedel utan
förmånsgrundande pris hanteras som övriga offentligt finansierade
läkemedel utanför förmånerna. Förskrivning enligt smittskyddslagen kodas
på receptet.
Överväganden – hantera smittskyddsläkemedel kostnadsfritt inom
förmånerna
Insuliner är ett exempel på läkemedel som har ett förmånsgrundande pris
men är avgiftsfritt för patienten. Faktureringen av insuliner till landstinget
sker i den samlingsfaktura som landstinget får för läkemedel inom
förmånerna. Insulin är därmed kostnadsfritt inom ramen för förmånerna.
Även vissa förbrukningsartiklar är helt avgiftsfria. I budgetpropositionen för
2015 föreslog regeringen att även läkemedel för barn och ungdomar ska bli
kostnadsfria. Det finns därmed redan idag lösningar och förslag till lösningar
som både befinner sig inom ramen för förmånssystemet och som samtidigt
är kostnadsfria för patienten.
10.4.1

Ett huvudförslag är att hantera smittskyddsläkemedel, som har ett
förmånsgrundande pris, kostnadsfritt inom ramen för förmånssystemet. En
sådan förändring skulle förbättra hanteringen av smittskyddsläkemedel på
flera sätt.
Priserna på smittskyddsläkemedel med förmånsgrundande pris regleras och
faktureringen samordnas
I det nuvarande regelverket har det framförts att det inte är tydligt hur priset
regleras för smittskyddsläkemedel som prövats enligt lagen om
läkemedelsförmåner då de förskrivs utan förmån. Genom att
smittskyddsläkemedel hanteras inom förmånerna blir priset och apotekens
handelsmarginal automatiskt reglerat på samma sätt som för övriga
förmånsläkemedel. En hantering inom ramen för läkemedelsförmånerna
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innebär också att smittskyddsläkemedel automatiskt faktureras landstingen
på samma sätt som övriga förmånsläkemedel det vill säga samordnat via
E-hälsomyndigheten.
Denna hantering ska enbart gälla för läkemedel som genom en kod på
receptet klassificerats som smittskyddsläkemedel och som samtidigt har ett
förmånsgrundande pris. Enligt Läkemedels- och apoteksutredningen har
cirka 95 procent av alla smittskyddsläkemedel prövats enligt lagen om
läkemedelsförmåner m.m.17
Övriga smittskyddsläkemedel som inte har ett förmånsgrundande pris
hanteras på samma sätt som andra offentligt finansierade läkemedel som
förskrivs utanför förmånerna. Det är inte möjligt att inkludera läkemedel
som inte har ett förmånsgrundande pris i förmånerna. Dessa läkemedel
kommer emellertid att kunna följas upp och hanteras enklare
faktureringsmässigt genom att det är alla läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen som ska kodas.
Utbytesreglerna inom förmånerna gäller även för smittskyddsläkemedel
I förmånssystemet gäller ett obligatoriskt utbyte till ett billigare utbytbart
läkemedel. Det är Läkemedelsverket som bedömer vilka läkemedel som är
utbytbara. TLV grupperar generiskt utbytbara läkemedel inom förmånerna
på förpackningsnivå. Om det finns ett billigare utbytbart läkemedel får
patienten hämta ut det förskrivna, men måste i så fall själv betala
mellanskillnaden, se även avsnitt 3.5. Ett obligatoriskt utbyte även för
smittskyddsläkemedel ställer krav på förskrivarna att de ska markera på
receptet om de bedömer att byte, av medicinska skäl, inte ska ske. Även
farmaceuterna har möjlighet att förhindra utbyte vid utlämnandet. Med
obligatoriskt utbyte blir det möjligt med prispress även på
smittskyddsläkemedel, särskilt framöver. Förekomsten av utbyte kan i sig
attrahera generisk konkurrens och stärka prispressen.
Genom att hantera smittskyddsläkemedel kostnadsfritt inom ramen för
förmånssystemet enligt förslaget får därmed patienten fortsatt
smittskyddsläkemedel kostnadsfritt, antingen det förskrivna läkemedlet eller
om det finns generisk konkurrens det billigaste utbytbara läkemedlet. En
sådan reglering får anses vara förenlig med bestämmelsen i 7 kap. 1 §
smittskyddslagen om att sådana läkemedel ska vara kostnadsfria för
patienten, eftersom patienten fortfarande får sin läkemedelsbehandling
kostnadsfritt. Det är bara i de fall patienten själv skulle vilja ha ett annat
läkemedel än det som utbyte ska ske till enligt 21 § förmånslagen som
patienten själv behöver betala mellanskillnaden. Både förskrivare och
farmaceut har även här, precis som för andra läkemedel, möjlighet att
förhindra utbyte. Alternativet kan vara att apoteket måste erbjuda det
billigaste men att patienten gratis ändå kan välja det förskrivna läkemedlet.

17

SOU 2014:20 sid 126.
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En sådan lösning riskerar dock att begränsa prispressen som kan uppstå för
denna typ av läkemedel.
Läkemedels- och apoteksutredningen tog i betänkandet SOU 2014:20 inte
ställning till om smittskyddsläkemedel ska omfattas av utbytesreglerna i 21 §
förmånslagen även vid expediering enligt smittskyddslagen. Utredningen
konstaterade att det kan finnas skäl att se över möjligheterna till utbyte mot
ett billigare likvärdigt läkemedel även vid expediering av läkemedel enligt
smittskyddslagen. De ansåg att en sådan översyn får göras i ett annat
sammanhang och att tillgänglighetsaspekterna bör sättas främst när det
gäller smittskyddsläkemedel. Läkemedelsverket har ett pågående arbete om
tillgänglighet till vissa läkemedel och problem med restnoteringar. TLV gör
bedömningen att de problem med tillgänglighet för vissa
smittskyddsläkemedel som har förekommit inte bör öka om det införs en
möjlighet till utbyte av dessa läkemedel. Möjlighet till utbyte bör i viss
utsträckning kunna öka incitamenten för parallellimport och i
förekommande fall generika att etablera sig på den svenska marknaden, med
följden att risken för restnoteringar snarare bör minska.
Bestämmelserna kring hanteringen av smittskyddsläkemedel inom
förmånerna föreslås införas i en ny 17 a § förmånslagen.
Inte obligatorisk arbetsplatskod för smittskyddsläkemedel
Till skillnad från regelverket inom förmånerna föreslås inte arbetsplatskod
vara obligatoriskt för smittskyddsläkemedel. Tillgängligheten till
smittskyddsläkemedel är överordnad kravet på arbetsplatskod för denna typ
av läkemedel.
Avsaknad av arbetsplatskod påverkar dock E-hälsomyndighetens fakturering
till landstingen. Fattas uppgift om personnummer, som är grunden för att
identifiera en persons hemort, använder E-hälsomyndigheten sig av
arbetsplatskod som faktureringsgrund till landstingen. Fattas både
personnummer och arbetsplatskod fördelas kostnaden solidariskt mellan
landstingen. En arbetsplats som inte anger arbetsplatskod skulle därmed
kunna undslippa en kostnad. Omfattningen av detta problem är svår att
uppskatta.
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10.5

Förenklad hantering av läkemedel förskrivna
enligt smittskyddslagen– alternativt förslag
(utanför förmånerna)

Alternativt förslag: Smittskyddsläkemedel hanteras utanför förmånerna i
enlighet med Läkemedels- och apoteksutredningens förslag i SOU 2014:20.
Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen kodas och faktureras
samordnat via E-hälsomyndigheten. Det införs en bestämmelse i
förmånslagen om att förmånspriserna ska gälla även utanför förmånerna för
läkemedel med förmånsgrundande pris.
Detta förslag ska ses som ett alternativ till huvudförslaget, om man väljer att
inte hantera läkemedel som har ett förmånsgrundande pris och som är
förskrivna enligt SML kostnadsfritt inom förmånerna.
Överväganden – alternativt förslag kring hanteringen av
smittskyddsläkemedel
Detta förslag överensstämmer med Läkemedels- och apoteksutredningens
förslag (SOU 2014:20) för hantering av smittskyddsläkemedel, det vill säga
att E-hälsomyndigheten ska förmedla fakturorna på samma sätt som sker för
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna – även om de har
förskrivits utanför förmånerna. Öppenvårdsapotekens rätt till betalning av
respektive landsting för det som har expedierats enligt smittskyddslagen
tydliggörs i Läkemedels- och apoteksutredningens förslag till ny
bestämmelse i smittskyddsförordningen, eftersom det är oreglerat idag.
10.5.1

Läkemedels- och apoteksutredningen har också föreslagit att det av
förmånslagen ska framgå att förmånslagens bestämmelser om pris ska gälla
även när läkemedlet har förskrivits enligt smittskyddslagen. Vid detta
alternativ bör utredningens förslag till ny 7 c § förmånslagen införas.
Däremot tar inte utredningen ställning till om smittskyddsläkemedel ska
omfattas av utbytesreglerna i 21 § förmånslagen även vid expediering enligt
smittskyddslagen.
Även detta förslag skulle sammantaget öka möjligheterna till uppföljning och
underlätta apotekens fakturering till landstingen även för denna grupp
smittskyddsläkemedel. Förslaget ger emellertid ingen möjlighet till prispress
även för dessa läkemedel, eftersom frågan om obligatoriskt utbyte inte
hanteras.
Även denna hantering förutsätter att man kan koda på receptet att det rör sig
om ett smittskyddsläkemedel.
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10.6

Övrig offentlig finansiering utanför förmånerna

Förslaget kring övriga offentligt finansierade läkemedel ryms inom förslaget
om kodning av offentligt finansierade läkemedel ovan. Det är särskilt viktigt
att E-hälsomyndigheten får ett uppdrag att ta fram en lösning även för dessa
läkemedel.
Bedömning: TLV bedömer att arbetsplatskod bör bli obligatoriskt även för
läkemedel förskrivna utanför förmånerna och som helt eller delvis
finansieras av det offentliga, med undantag för läkemedel förskrivna enligt
smittskyddslagen.
10.6.1
Överväganden – kodning och arbetsplatskod
De läkemedel som ligger utanför förmånerna och som finansieras av det
offentliga kommer också att behöva hanteras med den nya rutan på receptet
enligt förslaget för smittskyddsläkemedel ovan. Hanteringen sker alltså på
samma sätt som Läkemedels- och apoteksutredningens föreslagit för
smittskyddsläkemedel. Denna hantering gäller även för de
smittskyddsläkemedel som enligt huvudförslaget inte har ett
förmånsgrundande pris. E-hälsomyndigheten ska förmedla fakturorna på
samma sätt som sker för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna
– även om de har förskrivits utanför förmånerna. Smittskyddshanteringen
måste kunna särskiljas från övriga offentligt finansierade läkemedel.
Att även koda läkemedel utom förmånerna som finansieras offentligt är en
förutsättning för att TLV ska kunna följa upp användningen av de läkemedel
där myndigheten av olika skäl inte tagit in i förmånerna. Flera av dessa
dyrare läkemedel som inte kommit in i förmånerna hanterar landstingen på
rekvisition, och inte på recept. För att kunna följa användningen också för
dessa läkemedel behöver individdata även utvecklas för rekvisitionsläkemedel.
Arbetsplatskod för offentligt finansierade läkemedel utom förmånerna
I dagsläget har de flesta recept oavsett förmånsstatus arbetsplatskod. Det
finns dock inte samma krav på läkemedel utan förmån som för
förmånsläkemedel då recept på förmånsläkemedel måste ha arbetsplatskod
för att dessa ska inkluderas i högkostnadsskyddet. Det finns ingen anledning
att offentligt finansierade läkemedel ska hanteras på olika sätt om de finns i
eller utanför förmånerna. Utformningen av ett sådant obligatorium får anstå
tills de tekniska förutsättningarna är uppfyllda. Avsaknad av arbetsplatskod
kan dock inte vara ett expeditionshinder för läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen. Dessa läkemedel måste kunna expedieras oavsett
förekomst av arbetsplatskod.
Se resonemang ovan kring problem att fakturera rätt landsting om både
personnummer och arbetsplatskod saknas under rubriken ”Inte obligatorisk
arbetsplatskod för smittskyddsläkemedel” avsnitt 10.4.1.
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10.7

