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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
föreskrifter och allmänna råd om prissättning av
utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de förslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och
allmänna råd (TVLFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. I
huvudsak föreslås en förlängning av prisperioder vid prissättning av utbytbara läkemedel och sådana
generiska läkemedel som redan finns på marknaden samt en fortsatt prisperiod på en månad under en
tid om sex månader för nya generiska läkemedel. Vidare föreslås att konstruktionen för ”takpris” vid
prissättning av dessa läkemedel förändras.
Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att ett genomförande av förslagen kommer att
innebära betydande förändringar för berörda företag och på kort sikt medföra ökade administrativa och
andra kostnader vid omläggning av rutiner och anpassning av IT-system. Konsekvensutredningen
saknar dock en närmare beräkning av dessa kostnader. I avsaknad av sådana uppgifter kan Regelrådet
inte ta ställning till om de från administrativ synpunkt bästa lösningarna valts. Regelrådet avstyrker
därför förslagen.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående är de ekonomiska effekter som ett genomförande av förslagen kan
leda till inte tillräckligt belysta. Konsekvensutredningen uppfyller därför inte kraven i 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning trots att bl.a. konkurrensförhållandena för företag beskrivits på ett bra sätt. Konsekvensutredningen är därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 10 februari 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Carl Gustav Fernlund.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Dean Stomilovic.

Ordförande
Stig von Bahr

Föredragande
Dean Stomilovic

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
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ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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