Konsekvenser av förslagen om förenklad
hantering

Förslagen om en förenklad hantering av offentligt finansierade läkemedel
underlättar både apotekens och landstingens fakturahantering. I första
skedet gäller detta läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen. I
förlängningen underlättas även hanteringen av övriga offentligt finansierade
läkemedel. För patienternas del blir det sannolikt också enklare att hämta ut
subventionerade läkemedel utanför förmånerna eftersom denna hantering
kommer att vara inbyggd i apotekens system och rutinen därför förenklas.
Utvecklingen av att införa en kod för smittskyddsläkemedel som även kan
användas för övriga offentligt finansierade läkemedel är på gång. Detta
förslag innebär därmed inga merkostnader. I den mån en kod för övriga
subventioner kan hanteras med hjälp av den infrastruktur som tas fram
borde detta inte leda till några större merkostnader. Men även om
infrastrukturen kan användas också för dessa övriga subventioner så krävs
det sannolikt visst utvecklingsarbete i systemen för att koda övriga
subventioner utöver smittskyddsläkemedel. Det har inte varit möjligt att
bedöma denna eventuella merkostnad för berörda parter.
Att föra in smittskyddsläkemedel i förmånssystemet innebär att landstingen
får längre anstånd med betalningen än vad som är fallet idag. För hela
förmånskostnaden på cirka 18 miljarder kronor per år kostar det enligt
uppgift 50 miljoner kronor för apoteken. Om alla landstingsfinansierade
läkemedel, cirka 1,4, miljarder hanteras som i förmånssystemet leder detta
till ökade kostnader för apoteken med cirka tre till fyra miljoner kronor,
varav 85 procent avser smittskyddsläkemedel.
Obligatoriskt utbyte av smittskyddsläkemedel inom förmånerna kommer i
sin tur att leda till lägre kostnader för det offentliga. I dagsläget är det några
enstaka HIV-läkemedel som potentiellt är utbytbara, men framöver när
patenten går ut kommer fler läkemedel potentiellt sett utsättas för generisk
konkurrens. Att det överhuvudtaget finns ett utbyte kan i sig leda till att fler
aktörer söker sig in på marknaden än vad som annars skulle vara fallet.
När det gäller statens anslag för statsbidraget för läkemedelförmånerna till
landstingen borde inte förslaget om att lyfta över smittskyddsläkemedel in i
förmånerna påverka statens kostnader. Redan idag hanteras kostnaderna för
smittskydd inom ramen för statsbidraget, men i särskild ordning. Om
smittskyddsläkemedel framöver kan särskiljas blir denna hantering enklare.
Statsbidraget regleras oftast i ett avtal mellan staten och landstingen och där
är man fria att avtala om hur smittskyddsläkemedel ska hanteras.
Förslaget gör det generellt sett möjligt att bättre följa det offentligas
kostnader även för läkemedel utanför förmånerna. TLV får bättre
möjligheter att följa konsekvenserna av att företag väljer att lämna
förmånerna eller som en följd av att TLV inte accepterar prisansökningarna
från företagen inom ramen för förmånslagen.
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Bedömningen är att en hantering av smittskyddsläkemedel inom ramen för
förmånssystemet ger flera fördelar jämfört med en hantering utanför
förmånerna. Förslaget för övriga offentligt finansierade läkemedel ligger i
linje med Läkemedels- och apoteksutredningens förslag i SOU 2014:20 till
hantering av smittskyddsläkemedel.
Alla förslag förutsätter att förskrivningen av läkemedel utanför förmånerna
kodas på receptet för att offentligt finansierade ska kunna hanteras enklare
och för att adekvat uppföljning ska blir möjlig.
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11
11.1

Förslag om samlad prisinformation
Översikt av förslagen

Oberoende priswebb
Förslag:
TLV föreslår att lämplig myndighet uppdras att skapa en oberoende webb för
prisjämförelser av receptbelagda läkemedel på varunivå som möjliggör för
patienter och förskrivare att på ett enkelt sätt jämföra priser på läkemedel på
olika apotek.
TLV föreslår att det införs en skyldighet för apoteken att rapportera pris och
lagerstatus till pristjänsten.
Prisdata (AUP) samt lagerstatus bör hämtas från apotek via direktlänk (API),
vilket är samma tekniska princip som idag används av apoteken för leverans
av lagersaldo till Fass.se. Övriga data (exempelvis namn, identifikation,
utbytesinformation) bör hämtas från E-hälsomyndigheten och
Läkemedelsverket.
Prisinformation i förskrivarstöden
Förslag:
TLV föreslår att det skapas en enkel teknisk lösning för att möjliggöra
länk/knapp i förskrivarsystemen för åtkomst till enkel prisinformation från
oberoende webb.
TLV föreslår att förskrivare ska få tillgång till prisinformation i ordinationsögonblicket genom att en enkel teknisk lösning tas fram i projektet
”Oberoende priswebb” för att förenkla införandet av länk/knapp i
förskrivarstöd som visar prisinformation för det aktuella läkemedlet.
Lösningen ska erbjudas till landsting och andra huvudmän som är beställare
av förskrivarstöd som används i vården.

11.2

Bakgrund

Det finns ingen samlad prisinformation för läkemedel utan förmån att tillgå
för konsumenter, patienter eller förskrivare. Avsaknad av en enkel möjlighet
till prisjämförelser av receptbelagda läkemedel gör att en svårmotiverat stor
insats krävs av patienterna, en kundgrupp i svag ställning, för att jämföra
priser mellan apotek samt inom och utanför läkemedelsförmånerna.
Avsaknad av samlad och lättillgänglig prisinformation gör att patienter och
konsumenter inte kan agera som informerade aktörer på läkemedels-
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marknaden vilket får konsekvensen att de inte heller kan bidra till ökad
priskonkurrens.
I begreppet receptbelagda läkemedel18 inkluderas i sammanhanget
prisinformation för varor i grupperingarna humanläkemedel, djurläkemedel,
vissa utvärtes läkemedel (VUM), naturläkemedel och handelsvaror som har
ett pris (AUP) på apotek med försäljning till allmänheten. Därmed berörs
alla receptbelagda läkemedel, oavsett om varan ingår i förmånerna eller inte.
Allmänt har det indikerats att konsumenter har dålig kunskap om hur
läkemedelsmarknaden fungerar. Konsumentverket genomförde under
hösten 2014 en undersökning som bekräftar bilden om låg kännedom
gällande kunskap om att pris på läkemedel utanför förmånen kan variera
mellan apotek.
Patienter, konsumenter och förskrivare är i stort behov av enkel och samlad
prisinformation för samtliga receptbelagda läkemedel. Även arbetet med
landstingens rekommendationslistor kan underlättas av en samlad
prisinformation av samtliga receptbelagda läkemedel.
Prisinformation syftar till att möjliggöra en prisjämförelse. Det som
efterfrågas är inte enbart mer lättillgängliga priser. Det som efterfrågas är
priser presenterade på sådant sätt att en prisjämförelse kan göras.
Prisinformation som underlag för prisjämförelser behövs i flera olika
situationer för en och samma förskrivning. Dessa situationer är:




Förskrivarens val mellan skilda substanser (olika
behandlingsalternativ för samma tillstånd), olika styrkor och
förpackningsstorlekar samt tillverkare och pris.
Patientens val av apotek både direkt efter förskrivningen samt vid
senare uttag under receptets giltighetstid.
Patientens behov att vid apoteksdisken, vid utökade möjligheter till
utbyte, få den prisinformation som behövs för att bedöma möjliga
alternativ.

I dag finns ingen sådan möjlighet till samlad prisinformation. För läkemedel
som ingår i förmånerna är det lätt att hitta priser. Dessa priser är dessutom
samma på alla apotek vilket gör situationen betydligt mindre komplex. För
läkemedel utan förmån finns ingen samlad prisinformation och priset på
dessa varor kan skilja mellan olika apotek. Förutom en samlad prisinformationswebbplats efterfrågas också att uppgifter om pris för läkemedel
utanför förmånerna ska kunna visas i förskrivarstöden.

Receptbelagda läkemedel - avser läkemedel som kräver att behörig förskrivare (läkare,
barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer och tandhygienister) utfärdar recept
för att läkemedlet ska kunna hämtas ut.
18
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Användarna har olika behov av hur specifik prisinformation som visas på
olika platser.
Apoteksspecifik information är framför allt i patienters och konsumenters
intresse efter att ett recept skrivits ut inför valet av apotek. Det vill säga att
patienter och konsumenter har behovet av en samlad och enkel prisinformation per förskriven vara, och eventuella utbytbara alternativ, per
apotekskedja eller apotek.
Från förskrivarperspektivet har det, i samband med rundabordssamtalen,
framförts att en prisuppgift per vara är ett minimum i förskrivarsystemen,
men det fyller inte hela behovet. Detta kan antingen vara en prisuppgift över
prisspridning (exempelvis lägsta till högsta pris) i kombination med ett
beräknat medelpris på marknaden för samtliga apoteksaktörer. Det finns
också önskemål om att förskrivaren enkelt ska kunna se vilket pris varje
apotek tar för en och samma vara.
För att patienter och konsumenter ska få hjälp i valet av apotek inför
uthämtandet av ett recept är behovet större än bara prisinformation. Därför
har TLV undersökt möjligheter att inkludera kompletterande information
(lagerstatus och pris på utbytbara alternativ) i syfte att underlätta för
konsumenter och patienter.
11.2.1
Synpunkter från rundabordsdeltagare
TLV har under denna utredning genomfört rundabordssamtal med centrala
aktörer i branschen för att fånga upp olika intressenters behov som rör
tillgängliggörande av pris, befintliga dataflöden samt förslag på åtgärder för
att tillgodose patienters och förskrivares behov. I det följande beskrivs
särskilda synpunkter som framkommit vid rundabordssamtal och i skrivelser
till TLV om behov av prisinformation.
Konsumentverket
Konsumentverket framhåller bland annat att en samlad prisinformation som
möjliggör jämförelser förväntas reducera transaktionskostnader som uppstår
i samband med beslutsfattande för förskrivare och patienter. Från ett
konsumentvals- och priskonkurrensperspektiv är det väsentliga att prisinformation når fram från försäljare av läkemedel till den som fattar beslut
om val av läkemedel och apotek i de situationer där besluten fattas.
Konsumentverket har vidare framfört att obligatorisk rapporteringsskyldighet är nödvändigt. Incitamenten för rapportering är annars för svaga.
Konsumentverket beskriver oro för finansieringen av en prisinformationstjänst eftersom det för små företag och mindre apoteksaktörer kan bli
relativt ekonomiskt betungande att förmedla sina priser. Konsumentverket
uppmärksammar exempel på att de aktörer som betalar bäst för sina
erbjudanden presenteras högst upp på listan när det handlar om prisjämförelser på nätet. ”Sammantaget talar detta för att den samlade
prisinformationsförmedlaren bör vara kostnadsfri och på andra sätt

90 (124)

tillgänglig för alla apoteksaktörer. För att uppnå den saken kan en offentligt
finansierad lösning krävas. I och med att det handlar om en nationell
angelägenhet framstår staten som en möjlig finansiär.”
Konkurrensverket
Konkurrensverket beskriver hur ett problem är att förskrivaren i förskrivarögonblicket inte kan se aktuellt pris på läkemedel utanför förmånerna, då
prissättningen är fri och olika apotek kan ha olika priser på samma
läkemedel. Konkurrensverket skriver att ”[…] behov av en mer samlad
nationell prisinformationsplats på nätet så att prisinformationen kan finnas i
det ögonblick förskrivaren utfärdar ett recept till patienten. […] Genom en
gemensam webbplats blir det enklare för patienten att jämföra priser mellan
olika läkemedel på olika apotek. Kan tjänsten dessutom kombineras med
aktuellt lagersaldo på olika apotek optimeras informationen.”
Konkurrensverket betonar att det är av vikt att det inte framgår på detaljerad
nivå exakt hur många förpackningar som finns i lager på olika apotek. Detta
för att konkurrerande aktörers inblick i varandras lager och lagerhantering
bör minimeras. Dagens information på Fass.se får tjäna som riktmärke på
adekvat detaljnivå rörande lagerstatus (ej i lager, ej i lager utbyte i lager, fåtal
i lager och i lager).
Något Konkurrensverket påpekar är betydelsen av att det är en oberoende
aktör som skapar informationsplatsen. ”[…] Konkurrensverket föredrar att
TLV självt eller en oberoende privat aktör, liknande Pricerunner, skapar
denna informationsplats. Detta för att förhindra att känslig pris- och
lagersaldoinformation utbyts mellan konkurrenter via en tredje part, i detta
fall branschorganisationer. Konkurrensverket har avrått från att LIF och
Sveriges Apoteksförening gör detta. LIF utifrån att vara originaltillverkarnas
branschförening och Sveriges Apoteksförening som är motsvarande för
apoteksaktörerna. Generellt finns det en förhöjd risk att en branschorganisation har ett intresse av att hålla uppe priserna i en bransch.”
Handikappförbunden
Handikappförbunden framhåller att grundläggande konsumenträttigheter
även ska råda för handel med läkemedel. Patienten behöver samma trygghet
vid köp av läkemedel som vid annan varu- och tjänstehandel. Detta
inkluderar bland annat rätten att kunna jämföra pris på en identisk vara hos
olika leverantörer.
Nätverket för läkemedelskommittéerna i Sverige (LOK)
LOK framför betydelsen av samlad prisinformation. LOK anser att detta ska
vara obligatoriskt. LOK framhåller att staten/en myndighet förefaller som
det lämpligaste alternativet för en pristjänst. Från LOK har det framförts att
en länk/knapp-lösning i förskrivarmodulerna bör innehålla uppgift om
prisspann på det sökta läkemedlet. Att bara redovisa ett beräknat snittpris i
Sverige anses inte tillräckligt. Det finns också önskemål om att förskrivaren
enkelt ska kunna se vilket pris varje apotek tar för en och samma vara.
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Sveriges Läkarförbund
Sveriges Läkarförbund påpekar att det måste finnas tydlig och korrekt
prisinformation vid ordinationsögonblicket. Det finns skäl att anta att detta
effektivast hanteras på ett samlat sätt av en statlig myndighet. Sveriges
Läkarförbund framhåller vidare att ”apoteken bör vara skyldiga att
rapportera pris för läkemedel utanför förmån när fri prissättning gäller.
Detta för att möjliggöra för patienter/kunder att bättre utnyttja
konkurrensen på marknaden. En rapporteringsskyldighet av priset skulle
även möjliggöra studier av prissättning över tid för att säkerställa att en sund
konkurrens råder och kommer patient/kund till nytta. En pragmatisk
lösning vore en uppgift om prisspannet för läkemedlet i fråga för att
sjukvården ska kunna ge patienten uppgift om stora prisskillnader.”
Sveriges Läkarförbund framför ”förhoppningen att de föreslagna åtgärderna
med utvidgade möjligheter till utbyte samt en oberoende priswebb ska leda
till fungerande priskonkurrens på marknaden. Därigenom skulle
förskrivarna inte ha samma stora behov av prisinformation i förskrivarstöden. Vid val av lösningar är detta en viktig aspekt att beakta, för att inte
riskera att göra för stora investeringar med integreringar i förskrivarstöden
som sedan visar sig överflödiga.”
Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI)
NEPI framhåller att vare sig förskrivare eller patient har tillräcklig insikt om
att pris på samma vara kan variera mellan apotek. NEPI konstaterar att det
på denna marknad fullständigt saknas mekanismer för priskontroll samtidigt
som det råder fri prissättning för apotek till slutkund.
NEPI anför att även om förskrivare och patient har fullständig
prisinformation i form av prisjämförelser så saknas grundläggande
förutsättningar för förskrivare och patient att agera som medvetna
konsumenter. För förskrivare skulle prisinformation innebära en
svåröverskådlig matris (alla relevanta substanser i en beslutsrelation x alla
varor för varje substans x alla relevanta apotek med faktiska och inte
rekommenderade cirkapriser). Den tid patienten möter läkaren är dessutom
begränsad. Att i detta läge utreda skillnader i pris mellan apotek och
substitut samt att kommunicera detta med patienten riskerar att tränga
undan andra aktiviteter.
NEPI framhåller betydelsen av patientfokus och ser inte varför patienten inte
ska skyddas från onödiga kostnader på liknande sätt som stat och
sjukvårdshuvudmän när ett läkemedel omfattas av förmånerna. ”Detta kan
ske genom att fri prissättning för läkemedelsföretag kombineras med fast
påslag för apoteksaktörer, kombinerat med möjlighet till utbyte. På så sätt
kan priskonkurrens mellan läkemedelsföretag fortplantas direkt till
betalaren det vill säga patienten”. Förslaget om ytterligare prisinformation
riskerar även att göra en redan ojämlik situation där starkare patienter har
större, om än begränsade, möjligheter att göra övervägda val ännu mer
ojämlik genom att tillgodose, till delar, endast de starkaste patienterna.
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Föreningen för Generiska Läkemedel (FGL)
Föreningen för Generiska Läkemedel har i detta sammanhang påpekat att
om apotekens marginaler regleras för läkemedel utan förmån finns inte
samma behov av prisdatabaser.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL framförde att eftersom prisuppgifter inte är transparenta och
tillgängliga försvårar det kommunikationen med patienter. Detta medför
även att prisuppgifter om läkemedel utanför förmånerna inte kan
anges/administreras i journalsystem. SKL framför att en samlad aktuell
prisinformation som tillhandahålls på ett ställe blir en förbättring för
patienterna. ”Däremot kvarstår landstingens problem med kostnadskontroll
i de fall landstingen betalar delar eller hela kostnaden, då patienten inte har
något incitament att gå till det apotek med lägst pris och landstingen inte har
någon möjlighet att påverka var patienten hämtar ut sitt läkemedel.” SKL
anser vidare att ”eftersom den situation som nu råder till stora delar är en
följd av omregleringen utgår vi från att staten tar ansvaret för att finansiera
och vidta de åtgärder som behövs. ”
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Apoteksförening invänder att staten inte kan tvinga apoteken till ett
samarbete om prisinformation eftersom det i grunden skulle strida mot
konkurrenslagstiftningen. Hur apoteken informerar om pris för varor med
fri prissättning bör inte specialregleras för apotekssektorn. Sveriges
Apoteksförening framför vidare att ”det aldrig kan vara statens uppgift att
erbjuda prisjämförelsetjänster för olika marknader och att det i vart fall inte
är möjligt för TLV att utan stöd i lag eller annan förordning ålägga apoteken
att rapportera data för prisjämförelsetjänster. En sådan åtgärd skulle inte stå
i proportion till det beskrivna problemet. I det fall TLV ändå tänker sig att
via lagstiftning tvinga apoteksaktörerna till en medverkan i en framtida
prisinformationstjänst, måste också samtliga utvecklings- och driftkostnader
som uppstår hos apoteksaktören betalas av TLV.”
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
LIF uppmärksammar i skrivelse risken att en tredjepartstjänst blir
reklamfinansierad. LIF skriver vidare att ”det är möjligt att det skulle kunna
gå att finna en icke-kommersiell aktör som har intresse av att utveckla en
sådan tjänst. Inera kunde vara ett naturligt alternativ eftersom det
framförallt är förskrivarna som behöver dessa uppgifter och då helst
tillgänglig via förskrivarstöden.”
Övriga synpunkter
Flera aktörer har även framhållit att även om patienten har information om
priser är patientens situation ofta sådan att det inte går att agera utifrån den
informationen. Patienter kommer exempelvis ofta direkt från ett läkarbesök
och är påverkade av sin sjukdom. Att i detta läge jämföra priser och utifrån
detta välja apotek är därför svårt. Dessutom är det ofta så att patienten inte
alltid vet exakt vad som förskrivits då läkaren skickar receptet elektroniskt
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till apoteken och patienten har därmed inte tillgång till alla uppgifter om vad
som förskrivits förrän vid apoteksdisken. En ytterligare situation är att
patienten kan ha flera olika läkemedel förskrivna varav vissa kanske enbart
finns i lager på ett apotek i närheten medan det/de utan förmån kan ha lägst
pris på helt andra apotek.
Avslutningsvis har det framförts av Konsumentverket, Handikappförbunden
och NEPI att det är oklart vilken myndighet som har ansvar för
konsumenträtt vid denna marknad (utöver Prisinformationslagen som
Konsumentverket är tillsynsmyndighet för) och detta är något som behöver
klargöras.
11.2.2

Utblick andra marknader

Läkemedelspriser i Danmark
Danska läkemedelsstyrelsen driver sedan 1998 en priswebb för
receptbelagda läkemedel medicinpriser.dk.
En skillnad mellan läkemedelsmarknaden i Danmark och den i Sverige är att
i Danmark har läkemedelföretagen fri prissättning på alla receptbelagda
läkemedel samtidigt som apoteksmarginalen är reglerad.19 I Sverige råder
det fri prissättning och oreglerad apoteksmarginal för läkemedel utanför
läkemedelsförmånerna.
En observation från hur läkemedelspriser presenteras i Danmark, på
medicinpriser.dk, är att i tillägg till att prisuppgift presenteras för sökt
läkemedel så presenteras även prisuppgift för medicinskt utbytbara
alternativ. I figur 5 nedan illustreras detta med ett exempel över historisk
prisutveckling på original och generika.
Andra observationer är att förutom pris per förpackning anges även pris per
relevant enhet. Annan funktionalitet förutom filtrerings- och
sorteringsfunktioner är att den ger möjlighet till export av sökresultat med
pris och lagerstatus, exempelvis i en excellista, som patienten kan skriva ut
som kom-i-håg-notering.

Danmark har inkluderats som exempel på grund av landets priswebb.
Finland har samma system som i Danmark med reglerad apoteksmarginal och fri
prissättning för läkemedelsföretagen.
19
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Figur 5 Illistration från Danska Sundhedsstyrelsens webb Medicinpriser.dk med historisk
prisutveckling för både original och generika. Tidsperiod och enhetsangivelse kan varieras.

Elmarknaden i Sverige
Elpriskollen.se startade i februari 2008 och drivs av Energimarknadsinspektionen (EI).20 Alla elhandlare är sedan 1 januari 2008 skyldiga att
rapportera pris till myndigheten. EI är oberoende och har inget vinstintresse.
Eftersom möjligheten att jämföra priser är grunden för aktiva kunder
kontrollerar EI löpande inrapporterade priser och villkor för att säkerställa
att elhandlarna rapporterat korrekta uppgifter.
En skillnad mellan el- och läkemedelsmarknaderna är att samtliga
elhandlare har en skyldighet att lämna uppgifter om sina elavtal till EI enligt
8 kap 11 § ellagen (1997:857). I Energimarknadsinspektionens föreskrifter
och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna
uppgift om priser och leverans-villkor som tillämpas av elanvändare, anges i
4 § att uppgift om priser och leveransvillkor ska lämnas till nätmyndigheten
när ändring av pris och/eller leveransvillkor sker, dock senast kl. 24.00
samma dag som ändringen skett.
Dessförinnan hade Konsumentverket en webbapplikation för elprisjämförelser. Innan
Energimarknadsinspektionen tog över ansvaret för jämförelser av elpriser var
inrapportering frivillig.
20
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På läkemedelsmarknaden, för läkemedel utanför förmånerna, råder fri
prissättning i samtliga led. Därmed är det inte möjligt utan att ändra i lag att
införa en skyldighet för apotek att leverera prisdata för en sammanhållen
pristjänst, trots att det finns ett stort allmänintresse från förskrivare och
patient för en sådan tjänst.

11.3

Förslag - En oberoende priswebb för
jämförelser

Förslag:
TLV föreslår att lämplig myndighet uppdras att skapa en oberoende webb för
prisjämförelser av receptbelagda läkemedel på varunivå som möjliggör för
patienter och förskrivare att på ett enkelt sätt jämföra priser på läkemedel på
olika apotek.
TLV föreslår att det införs en skyldighet för apoteken att rapportera pris och
lagerstatus till pristjänsten.
Prisdata (AUP) samt lagerstatus bör hämtas från apotek via direktlänk (API),
vilket är samma tekniska princip som idag används av apoteken för leverans
av lagersaldo till Fass.se. Övriga data (exempelvis namn, identifikation,
utbytesinformation) bör hämtas från E-hälsomyndigheten och
Läkemedelsverket.
En sådan pristjänst har fördelen att data hålls hos en opartisk aktör och det
möjliggör bättre förutsättningar för ökad kännedom hos patienter om det
faktum att priser på läkemedel kan variera mellan olika apotek. En
myndighetsdriven priswebb säkerställer både likabehandling och
konkurrensneutralitet. Den ekonomiska styrkan hos apoteksaktörerna blir
därmed inte avgörande för hur varor eller apotekskedjor exponeras i
pristjänsten. En sådan priswebb kan även inkludera lagerstatus.
Det föreslås att data görs öppen med förbehåll (exempelvis behövs bland
annat avtal rörande hur den används, i vilket sammanhang den presenteras
och säkerställande av oberoende, i utbyte mot access). Öppen data innebär
att data relativt enkelt blir tillgänglig för andra prisjämförelsetjänster som
därmed också kan visa jämförelser av läkemedelspriser på sina sidor.
Kunden (patient, konsument, landsting och förskrivare) får därmed
potentiellt tillgång till flera priswebbar. Förslaget möjliggör därför även
kommersiella alternativ i tillägg till oberoende myndighetsdriven priswebb.
För att säkerställa att samtliga apoteksaktörer deltar på lika villkor
rekommenderas att det införs en rapporteringsskyldighet enligt liknande
ordning som finns för elenergi. Utan rapporteringsskyldighet försämras
information till patient, konsument och förskrivare eftersom den riskerar att
inte bli fullständig. En sådan rapporteringsskyldighet föreslås genom
ändringar i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
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11.3.1
Överväganden - En oberoende priswebb
Många patienter är påverkade av sin sjukdom (exempelvis trötta, febriga och
okoncentrerade) och en del kommer nästan direkt till apotek från ett besök
hos en läkare eller utskrivning från sjukhus. Vissa av patienterna är så sjuka
att de inte kan eller orkar gå själva till apoteket, utan sänder ombud.
Patienter och konsumenter21 behöver samma trygghet vid köp av läkemedel
som vid annan varu- och tjänstehandel. Detta inkluderar bland annat rätten
att kunna jämföra pris på en vara hos olika leverantörer.
Det har konstaterats att det bör vara så enkelt som möjligt att hitta
prisinformation som möjliggör en jämförelse. Det väsentliga är att
prisinformation når fram från försäljare av läkemedel till den som fattar
beslut om val av läkemedel och apotek i de situationer där besluten fattas.
Syftet är alltså att åstadkomma en enkel, lättillgänglig och samlad
prisinformation för att den ska fylla sitt syfte i ordinationsögonblicket och
även senare för patient och konsument i val av apotek.
Genom en oberoende, opartisk pristjänst skapas möjligheter för patienten att
jämföra priser mellan olika läkemedel på olika apotek. Informationen blir
ännu mer användbar om pris kan kombineras med lagerstatus enligt den
detaljnivå rekommenderad av Konkurrensverket (ej i lager, ej i lager utbyte i
lager, fåtal i lager och i lager).
Huvudmannaskap och finansiering av en oberoende opartisk pristjänst är av
central betydelse för tjänstens kvalitet. När marknadsaktörer inte
konkurrerar med varandra under neutrala förhållanden riskerar
konkurrensen att snedvridas. Både Konkurrensverket och Konsumentverket
har framfört betydelsen av att det är en oberoende aktör som skapar
informationsplatsen. Förslagsvis är det en myndighet som uppdras att skapa
och förvalta denna typ av pristjänst. Konsumentverket har framfört att den
samlade prisinformationstjänsten bör vara kostnadsfri och på andra sätt
tillgänglig för alla apoteksaktörer. För att uppnå den saken behövs en
offentligt finansierad lösning. Genom statligt anslag till den oberoende
aktören, säkerställs tjänstens kvalitet långsiktigt samt så säkerställs att alla
apotekskedjor, oberoende av finansiell styrka, får samma typ av exponering.
TLV bedömer att alternativet till att införa en oberoende
prisjämförelsetjänst, det vill säga avvakta på att eventuellt strikt
kommersiellt drivna pristjänster kommer till stånd på marknaden, inte kan
motsvara informationsbehovet så som en oberoende icke-kommersiellt
driven pristjänst med öppen data kan göra. En fördel med en strikt
kommersiell lösning är att den är marknadsdriven och deltagande från
Konsumenter är ett vidare begrepp än patient och inkluderar ombud som hjälper
patienter att hämta recept. Detta kan vara närstående, anhörig, hemtjänst, anställd inom
kommunen, et cetera. Dessutom eftersom förslaget inkluderar prisinformation för alla
receptbelagda läkemedel, även djurläkemedel, ingår djurägare och personer som hämtar ut
läkemedel för djur i begreppet konsument.
21
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apoteksaktörer bygger på frivillighet. Nackdelar med sådan lösning är att
kommersiella intressen styr. Det finns hög risk att apoteks ekonomiska
styrka styr grad av exponering. Ett strikt kommersiellt alternativ finansieras
av deltagande apotek genom exponering och klick per sökresultat. Det finns
risk att alla apoteksaktörer inte heller deltar och därmed blir det en sämre
tjänst.
Det har framförts från Sveriges Apoteksförening att den föreslagna åtgärden
om en oberoende myndighetensdriven priswebb inte skulle vara en
proportionerlig åtgärd i förhållande till problemen och bör skrinläggas till
dess effekterna av utökat utbyte kan utvärderas. TLV gör dock bedömningen
att förslaget kan motiveras. Förslaget är i tekniskt avseende rörande
koppling mot apotekens datasystem liknande det förslag som LIF och
Sveriges Apoteksförening lade fram inom ramen för rundabordssamtalen
under 2014. Eftersom den åtgärden bedömdes som icke-lämplig av
konkurrensmässiga skäl, föreslås nu en myndighetsdriven oberoende
priswebb som möjliggör prisjämförelser, och inte bara redovisar
prisuppgifter. För att öka nyttan av informationen föreslås att
prisinformationen kompletteras med lagerstatus och information om
utbytbara läkemedel.
Det finns ett stort samhällsintresse för en väl fungerande läkemedelsmarknad. Expediering av receptbelagda läkemedel är en samhällskritisk
funktion där staten via Läkemedelsverket beslutar om vilka aktörer som skall
få driva apotek. TLV reglerar de ekonomiska förutsättningarna för
expediering av receptbelagda läkemedel inom förmånerna genom beslut om
pris och apotekens handelsmarginal.
Patienten får inte hämta ut något annat läkemedel än vad som förskrivits,
undantaget om utbyte är möjligt. I de fall utbyte är möjligt är patientens val
begränsat till utbytesgruppen. En oberoende priswebb är första steget för att
möjliggöra mer lättillgänglig prisinformation och prisjämförelser för
förskrivare i ordinationsögonblicket vilket ytterligare är ett argument för
statlig involvering.
Patienter och konsumenter har ett informationsunderläge och har en svag
ställning på denna marknad jämfört med konsumenters ställning på många
andra marknader. Som påtalats av flera aktörer vid rundabordssamtalen är
det oklart vilken myndighet som har ansvar för att bevaka konsumenternas
rättigheter på läkemedelsmarknaden. Föreslagna åtgärder syftar till att
förenkla för patienter och konsumenter och bedöms stå i proportion till
problemen.
En oberoende priswebb är en bra bit på vägen för att öka informationsläget
och ge patienter och förskrivare möjlighet till aktiva och medvetna val. En
priswebb löser dock inte alla problem rörande pristransparens och
kännedom om nuvarande prissättningssystem för läkemedel utanför
förmånerna. Detta beror delvis på att olika patient- och konsumentgrupper i
varierande grad kommer att kunna ta till sig priswebben och dess
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möjligheter för jämförelser men beror även på att patienterna inte alltid har
möjlighet att agera utifrån informationen om priser. Bedömningen är dock
att blotta förekomsten av en oberoende priswebb med hög grad av
transparens som möjliggör prisjämförelser förväntas stärka konsumenters
ställning på marknaden. Förekomsten av tjänsten som sådan kan verka
prispressande och utveckla marknadens funktionssätt, och då även komma
konsumenter till del som har sämre förutsättningar att vara lika aktiva som
andra kan vara.
Rapporteringsskyldighet
En samlad oberoende pristjänst för receptbelagda läkemedel är av nationellt
intresse och pristjänstens kvalitet och styrka skulle försämras avsevärt om
samtliga apoteksaktörer inte deltar.
Rapporteringsskyldighet finns på elmarknaden och Energimarknadsinspektionen driver sedan 2008 elprisjämförelsen elpriskollen.se.
Informationsplatsen skapades i syfte att höja konsumenternas förtroende för
branschen samt möjliggöra enkel och samlad jämförelse av elavtal. Eftersom
möjligheten att jämföra priser är grunden för aktiva kunder kontrollerar
Energimarknadsinspektionen löpande inrapporterade priser och villkor för
att säkerställa att elhandlarna rapporterat korrekta uppgifter till
myndighetens pristjänst.
För att säkerställa deltagande från samtliga apotek i tillgängliggörandet av
pris- och lagerstatus förordas att ett åläggande införs om att apotek med
försäljning till allmänheten (öppenvårdsapotek) ska lämna uppgifter till
ansvarig myndighet om de priser och leveransvillkor som tillämpas vid
försäljning.
Därför föreslås införandet av en rapporteringsskyldighet för
öppenvårdsapoteken motsvarande den som finns på elmarknaden.
Rapporteringsskyldigheten förs in som en ny punkt i 2 kap. 6 § lagen
(2009:366) om handel med läkemedel. Detta bör även kompletteras med ett
bemyndigande, förslagsvis i 2 kap. 11 § samma lag. Föreslagen
författningsändring finns i avsnitt 13.2.
Det kan finnas anledning att införa möjlighet för undantag från
rapporteringsskyldigheten. Undantag från rapporteringsskyldighet föreslås
bara kunna meddelas om myndigheten finner att särskilda skäl föreligger.
Det skulle exempelvis kunna vara att det anses vara förknippat med en
orimlig hög kostnad för ett apotek att införa den tekniska lösning som
krävs.22 En sådan möjlighet till undantag finns på elmarknaden på
föreskriftsnivå (7 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser
och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare). Förslagsvis införs en
Enligt uppgift är det cirka 20 av 1372 apotek med apotekstillstånd som i dagsläget av
någon anledning inte rapporterar lagerstatus till Fass.
22
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sådan möjlighet till undantag även från apotekens uppgiftsskyldighet på
föreskriftsnivå.
I väntan på införande av rapporteringsskyldighet kan data, med uppgift om
de priser och leveransvillkor som apoteksaktörer tillämpar vid försäljning av
läkemedel, levereras på frivillig basis till den myndighet som uppdras att
skapa den oberoende priswebben. Allt i syfte att patienter, konsumenter och
förskrivare så skyndsamt som möjligt ska få tillgång till informationen.
Fördelar och nackdelar med en oberoende icke-kommersiellt driven
pristjänst med öppen data
Fördelar
 Myndighet som huvudman säkerställer en oberoende tjänst och att
data hålls av en oberoende aktör i enlighet med vad Konkurrensverket
framfört.
 Samtliga apoteksaktörer deltar på lika villkor.
 Apoteksaktörer betalar inget för deltagande i priswebben (utöver
initiala utvecklingskostnader).
 Kunden, det vill säga patienter och konsumenter, kan få tillgång till
flera pristjänster, både en oberoende icke- kommersiellt driven
pristjänst samt kommersiellt drivna pristjänster genom öppen data.
 Riktad kampanj till allmänhet och förskrivare skapar kännedom om
pristjänsten (och även större kännedom om att priser varierar).
 Konsumenters och patienters förtroende och kunskap om prissättning
av läkemedel inom och utom förmån ökar.
 Teknik finns för att apotek förhållandevis enkelt ska kunna leverera
data. Låg grad av modifiering krävs för de aktörer som redan levererar
lagerstatus till Fass.se via direktlänk (webbservice/API). Samma
teknik kan användas för leverans av information till en oberoende
pristjänst.
 Möjligt att på frivillig basis tillgängliggöra data innan rapporteringsskyldighet träder ikraft.
Nackdelar
 Inte kärnverksamhet för myndighet att tillhandahålla pristjänst.
 Stort intresse från förskrivare och patienthåll att införa tjänst
omgående. Införande av åläggande som rör rapporteringsskyldighet,
en åtgärd som aversvärt skulle förbättra tjänstens kvalitet, kan vara
förknippat med att det kan ta tid.
 Staten ingriper på en marknad förknippad med fri prissättning. Givet
det stora samhällsintresset anses åtgärden motiverad. I förslaget
skapas även möjlighet för kommersiellt drivna pristjänster som också
kan sprida information för att öka kunskapsnivån hos konsumenter.
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Teknik
LIF och Sveriges Apoteksförening tog under 2013 initiativet att tillsammans
genomföra ett projekt kallat ”Lagerstatus på apotek via Fass.se”. Lösningen
för Lagerstatus på Fass.se bygger på att en kommunikation med hjälp av en
webbtjänst satts upp mellan Fass-systemet och respektive apotekskedja/
apotek. När en användare av Fass.se efterfrågar lagerstatusinformation för
ett visst läkemedel skickas ett anrop från Fass.se till de apotek som ligger
inom det efterfrågade geografiska området. Apotekens webbtjänster svarar
med information om lagerstatus och detta visas upp på Fass.se. Ingen
information om lagerstatus lagras på Fass.se.
Den tekniska utvecklingen som skett med lagerstatus möjliggör att en
liknande teknisk lösning för koppling mot apotek kan användas för en
oberoende priswebb. Informationsflödet för lagerstatus till priswebb ska ses
som parallellt och oberoende flöde gentemot informationsflödet mellan
apoteken och Fass.se.
Det som krävs för att lagersaldo ska kunna publiceras på en oberoende
priswebb är att nya användarkonton skapas för myndigheten. Vid anrop till
webbtjänsten krävs autentisering av någon typ (exempelvis
basic/HMAC/OAuth), detta kan liknas vid ett användarkonto. För att
apoteken även ska kunna leverera prisuppgifter behöver de genomföra en
liten till medelstor förändring i sina system. Svårighetsgraden i detta beror
på ifall prisinformationen redan finns i samma system som lagerstatus
(enkelt), eller om detta är separata system hos apoteket (något mer
omfattande).
Data på en oberoende priswebb kompletteras med information om bland
annat utbytesgrupper från Läkemedelsverket och information om namn och
identifikation från E-hälsomyndigheten. Den oberoende prisjämförelsetjänsten sammanställer och publicerar därefter informationen. Konsumenter
och patienter ser en opartiskt, oberoende prisjämförelsetjänst som håller hög
kvalitet.
På en oberoende priswebb föreslås bland annat att följande information
redovisas:
 Pris per varuförpackning per apotek (AUP).
 Prisspann per varuförpackning mellan olika apotek.
 Lagerstatus per apotek.
 Förmånsstatus, det vill säga om förpackningen ingår i förmånerna
eller inte.
 Information om utbytesgrupp och pris per varuförpackning per
apotek (AUP) inom utbytesgruppen.
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Figur 6 En oberoende priswebb

Förslaget innebär en myndighetsdriven opartiskt, oberoende
prisjämförelsetjänst som håller hög kvalitet. Det innebär också, med tillägget
öppen data, att det skapas förutsättningar för att ännu mer bredda
kunskapen om pris eftersom patienter som konsumenter kan få tillgång även
till andra prisjämförelsesidor.
Öppen data innebär att data tillgängliggörs med extremt låg teknisk tröskel
(webbtjänst/ API), och hög servicegrad (ställa frågor i realtid). Data föreslås
göras öppen med förbehåll (exempelvis behövs bland annat avtal rörande
hur den används, i vilket sammanhang den presenteras och säkerställande
av oberoende, i utbyte mot access). Det medför att andra prisjämförelsesidor
enkelt kan få tillgång till dessa data och presentera läkemedelspriser på sina
sidor. Det skulle öka patienternas tillgång till prisjämförelser avsevärt om de
görs tillgängliga på redan etablerade prisjämförelsesidor.
Alternativet till öppen data är att ha data offentligt tillgänglig via webbsidan,
som många apotek har idag. Då behövs hög teknisk kompetens för att en
aktör ska kunna ”spindla av” (läsa av) priswebben med effekten att det
enbart blir en ögonblicksbild, alternativt väldigt hög belastning på
priswebben om det görs ofta. På priswebben skulle dessa högkonsumenter av
data märkas av eftersom de belastar sidan oproportionerligt mycket, på
bekostnad av övriga användare, och eventuellt blockerar dessa med
meddelande att de får begära ut informationen enligt normala vägar från
myndigheten. TLV bedömer att detta alternativ bör undvikas, då det ställer
betydligt högre krav på den tekniska lösningen.
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11.4

Förslag - Prisinformation in i förskrivarstöden

Förslag:
TLV föreslår att det skapas en enkel teknisk lösning för att möjliggöra
länk/knapp i förskrivarsystemen för åtkomst till enkel prisinformation från
oberoende webb.
TLV föreslår att förskrivare ska få tillgång till prisinformation i
ordinationsögonblicket genom att en enkel teknisk lösning tas fram inom
ramen för det föreslagna projektet "Oberoende priswebb” (se avsnitt 11.3) för
att förenkla införandet av länk/knapp i förskrivarstöd kopplad till
sökresultat på en oberoende priswebb.
Lösningen bör erbjudas till landsting och andra huvudmän som är beställare
av förskrivarstöd som används i vården.
"Enkel teknisk lösning" kan exempelvis vara att tillhandahålla en responsiv
webb23 för:
 direktaccess (att gå in på en webbsida)
 med djuplänkar24 för att kunna länkas till externt från förskrivarstöd
 kunna inkluderas i ett förskrivarstöd (exempelvis via iframe)
 och/eller tillgång till databas (ODBC, export alt API) för att inkludera
enbart data i förskrivarstöd
Överväganden - ”Enkel teknisk lösning” för att förenkla införandet
av länk/knapp i förskrivarstöd
Ett problem är att förskrivaren i ordinationsögonblicket inte ser aktuellt pris
på läkemedel utanför förmånerna. Därför finns ett behov av en samlad
nationell prisinformationsplats så att prisinformationen kan finnas i det
ögonblick förskrivaren utfärdar ett recept till en patient.
11.4.1

De sex största journalsystemsleverantörerna är: TakeCare, Cosmic, SYSteam,
Cross, Melior, VAS och Infomedix. Dessa system har varierande layout och
en del funktioner skiljer dem åt. Därför är frågan om att införa ytterligare
information direkt i journalsystemen förknippad med komplexitet.
Förskrivare önskar enkel och samlad information om vad läkemedel kostar i
ordinationsögonblicket. TLV föreslår att förskrivarstöden utvecklas så att det
finns en knapp med en länk till oberoende prisjämförelsesida som är
kopplad till sökresultat där prisspann på läkemedel visas samt även mer
detaljerad information i de fall det önskas.

En responsiv webb är en webbsida som är lätt att använda och ser bra ut, oavsett hur liten
mobil eller hur stor datorskärm man använder.
24 Direkt till relevant sida, inte enbart till startsidan.
23
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Det är varierande svårighetsgrad att genomföra detta i de olika förskrivarsystemen. Plats för att lägga till en knapp behöver prioriteras mot tillgängligt
utrymme och lokalt behov för andra knappar.
Förslaget är beroende av att det införs en obligatorisk rapporteringsskyldighet för apoteken eftersom det behöver vara prisuppgifter av nationellt
intresse för att inkluderas i förskrivarstöden.
Inom ramen för det föreslagna projektet ”Oberoende priswebb” (se avsnitt
11.3) kan en ”enkel teknisk lösning” tas fram för att möjliggöra länk/knapp i
förskrivarsystemen för åtkomst till enkel prisinformation från oberoende
webb. Därefter kan landsting, som är beställare mot
journalsystemsleverantörer, begära att prisinformation enligt teknisk
standard visas i förskrivarmodulerna.
Fördelar och nackdelar med alternativ länk/knapp i förskrivarstöd
Fördelar
 Förskrivaren får möjligheten att se prisuppgift för läkemedel i
förskrivningsögonblicket. Den informationen kan påverka vilket
läkemedel som förskrivs till patienten och förskrivaren ges möjlighet
att informera patienten om att det i vissa fall är stora prisskillnader
mellan apoteken. Det kan förbättra något för förskrivaren i dialog
med patienten.
 Det är en mindre komplicerad lösning att implementera än
alternativet med full integrering av pris i förskrivarstöd.
 En ”enkel teknisk lösning” av hur pris redovisas kan tas fram i
projektet ”Oberoende priswebb”.
 Modellen är framtagen med privata journalleverantörer inom
tandvården i ett snarlikt fall.
 Leverantören själv kan välja teknisk lösning.
 Väl exponerad till priswebben ser det lika ut inom alla förskrivarstöd.
Nackdelar
 Fråga om plats och prioritering för vårdinrättning, landsting och
journalsystemsleverantör. Det framförs många önskemål om
ytterligare funktioner i journalsystemen.
 Det skapas inte en enhetlig lösning på hur priswebben hittas i de olika
förskrivarstöden.
 Det påverkar inte förskrivarens/landstingens möjlighet till
kostnadskontroll i stort.
 Risk att under den tid som går mellan förskrivning och uthämtning av
läkemedlet kan information om prisskillnader hunnit bli inaktuell.
 Även om lösningen som sådan är enkel och skapas för att minimera
antalet ”klick” för förskrivaren samt att se till att förskrivaren får en
snabb bild av marknadsläget är det fortfarande en insats, det vill säga
en tidsuppoffring som krävs av förskrivaren för att tillgängliggöra sig
informationen. Den tiden har en alternativ användning som också har
ett värde. Denna har inte kvantifierats inom ramen för detta arbete.
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Figur 7 Möjligheter för vidareutveckling för prisinformation till förskrivarstöd

Alternativ: integrering av pris i förskrivarstöd
En alternativ åtgärd som kräver både mer resurser och tar mer tid i anspråk
än en länk, är full integrering av pris på receptbelagda läkemedel utanför
förmånerna i förskrivarsystemen. En sådan åtgärd är förknippad med stor
komplexitet och behov av systemutveckling.
En lösning skulle kunna gå ut på att E-hälsomyndigheten hämtar
prisuppgifter från apotek (genom samma lösning som när en oberoende
pristjänst hämtar data). Utifrån en samlad prisbild för samtliga apotek kan
ett marknadsmedelpris eller ett spridningsmått tas fram och integreras i
E-hälsomyndighetens VARA-system. Systemutveckling av VARA krävs för
att möjliggöra hantering av denna nya informationsmängd. System mellan
VARA och förskrivarstöd, bland annat Ineras system SIL, behöver utvecklas
för att kunna tillgodogöra sig informationen. Alla som är mottagare av fil
från VARA berörs av denna förändring.
Givet hur IT-systemen ser ut idag och antalet aktörer som är involverade i
denna process är detta en åtgärd på mellan två till fyra år innan
implementering av pris i förskrivarstöden är möjlig.
En variant av detta alternativa förslag är att data inte går vägen via
E-hälsomyndigheten, SIL, och så vidare utan att förskrivarsystemen själva
kallar på informationen från den oberoende priswebben.
Fördelar med alternativet är att det blir full systemintegrering och att en
prisindikation syns direkt i förskrivningsögonblicket. Dock finns ett antal
nackdelar med denna lösning. Bland annat att förskrivare önskar, enligt
LOK, mer än en prisindikation, de önskar samtidigt se ett spridningsmått.
Det är oklart om det är möjligt att inkludera mer än en sifferuppgift givet
systemens uppbyggnad för hur pris inom förmånen i dagsläget redovisas.
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Andra nackdelar är bland annat komplexiteten i åtgärden, behov av systemutveckling samt nya releaser. Systemutvecklingen förknippad med en okänd
kostnad. Layout i förskrivarstöd varierar och anpassning krävs för åtgärd i
respektive system.
På grund av åtgärdens komplexitet för att uppnå integrering av pris i
förskrivarstöden förordas, på kort sikt, skapandet av enkel tekniskt lösning
för att möjliggöra länk/knapp i förskrivarsystemen för åtkomst till enkel
prisinformation från en oberoende priswebb.

11.5

Konsekvenser av samlad prisinformation

Aktiva konsumenter krävs för en väl fungerande marknad. Konsumenter
som ges förutsättningar att jämföra säljande företag, det vill säga apotek med
försäljning till allmänheten, är en viktig förutsättning för konkurrens.
Företagen förses då med incitament att erbjuda bättre produkter eller ett
bättre helhetserbjudande än sina konkurrenter för att locka till sig kunder.
En hög pristransparens kan vara till godo från såväl konsument- som
konkurrenssynpunkt. En hög pristranparens kan också verka för att pressa
företagens marginaler. Hinder för att konsumenter ska kunna göra aktiva val
är därmed konkurrenshämmande och det finns ett allmänt intresse att ta
bort dem. En möjlig konsekvens av mindre svårtillgänglig information för att
jämföra priser på läkemedel kan vara en ökad bevakning av priser utifrån ett
medialt håll. Detta kan medföra positiva effekter på prisutvecklingen i
termer av mindre prisskillnader.
Läkemedelsmarknaden är särskild till sin karaktär eftersom konsumentens
valmöjligheter är ytterst begränsade. Läkemedel är inte heller vilken vara
som helst. Det är läkaren, och inte patienten, som beslutar om det finns ett
medicinskt behov av behandling av patientens sjukdom. Patienten kan inte
välja en annan vara än den läkaren förskrivit och kan inte själv alltid
överblicka konsekvenserna av att avstå från behandling. Därefter har
konsumenten att ta ställning val av inköpsställe, men det är inte alltid det
finns flera apotek att välja mellan i patientens närområde. I en del fall finns
möjlighet till utbyte av förskriven vara och då ställs konsumenten inför fler
val. Dessutom är läkemedelsmarknaden särskild till sin karaktär eftersom
den dels består av friska individer, de som exempelvis köper djurläkemedel,
dels består av sjuka individer som köper läkemedel för eget behov eller så
hämtas läkemedlen ut genom ombud. Konsumenternas informationsläge och
möjlighet att ta till sig information varierar därmed mycket.
Även om patienten har information om priser är patientens situation ofta
sådan att det inte går att agera utifrån den informationen. Patienter kommer
exempelvis ofta direkt från ett läkarbesök och är påverkade av sin sjukdom.
Att i detta läge jämföra priser och utifrån detta välja apotek är ofta svårt.
Dessutom är det ofta så att patienten inte alltid vet exakt vad som förskrivits
då läkaren skickar receptet elektroniskt till apoteken och patienten har
därmed inte tillgång till alla uppgifter om vad som förskrivits förrän vid
apoteksdisken. En ytterligare situation är att patienten kan ha flera olika
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läkemedel förskrivna varav vissa kanske enbart finns på laget på ett apotek i
närheten medan det/de utan förmån kan ha lägst pris på helt andra apotek.
Det har inom ramen för rundabordssamtalen påpekats från flera aktörer att
flera problem kvarstår då det inte går att lösa hela problematiken inom
ramen för det nuvarande uppdraget. Läkemedel som inte ingår i
förmånssystemet och som i många fall har stor medicinsk betydelse för
patienter kommer även i framtiden att kosta olika mycket beroende på val av
apotek vilket går emot principen att alla patienter ska kunna få vård på lika
villkor. Dessutom finns det risk att ojämlikheten mellan patienterna
förstärks genom att de starkare patienterna kommer att kunna tillgodogöra
sig informationen i en prisjämförelsetjänst i större utsträckning än de
svagare och de har även bättre möjligheter att agera utifrån denna
information än andra patientgrupper.
För att konkurrensen ska fungera väl är det viktigt att informations- och
sökkostnaderna är låga. Sökkostnader är de kostnader som uppstår när
konsumenten letar efter olika leverantörer. En webbtjänst för
prisjämförelser på läkemedelsmarkanden förväntas underlätta
konsumenternas sökande efter olika jämförelsealternativ, precis som
Elpriskollen minskade konsumeterns sökkostnad på elmarknaden.
För att återknyta till marknadsutblicken om elmarknaden kan nämnas att
enligt Konsumentverkets bedömning i ett regeringsuppdrag som redovisades
2010 var att om den oberoende informationskällan Elpriskollen hade
introducerats redan vid starten av omregleringen av elmarknaden, hade det
förhindrat många konsumentproblem och bidragit till att generera en högre
bytesbenägenhet (av elhandelsbolag) långt tidigare än vad som nu blev fallet.
Vidare konstaterades också att en anledning till tidigare konsumentproblemen på elmarknaden var svårigheter att göra prisjämförelser. Ett
starkt bidragande skäl till det var att priserna, från början, inte redovisas
enhetligt. När omregleringen genomfördes och under en inte obetydlig
period därefter fanns inte heller någon skyldighet för elhandlare att
offentliggöra sina priser. (Konsumentverket 2010 s. 117)
En ökad pristransparens för läkemedel utan förmån och aktiva kunders
agerande förväntas även under rådande prissättningsförutsättningar ge
positiva effekter, om än mer osäkra, på marknaden i stort. Det vill säga
positiva effekter i termer av ökad konkurrens, förväntas även komma mindre
aktiva konsumenter, de som är svårt sjuka och har svårt att själva göra ett
aktiva val, till godo.
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11.5.1
Kommunikationsinsatser
Det är viktigt för en oberoende myndighetsdriven prisjämförelsewebb att nå
ut till så många konsumenter, patienter och förskrivare som möjligt eftersom
aktiva kunder stärker konkurrensen. Kännedomen är begränsad bland
patienter om att priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
varierar mellan apoteken, och förskrivare har inte någon prisinformation för
dessa läkemedel i sina förskrivarstöd.
Kommunikationsinsatserna bör därför både fokusera på att öka
kännedomen om att priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånen
skiljer sig åt samt göra prisjämförelsewebben känd för allmänhet och
förskrivare.
Kommunikationsinsatser kan bland annat ske i form av samarbete med
patient- och konsumentföreträdare samt initiala informationskampanjer i
olika medier. För att fortsätta öka kännedomen och användandet av
prisjämförelsewebben, krävs även kontinuerligt löpande
kommunikationsinsatser.
En informationskampanj vid lanseringen av tjänsten riktad till allmänheten
bedöms som en nödvändig satsning. Det är en åtgärd som lämpligast
genomförs av den myndighet som uppdras att tillhandahålla pristjänsten.
Dessutom behövs en informationskampanj riktad till vården, förskrivare och
den kommunala sjukvården som övertar läkemedelsansvaret för en hel del
patienter (exempelvis dementa eller svårt sjuka i livets slutskede).
11.5.2
Kostnader
För att skapa en webbsida för prisjämförelser finns det i huvudsak fyra
tillvägagångssätt. Alla förknippade med olika kostnad, arbetsinsats och
komplexitet vilket illustreras i följande figur.
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Figur 8 Illustration över alternativa upplägg för att skapa ”En oberoende priswebb”.

Gör det själv-alternativet innebär att en myndighet bygger allt själv, både
tekniken bakom och webben som syns.
I alternativet anpassa medicinpriser.dk, utgår man från tekniken och
layouten på den danska prisjämförelsetjänsten men anpassar den till den
svenska marknaden. Det vill säga möjliggör en ny dimension med pris och
lagerstatus per apotekskedja.
Att bygga front på API innebär att befintlig bakomliggande teknik från en
kommersiell aktör används, men att en ny webb byggs särskilt för
prisjämförelsetjänsten.
I alternativet vinn-vinn-samverkan upphandlas en leverantör där teknisk
kostnad är nära noll. Myndigheten som får i uppdrag att skapa priswebben
genomför användbarhetsstudier via myndighetens nätverk för att utseende
och funktioner ska passa tjänstens målgrupper. Det här är det
tillvägagångssätt som förordas för skapandet av en oberoende priswebb. I
detta alternativ används både den befintliga bakomliggande tekniken och
webblösningen från en kommersiell aktör, men webblösningen får ett
neutralt anpassat utseende och myndigheten står som avsändare. En sådan
lösning har TLV fått uppgift om kan tillhandahållas mot en närmast
obefintlig kostnad.
I tabell 6 nedan presenteras övriga kostnader, oberoende av förslag, vilka
uppgår till cirka en miljon kronor i teknikrelaterade kostnader. Kostnad för
informationskampanj tillkommer.
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Tabell 6 Övriga kostnader
Systemutveckling på
apoteksnivå

Okänd kostnad

Bör vara relativt ringa för aktörer som levererar
lagerstatus till Fass i dagsläget genom API.
LIF meddelade 2014-04-03 rörande förslaget att
inkludera prisuppgift per apotek tillsammans
med lagerstatus ”Att genomföra ovanstående
förslag skulle inte innebära någon större
utveckling eller underhåll för Fass […]
För apoteken innebär förslaget att de i
lagerstatussvaren även ska skicka med pris […]
kan detta resultera i olika omfattning […].”

Intern ledning

720 000 kr

•
•

Avtalsreglering

250 000 kr

Drift av webb

70 000 kr/ år

Informationskampanj

6 000 000 kr
1 000 000 kr

•
•

200 000 kr/ år

•

2 personer, intern projektledning och expert
á 50% under 4 månader.
1 person, extern användbarhetsexpert á
100% under 2 veckor.
• Uppstart
• Användarstudie
• Implementering
• Buffert

Juridisk expertis för reglering av avtal rörande
datahantering

Kampanj riktad till en bred allmänhet
Kampanj riktad till vården, förskrivare och
den kommunala sjukvården
Löpande informationsinsatser.

Den myndighet som får i uppdrag att tillhandahålla tjänsten bör få
kostnadsansvar för åtgärder för att möjliggöra samlad prisinformation
genom en oberoende priswebb och bör tillföras resurser för uppdraget.
Ovan kostnadsuppskattningar berör åtgärdsförslaget en oberoende
priswebb. För länk av information in i förskrivarstöden kan kostnader
tillkomma för landstingen och förskrivarmodulsleverantörerna för att
inkludera själva knappen.
Förhoppningen är att de föreslagna åtgärderna med utvidgade möjligheter
till utbyte samt en oberoende priswebb ska verka för bättre priskonkurrens
på marknaden. Därigenom skulle förskrivarna inte ha samma stora behov av
prisinformation i förskrivarstöden. Behov kommer kvarstå för läkemedel
som inte berörs av föreslagna ändrade regler för utbyte samt för
djurläkemedel. Detta är en aspekt för landstingen och andra huvudmän till
förskrivarstöd att överväga innan införande av denna åtgärd, om den skulle
vara förknippad med hög investering.
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12

Sammanfattande kommentarer

Flera av rundabordsdeltagarna har sett formuleringen av regeringsuppdraget
som ett hinder för att komma till rätta med de problem som uppstått på
grund av att samma läkemedel kan kosta olika mycket på olika apotek. Dessa
skillnader sätter stora krav på patienten. Detta har belysts kunna leda till
ojämlik vård och även kunna leda till att försvaga eventuell priskonkurrens.
Sveriges Apoteksförening har dock uttryckt en annan uppfattning.
Med nuvarande prissättningssystem är åtgärdsförslagen sammantaget ett
stort steg i rätt riktning för att få en bättre fungerande marknad. Åtgärderna
om utbyte och prisinformation kommer även göra situationen mer
förutsägbar och enklare för framför allt patienter, men även minska det
merarbete som uppkommer för förskrivare och apotekspersonal. Åtgärderna
ger bättre förutsättningar för priskonkurrens men effekten är svår att
bedöma. Det kommer som idag vara fri prissättning i två led, från
läkemedelstillverkare till apotek och från apotek till kund. TLV:s
internationella prisjämförelse 201425 visar att länder med styrande
utbytessystem likt periodens-vara har de lägsta priserna på läkemedel där
det finns möjlighet till priskonkurrens. Eftersom utbytet utanför förmånerna
inte är styrande och handelsmarginalen är oreglerad kan det därför inte
förväntas bli samma prispress som inom förmånerna där vinsten kommer
kunden till del.
Prisutvecklingen mot kund kommer styras av apotekens förhandlingar med
läkemedelstillverkarna och vilka marginaler som sätts i apoteksledet. För att
få till en priskonkurrens i ett sådant system är det viktigt att ge kunderna
möjlighet att kunna få en bild över prisläget. Kunden har då bättre
möjligheter att agera utifrån denna information och det läkemedel på det
apotek som erbjuder lägst pris kan få större försäljningsvolym. Får inte
kunden möjlighet att jämföra priser blir det svårare att få genomslag för
lägre priser vilket minskar incitamenten att priskonkurrera.
Det har framkommit att det finns bristande kunskap både bland förskrivare
och bland patienter om nuvarande reglering för receptbelagda läkemedel
utanför förmånerna. Detta gäller bland annat att läkemedel som inte ingår i
förmånerna inte får bytas till ett av Läkemedelsverket bedömt utbytbart
alternativ samt insikten att läkemedel utanför förmånerna har fri
prissättning och att priserna på samma läkemedel därmed kan variera
mellan olika apotek. Båda dessa aspekter har visat sig leda till merarbete för
både patienter, förskrivare och apotekspersonal. Möjligheten till byte skulle
dnr 4729/2014, Rapport internationell prisjämförelse av läkemedel - En analys av svenska
läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder.
25
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minska det merarbete som kommer av att förskrivaren måste kontaktas av
patient eller apotek när patienten märker att läkemedlet inte ingår i
förmånerna eller får vetskap om att det finns billigare likvärdiga alternativ.
Konsekvenser av förslagen om utbyte och samlad prisinformation
Införs möjligheten till byte även för läkemedel utanför förmånerna skulle
systemet bli mer likt det för läkemedel inom förmånerna och patienter
riskerar inte på samma sätt att få betala onödigt mycket om förskrivaren
skrivit ut ett läkemedel utan förmån med tron om att det kan bytas till
billigare alternativ på apoteket. Att ha kunskap om vilka läkemedel som
ingår, respektive inte ingår, i förmånerna blir med en utvidgad möjlighet till
byte inte lika betydelsefullt.
En annan aspekt är att företag inte har samma incitament att ta sina
produkter ur förmånerna för att undvika potentiell generisk konkurrens.
TLV har dessutom ändrat sin praxis som innebär ett förenklat förfarande för
generika att söka in i förmånerna även om original lämnat förmånerna.
Denna förändring i kombination med förslaget om inbyte i förmånerna
borde minska incitamenten för företag att ta sina produkter ur förmånerna.
Att gå ur förmånerna i ett sådant läge har idag fördelarna att prissättningen
är fri utanför förmånerna och om inte byte är möjligt finns både möjlighet
till att höja priset och behålla en stor del av försäljningen.
Genom förslagen om utbyte skapas möjlighet för patienter att i större
utsträckning än idag fritt välja vilket utbytbart läkemedel som ska expedieras
och patienterna får möjlighet till större inflytande. Förslagen bör också
minska det merarbete apotekspersonal och förskrivare har framhållit att de
lägger på kontakter med varandra för att korrigera recept vid expedition.
Möjligheten till utbyte in i förmånerna bör också innebära förenklingar för
förskrivarna, eftersom de inte i samma utsträckning som idag behöver
undersöka vilka läkemedel som ingår i förmånerna. Det får inte heller längre
så stora ekonomiska konsekvenser för patienten om förskrivaren skriver ut
ett läkemedel som inte ingår i förmånerna, eftersom patienten kommer
kunna få ett utbytbart alternativ inom förmånerna eller ett billigare utom
förmånerna om sådana finns. Förskrivaren behöver dessutom inte
undersöka priset på läkemedel utanför förmånerna i samma utsträckning
eftersom patienten kan få byta till ett utbytbart läkemedel med lägre pris om
det finns tillgängligt.
Det bör dock uppmärksammas att med dessa förslag kommer följden kunna
bli att i de situationer förskrivaren eller farmaceuten mottsätter sig byte blir
det andra konsekvenser för patienten än när de motsätter sig byte inom
förmånerna. Om förskrivaren kryssat att läkemedlet inte får bytas och
läkemedlet inte ingår i förmånerna betyder detta att patientens möjlighet att
välja ett billigare alternativ försvinner.
Möjligheten till utbyte av läkemedel utan förmån borde även kunna gynna
landstingen i form av möjlighet till lägre kostnader för läkemedel som
landstingen helt eller delvis betalar.
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Utbyte in i förmånerna kommer att öka kostnaderna inom förmånssystemet
och denna kostnadsökning uppskattas till cirka 50 miljoner kronor per år.
Dagens priser som finns tillgängliga för läkemedel utanför förmånerna på
apoteks webbsidor kräver stor kunskap och alltför mycket tid för att kunna få
fram jämförelsepriser för förskrivet läkemedel samt dess utbytbara
alternativ.
Att åstadkomma en pristjänst för alla receptbelagda läkemedel gör det
lättare för förskrivare och patient att fatta medvetna och informerade val
utifrån pris och patienterna får bättre möjligheter att agera som aktiva
konsumenter. Patienter är dock en utsatt konsumentgrupp och deras
förmåga att agera som informerade konsumenter får inte överskattas.
Att priserna idag är svåra att jämföra och att priserna kan skilja för samma
läkemedel på olika apotek är något som blir tydligare med en samlad
prisinformationstjänst. Patienterna kommer med en samlad pristjänst i
större utsträckning få kunskap om att priser på vissa läkemedel kan variera
och får då också större möjligheter att välja apotek utifrån pris och
priskonkurrensen borde därmed kunna gynnas. En pristjänst som innehåller
lagerstatus skulle ytterligare underlätta för förskrivare och patienter att se
vilka apotek som har ett visst läkemedel på lager.
I och med en samlad möjlighet att jämföra priser förses apoteken med
incitament att erbjuda bättre priser eller ett bättre helhetserbjudande än sina
konkurrenter för att locka till sig kunder. Ökad transparens möjliggör mer
aktiva konsumenter. Hinder för att konsumenter ska kunna göra aktiva val
är konkurrenshämmande och det finns därmed ett allmänt intresse att ta
bort dem.
Läkemedelsmarknaden är särskild till sin karaktär eftersom konsumentens
valmöjligheter är ytterst begränsade. Läkemedel är inte heller vilken vara
som helst. Det är läkaren, och inte patienten, som beslutar om det finns ett
medicinskt behov av behandling av patientens sjukdom.
Prisinformation som underlag för prisjämförelser behövs i flera olika
situationer för en och samma förskrivning. Dessa situationer är:




Förskrivarens val mellan skilda substanser (olika
behandlingsalternativ för samma tillstånd), olika styrkor,
förpackningsstorlekar samt tillverkare och pris.
Patientens val av apotek både direkt efter förskrivningen samt vid
senare uttag under receptets giltighetstid.
Patientens behov att vid apoteksdisken, vid föreslaget vidgade
möjligheter till utbyte, få den prisinformation som behövs för att
bedöma möjliga alternativ.

Den förbättrade prisinformationen som föreslås bedöms som viktig på en
marknad där priserna är oreglerade.
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De negativa effekterna av dagens oreglerade apoteksmarginal för läkemedel
utom förmån bedöms till viss del kunna lindras av exempelvis utvidgade
möjligheter till utbyte och förbättrad prisinformation, men det kommer även
fortsättningsvis ställa stora krav på både förskrivare och patienter. Många
patienter, i första hand äldre men även andra grupper, kommer sannolikt att
ha svårt att hitta den information de behöver och/eller att använda den i
samband med uthämtandet av ett läkemedel. Det har påpekats att det finns
en risk för att ojämlikheten förstärks då starkare patienter kommer ha bättre
förutsättningar att ta till sig en prisjämförelse och agera där efter. För många
patienter kommer det även trots prisinformation finnas omständigheter som
gör att de inte kan agera därefter.
Det har påpekats att flera problem kvarstår då det inte går att lösa hela
problematiken inom ramen för det nuvarande uppdraget. Läkemedel som
inte ingår i förmånssystemet och som i många fall har stor medicinsk
betydelse för patienter kommer även i framtiden att kosta olika mycket
beroende på val av apotek vilket går emot principen att alla patienter ska
kunna få vård på lika villkor.
Den pristjänst som föreslås har även förutsättningar att underlätta för att
prisuppgifter ska kunna visas via förskrivarsystemen. Detta är något som
skulle underlätta för förskrivare att tillsammans med patienten göra
medvetna och informerade val. Tiden vid mötet mellan patient och
förskrivare är dock begränsad. Detta gör att tiden det tar att hantera
prisfrågor tar tid ifrån att diskutera medicinska frågor.
Både förslagen om förändrade utbytersregler samt samlad prisinformation
kan leda till bättre priskonkurrens samt att patienter, men även det
offentliga, får ta del av lägre läkemedelspriser. Flera rundabordsdeltagare
har dock påpekat att så länge apoteken är fria att sätta vilken marginal de vill
på receptbelagda läkemedel utan förmån är det en hämmande faktor för
priskonkurrens. Den fria marginalen för apotek medför också att det inte är
säkert att eventuella lägre priser från företagen kommer komma patienten
till godo. Sveriges Apoteksförening har istället lyft fram vikten av att
marknaden får förutsättningar att utvecklas och anser att ytterligare
reglering skulle hämma sådan utveckling.
Förslaget om utbyte till annan vara utanför förmånerna kommer ställa krav
på apotekens prisinformation till patienten för att patienten ska ha möjlighet
att göra ett informerat val. Patienten bör få information om att priser kan
variera mellan apotek och ges praktisk möjlighet till prisjämförelse i
samband med detta. För att patienten verkligen ska kunna jämföra sina
möjligheter skulle patienten behöva information om priser för alla rimliga
möjligheter. Detta inkluderar många gånger priser även på andra apotek. I
utredningens förslag ligger dock att apoteken enbart ska vara skyldiga att
informera om möjliga priser på aktuellt apotek/kedja.
En ökad pristransparens och aktiva kunders agerande förväntas dock även
under rådande prissättningssystem kunna ge positiva effekter, om än mer
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osäkra, i termer av ökad konkurrens på marknaden i stort. Dessa effekter
skulle då även komma de svagare konsumenterna till godo, det vill säga de
som inte kan ta del av prisjämförelser eller agera efter marknaden.
Konsekvenser av förslagen om förbättrad hantering av läkemedel utanför
förmånerna
Landstingen har omotiverat svårt att följa upp förskrivningen av läkemedel
utanför förmånerna ur ett kostnadsperspektiv. Detta i kombination med att
informationen om pris vid förskrivarögonblicket idag i stort sett är obefintlig
gör att landstingen har svårt att styra kostnaderna som betalas av det
offentliga för denna typ av läkemedel. Införs ett system som kodar upp
förskrivningar av offentligt finansierade läkemedel möjliggör det att
faktureringen kan ske samlat via E-hälsomyndigheten, istället för som idag
då ibland flera hundra fakturor kan behöva hanteras och analyseras. Detta
skulle underlätta för både landsting och apotek och landstingen skulle få
betydligt bättre möjligheter att följa sina kostnader. För patienternas del blir
det sannolikt också enklare att hämta ut subventionerade läkemedel utanför
förmånerna eftersom denna hantering kommer att vara inbyggd i apotekens
system och rutinen därför förenklas.
Kodningen möjliggör också att läkemedel som förskrivs enligt
smittskyddslagen kan hanteras kostnadsfritt inom förmånerna. Detta skulle
innebära att det blev tydligt vilket pris som gäller för smittskyddsläkemedel
som har ett förmånsgrundande pris. Att hantera dessa kostnadsfritt inom
förmånerna möjliggör även att utbyte kan ske om läkemedlet har ett
utbytbart alternativ. Detta underlättar för generika att i framtiden komma in
på den svenska marknaden vilket kan leda till lägre kostnader för läkemedel
med generisk konkurrens. Detta skulle i sin tur kunna leda till bättre
tillgänglighet framöver. Smittskyddsläkemedel utan förmånsgrundande pris,
alternativt även de med förmånspris, föreslås även fortsättningsvis hanteras
utanför förmånerna men om de kodas upp kommer, som nämnts ovan,
administrationen och uppföljningen förenklas.
När det gäller statens anslag för statsbidraget för läkemedelförmånerna till
landstingen borde inte förslaget om att lyfta över smittskyddsläkemedel in i
förmånerna påverka statens kostnader. Att föra in smittskyddsläkemedel i
förmånssystemet innebär dock att landstingen får längre anstånd med
betalningen än vad som är fallet idag. Om alla landstingsfinansierade
läkemedel hanteras som i förmånssystemet leder detta till ökade kostnader
för apoteken med cirka tre till fyra miljoner kronor per år.
Avsaknad av arbetsplatskod gör det svårt för landstingen att få in
kostnaderna i sina budgetsystem. För att ytterligare möjliggöra bättre
uppföljning föreslås därför att alla recept som avser landstingsfinansierade
läkemedel, exklusive smittskyddsläkemedel, ska behöva ha arbetsplatskod
för att betalas av det offentliga.
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Förslagen gör det generellt sett möjligt att bättre följa det offentligas
kostnader även för läkemedel utanför förmånerna. TLV får bättre
möjligheter att följa konsekvenserna av att företag väljer att lämna
förmånera eller som en följd av att TLV inte accepterar prisansökningarna
från företagen inom ramen för förmånslagen.
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13
13.1

Författningsförslag
Förslag till ändringar i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreslås i fråga om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. att det i lagen ska införas två nya paragrafer 17 och 21 b §§ med
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
17 a §
Läkemedel som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket enligt 7 § har
fastställt pris för ingår i
läkemedelsförmånerna även när de
förskrivs kostnadsfritt enligt
smittskyddslagen (2004:168). Sådana
läkemedel som förskrivs kostnadsfritt
enligt smittskyddslagen ska bytas ut i
enlighet med 21 § och expedieras utan
egenavgift för patienten. Kravet på
arbetsplatskod i 6 § gäller inte vid
sådan expediering.

21 §
Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom
läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är
utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris.
Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom
läkemedelsförmånerna mot något av de läkemedel inom förmånerna som är
tillgängliga och har ett lägre fastställt försäljningspris, när det finns utbytbarhet
enbart mellan
1. ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller
2. ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.
Ett läkemedel får inte bytas ut om
1. den som utfärdat receptet på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,
2. expedierande farmaceut på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av
läkemedel med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle
innebära betydande olägenhet för patienten, eller
3. patienten betalar mellanskillnaden
3. patienten betalar mellanskillnaden
mellan det försäljningspris som
mellan det försäljningspris som
fastställts för det förskrivna läkemedlet
fastställts för det förskrivna läkemedlet
och lägsta försäljningspris för det
och lägsta försäljningspris för det
utbytbara läkemedel som finns
utbytbara läkemedel som finns
tillgängligt. Om något annat utbytbart
tillgängligt. Om patienten betalar hela
läkemedel finns tillgängligt, kan utbyte kostnaden för läkemedlet, kan utbyte
ske mot detta läkemedel, om patienten
ske mot något annat utbytbart
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betalar hela kostnaden för det
läkemedel, oavsett om det ingår i
läkemedlet.
läkemedelsförmånerna eller inte.
Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och
om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller något annat
utbytbart läkemedel. När utbyte sker, ska öppenvårdsapoteket skriftligen
underrätta den som utfärdat receptet.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela
föreskrifter om utbyte av läkemedel.
21 b §
Ett öppenvårdsapotek får, med
patientens samtycke, byta ut ett
förskrivet läkemedel som inte ingår i
läkemedelsförmånerna mot
1. det läkemedel inom utbytesgruppen
som är tillgängligt och har lägst
fastställt försäljningspris om det finns
utbytbara läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna och som avses i
21 § första stycket,
2. det läkemedel inom utbytesgruppen
som är tillgängligt och har ett lägre
fastställt försäljningspris om det finns
utbytbara läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna och som avses i
21 § andra stycket, eller
3. valfritt tillgängligt läkemedel inom
utbytesgruppen om det endast finns
utbytbara läkemedel utanför
läkemedelsförmånerna.
Om det i en utbytbarhetsgrupp finns
både läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna och läkemedel
som inte ingår i läkemedelsförmånerna
får utbyte ske till valfritt läkemedel.
Om byte sker till ett läkemedel inom
läkemedelsförmånerna ska bytet ske i
enlighet med 21 §.
Ett läkemedel får inte bytas ut om
förskrivare eller farmaceut har motsatt
sig utbyte i enlighet med 21 § andra
stycket 1-2.
Ett öppenvårdsapotek ska upplysa
patienten om att utbyte är möjligt och
om priset på de tillgängliga läkemedel
som patienten kan välja mellan. När
utbyte sker ska öppenvårdsapoteket
skriftligen underrätta den som utfärdat
receptet.
Regeringen, eller den myndighet som
regeringen bestämmer, får meddela
föreskrifter om utbyte av läkemedel
enligt denna paragraf.
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13.2

Förslag till ändring i lagen (2009:366) om
handel med läkemedel

Härigenom föreslås i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel
att 2 kap. 6 och 11 §§ ska få följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
6§
Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läkemedel till
konsument ska
1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethållandet,
2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,
3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor
som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket,
5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 8 § lagen
(1996:1156) om receptregister till E-hälsomyndigheten,
6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter
hos E-hälsomyndigheten,
7. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att
myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln,
8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i
övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram,
9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel och varor som
omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,
11. tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning
om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter samt se till
att informationen och rådgivningen endast lämnas av personal med tillräcklig
kompetens för uppgiften,
12. ha ett för Läkemedelsverket
12. ha ett för Läkemedelsverket
registrerat varumärke för
registrerat varumärke för
öppenvårdsapotek väl synligt på
öppenvårdsapotek väl synligt på
apoteket, och
apoteket,
13. i de fall tillståndshavaren inte direkt 13. i de fall tillståndshavaren inte direkt
kan tillhandahålla ett läkemedel eller en kan tillhandahålla ett läkemedel eller en
vara som avses i 3, informera
vara som avses i 3, informera
konsumenten om på vilket eller vilka
konsumenten om på vilket eller vilka
öppenvårdsapotek läkemedlet eller
öppenvårdsapotek läkemedlet eller
varan finns för försäljning.
varan finns för försäljning, och
14.till [ x-myndigheten] lämna uppgift
om de aktuella priser och
leveransvillkor som tillståndshavaren
tillämpar vid försäljning av läkemedel
eller varor.
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11 §26
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. utformning av sådana lokaler som
avses i 6 § 2,
2. inom vilken tid tillhandahållandet
enligt 6 § 3 ska ske,
3. vilken kompetens och erfarenhet en
läkemedelsansvarig enligt 6 § 4 ska ha,
4. egenkontroll enligt 6 § 8,
5. användning av det varumärke som
avses i 6 § 12, och
6. utformning och kontroll av den EUlogotyp som avses i 10 a § 2.

26

Regeringen, eller den myndighet som
regeringen bestämmer, får meddela
föreskrifter om
1. utformning av sådana lokaler som
avses i 6 § 2,
2. inom vilken tid tillhandahållandet
enligt 6 § 3 ska ske,
3. vilken kompetens och erfarenhet en
läkemedelsansvarig enligt 6 § 4 ska ha,
4. egenkontroll enligt 6 § 8,
5. användning av det varumärke som
avses i 6 § 12,
6. utformning och kontroll av den EUlogotyp som avses i 10 a § 2, och
7. uppgiftslämnande enligt 6 § 14.

Som nuvarande lydelse anges paragrafens lydelse enligt lag (2013:40).
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14
14.1

Pågående arbete
TLV:s arbete

TLV har inlett ett utvecklingsarbete för att hitta lösningar på de problem som
kan uppstå i den kliniska vardagen då vissa läkemedel inte ingår i
förmånerna. Detta arbete har initierats till följd av kliniska problem som
rapporteras från profession och patienter när det gällde preventivmedel.
TLV genomför därför en översyn av sin praxis när det gäller myndighetens
sätt att värdera dimensioner som inte är rent medicinska. Ett arbete pågick
under hösten med att se över praxis när det gäller generikas möjligheter att
kunna ingå i förmånerna när det inte finns ett original i förmånen att
jämföra med. TLV har nu börjat tillämpa en ny praxis som påverkar
möjligheterna att inkludera generika i förmånerna då inget
originalläkemedel finns kvar inom förmånerna. Detta påverkar inte bara
preventivmedel utan hela läkemedelsområdet.
TLV har också påbörjat en utredning av sin egen beslutspraxis inom
preventivmedelsområdet och har tagit initiativ till ett dialogmöte med
berörda aktörer i syfte att diskutera hur myndigheten kan utveckla
prissättning av preventivmedel i läkemedelsförmånerna. Detta för att
underlätta för nya läkemedel att få ett förmånsgrundande pris.
TLV har även fått ett regeringsuppdrag (S2014/8964/FS) som är att redovisa
arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel.
Skriftlig redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 1 mars 2015.

14.2

Rundabordssamtal

TLV tog i mars 2014 initiativ till rundabordssamtal i frågan om läkemedel
som lämnar förmånerna. Centrala aktörer, se bilaga 1, bjöds in för att
gemensamt diskutera frågan i stort och identifiera möjliga
förbättringsåtgärder.
Initiativet möttes av positiv respons, och hittills har fem rundabordssamtal
genomförts. Deltagandet har successivt breddats, i takt med att ytterligare
berörda intressenter har bjudits in. Kretsen av deltagare har samfällt uttryckt
värdet av att samla relevanta aktörer runt samma bord, mot bakgrund av
frågans komplexitet och behovet av samarbete mellan flera aktörer.
Resultaten av rundabordssamtalet hittills beskrivs i kapitel 2. Deltagarna i
rundabordssamtalet har vidare uttryckt att samtalen bör fortsätta, i syfte att
fördjupa diskussionen.
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14.3

Läkemedelsverkets uppdrag om generisk
förskrivning

Läkemedelsverket har i uppdrag att utreda och tydliggöra eventuella vinster
med att införa generisk förskrivning i förhållande till andra åtgärder som
också syftar till att åstadkomma förbättringar i patientsäkerhetshänseende
kopplade till läkemedelsanvändning.
Läkemedelsverket ska också analysera och komma med förslag på insatser
som skulle kunna genomföras på kort sikt i syfte att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Även här blir frågorna om vilken
information förskrivare och farmaceuter lämnar till patient samt frågan om
indelning av utbytbara läkemedel på förpackningsnivå aktuella.
Läkemedelsverket ska redovisa uppdraget senast den 30 maj 2015.

122 (124)

Referenser
Konsumentverket (2010) Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter
– redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2010:15
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4
lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2010/2010_15_Fordjupad_analys_
elmarknaden.pdf
1996/97:27 Läkemedelsförmånerna och läkemedelsförsörjningen m.m.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-ochskrivelser/Lakemedelsformaner-och-lakemed_GK0327/
Proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/09/69/3c2ee564.pdf
Proposition 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig
prissättning av läkemedel https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-20131493-kadtillgangl_H10393/
SOU 2012:75 Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedelsoch apoteksmarknaden
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/25/65/36dbeb36.pdf
SOU 2014:20 Läkemedel för särskilda behov
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/75/97/9152308a.pdf
Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI). 400 000 personer
hämtade ut läkemedel utan förmån under januari 2014. URL:
http://www.nepi.net/140409-400000-utan-foermaan.htm (Senast besökt
2014-09-26)
Sveriges Apoteksförening. 850 000 felaktiga recept korrigeras på apotek.
URL: http://www.sverigesapoteksforening.se/850-000-felaktiga-receptkorrigeras-pa-apotek/ (Senast besökt 2015-02-15)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2013) Generiskt utbyte – ur
apotekspersonals och förskrivares perspektiv.
http://www.tlv.se/Upload/Ovrigt/Rapport_generiskt_utbyte.pdf
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014). Internationell
prisjämförelse av läkemedel – En analys av svenska läkemedelspriser i
förhållande till 15 europeiska länder.
http://www.tlv.se/Upload/Ovrigt/Rapport_internationell_prisjamforelse_l
akemedel_141216.pdf

123 (124)

Överenskommelse om utveckling av den svenska takprismodellen för
läkemedel 15 år efter marknadsgodkännande (S2013/6192/FS)
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