Yttrande
2017-09-20
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom
Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen.
Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.
Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig
över kvaliteten på konsekvensutredningar till
författningsförslag som kan få effekter av
betydelse för företag.

Vårt Dnr
RR 2017-230

Ert Dnr
2304/2017

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2009:4) om
prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av
läkemedel m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller föreskrifter om läkemedel som är utbytbara. Nya regler föreslås avseende så
kallade parenterala läkemedel och hur indelning i förpackningsstorleksgrupper ska göras. Med
parenterala läkemedel menas injektions- och infusionsläkemedel. Till följd av detta föreslås även en
ändring avseende prissättning av utbytbara läkemedel. Med utbytbara läkemedel menas att
öppenvårdsapoteken ska byta ut det förskrivna läkemedlet mot det tillgängliga läkemedel inom
förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst försäljningspris, om inte förskrivaren,
farmaceuten eller patienten motsätter sig utbyte, detta enligt 21 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 december 2017 och tillämpas på utbytet på
öppenvårdsapoteken från och med den 1 mars 2018.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Bakgrund och syfte med förslaget
I konsekvensutredningen anges att de förändringar som föreslås beträffande parenterala läkemedel
syftar till att skapa förutsättningar för utbyte på apotek och därmed ökad konkurrens mellan
läkemedelsföretag. Förslagsställaren bedömer att detta gynnar patienter och det offentliga på så sätt att
deras kostnader för läkemedel kan förväntas minska. Vidare vill förslagsställaren förändra den indelning
i förpackningsstorleksgrupper som finns beskriven i bilagan till föreskrifterna så att den blir tydligare och
enklare samt täcker alla beredningsformer.
Enligt Regelrådets bedömning redogör förslagsställaren för bakgrund och syfte med förslaget på ett
utförligt sätt. Regelrådet finner därför beskrivningen godtagbar.
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Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd
I konsekvensutredningen redogörs för ett flertal alternativa lösningar. Förslagsställaren anger för- och
nackdelar med olika alternativ och belyser flera aspekter av varje alternativ lösning. Vidare redovisar
förslagsställaren effekter av om någon ändrad reglering inte kommer till stånd.
Regelrådet finner beskrivningen av alternativa lösningar och effekter av om någon reglering inte
kommer till stånd utförlig och därmed godtagbar.

Förslagets överensstämmelse med EU-rätten
I konsekvensutredningen anges att detaljhandeln med läkemedel inte är harmoniserad inom EG-rätten,
vilket innebär att medlemsstaterna är fria att lagstifta på området under förutsättning att bland annat EGfördragets generella regler om de fyra friheterna respekteras. Även EU-fördragets konkurrens- och
statsstödsbestämmelser uppges kunna ha betydelse. Därefter gör förslagsställaren en genomgång av
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF), transparensdirektivet 89/105/EEG,
anmälningsdirektivet 98/34/EG, WTO:s avtal om Technical Barriers to Trade (TBT) och tjänstedirektivet
2006/123/EG och om de föreslagna reglerna kan komma i strid med något av dessa regelverk.
Regelrådet finner beskrivningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten utförlig och därmed
godtagbar.

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella
informationsinsatser
I konsekvensutredningen anges att föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 december 2017. Efter
denna tidpunkt uppges Läkemedelsverket kunna yttra sig över förpackningar med parenterala
läkemedel och förslagsställaren därefter, tidigast i februari 2018, fatta beslut om
förpackningsstorleksgrupper för dessa. När det gäller utbytet på apoteken föreslås förändringarna för
samtliga beredningsformer tillämpas tidigast från och med den 1 mars 2018. I konsekvensutredningen
framgår att förslagsställaren vid val av tidpunkt för tillämpning på apotek avser att undvika årsskiftet.
Detta eftersom det inte bedöms lämpligt att införa denna typ av förändringar under en storhelg då
förändringarna kan ge upphov till frågor och bemanningen under den tidsperioden kan vara reducerad.
I konsekvensutredningen framgår även att förslagsställaren avser att kommunicera de föreslagna
föreskriftsändringarna till olika aktörer – i anslutning till beslutet om ändrade föreskrifter och när de
ändrade föreskrifterna börjar påverka läkemedelsutbytet på apoteken. Aktörer som anges som viktiga
att nå är exempelvis läkemedelsföretag och öppenvårdsapotek. Förslagsställaren anger att för de flesta
av dessa aktörer finns upparbetade kontaktvägar som kommer att användas.
Enligt Regelrådet är det positivt att förslagsställaren anger vilka överväganden som har gjorts med
anledning av tidpunkten för ikraftträdande och att det framgår att förslagsställaren har tagit hänsyn till
berörda företags verksamhet, exempelvis genom att inte låta ikraftträdande ske i samband med en
storhelg. Vidare framgår det på ett tydligt sätt vilka informationsinsatser som förslagsställaren avser att
göra.
Regelrådet finner beskrivningen av särskilda hänsyn till tidpunkten för ikraftträdande och behov av
speciella informationsinsatser godtagbar.
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Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch
I konsekvensutredningen framgår att det i augusti 2017 fanns 214 förpackningar med parenterala
läkemedel inom periodens vara-systemet, från 38 olika läkemedelsföretag. Beträffande storlek anges att
de berörda läkemedelsföretagen varierar i storlek. De minsta läkemedelsföretagen uppges helt sakna
eller endast ha ett fåtal anställda i Sverige, men ingår i koncerner.
Regelrådet anser att berörda företag utifrån antal och bransch är beskrivet på ett tydligt sätt i
konsekvensutredningen. Däremot anser Regelrådet att det hade varit önskvärt med en tydligare
beskrivning av berörda företags storlek, exempelvis på samma sätt som förslagsställaren anger för de
minsta läkemedelsföretagen.
Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal och bransch godtagbar.
Regelrådet finner beskrivningen av berörda företags storlek bristfällig.

Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet
Administrativa kostnader
I konsekvensutredningen anges att när parenterala läkemedel tillkommer i periodens vara-systemet
avser förslagsställaren att ge berörda läkemedelsföretag möjlighet att yttra sig gällande den föreslagna
indelningen i förpackningsstorleksgrupper. Detta anges innebära att de läkemedelsföretag som
marknadsför läkemedel i den berörda utbytesgruppen, minst två läkemedelsföretag vid varje tillfälle,
kommer att kunna ta ställning till om de vill yttra sig över förslaget till indelning i
förpackningsstorleksgrupper och att eventuellt formulera ett sådant yttrande. Enligt förslagsställarens
bedömning tar detta 0-20 timmar i anspråk per företag. En jämförelse görs med hur många parenterala
läkemedel som kom in i periodens vara-systemet år 2016 och förslagsställaren bedömer att även om
antalet förpackningar skulle öka blir den ökade tidsåtgången för läkemedelsföretagen liten i förhållande
till deras totala administration beträffande läkemedel som ingår i periodens vara-systemet. Slutligen
anges att de berörda förpackningarnas fastställda priser vid införandet av de nya
förpackningsstorleksgrupperna inte kommer att förändras, men att läkemedelsföretagen på eget initiativ
fortfarande kan ansöka om prisändringar för att möta den förväntade priskonkurrensen.
Regelrådet anser att den kvalitativa beskrivningen av vilka administrativa kostnader som kan komma att
uppstå är tydlig. Likaså har förslagsställaren angett ett ungefärligt spann avseende den tidsåtgång som
förslaget kan medföra. Däremot saknas en beloppsmässig uppskattning av de administrativa
kostnaderna, vilket det enligt Regelrådet hade varit önskvärt om det framgått. En uppskattning hade
kunnat göras, på samma sätt som förslagsställaren har gjort avseende tidsåtgången, även avseende de
administrativa kostnaderna för ett genomsnittligt företag som berörs av förslaget.
Förslagsställaren anger att den ökade tidsåtgången bedöms bli liten i förhållande till varje företags totala
administration beträffande läkemedel som ingår i periodens vara-systemet. Regelrådet har inte funnit
några skäl till att ifrågasätta denna uppgift.
Regelrådet finner beskrivningen av de administrativa kostnaderna godtagbar.
Andra kostnader och verksamhet
Förslagsställaren anger att de inte ser att regleringen i några andra avseenden kan komma att påverka
läkemedelsföretagens kostnader nämnvärt.
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I konsekvensutredningen anges vidare att inför varje prisperiod kan läkemedelsföretagen välja att, för
varje förpackning, ansöka eller inte ansöka om prisförändring. I regel anges att den tillgängliga
förpackning som har lägst försäljningspris per enhet inom en förpackningsstorleksgrupp blir periodens
vara. För att optimera sin prisstrategi uppges det därför bli viktigare för läkemedelsföretagen att
kontinuerligt analysera priser och försäljningsvolym av berörda förpackningar. Detta uppges i synnerhet
gälla de 6 läkemedelsföretag som idag enbart tillhandahåller parenterala läkemedelsförpackningar inom
periodens vara-systemet.
Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens information avseende berörda
företags andra kostnader. Regelrådet anser beskrivningen av om berörda företag behöver vidta
förändringar i sin verksamhet tillräcklig i detta ärende.
Regelrådet finner beskrivningen av andra kostnader och vilka förändringar som berörda företag kan
behöva vidta i sin verksamhet godtagbar.

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag
I konsekvensutredningen anges att det idag endast finns ett företag per förpackningsstorleksgrupp för
parenterala läkemedelsförpackningar. Enligt en preliminär gruppering av parenterala läkemedel inom
periodens vara-systemet i augusti 2017 skulle antalet aktiva företag per förpackningsstorleksgrupp
variera mellan 1 och 5 företag. Det genomsnittliga antalet företag per förpackningsstorleksgrupp
beräknas öka från 1 till 1,70. En svaghet i beräkningen anges vara dels att förslagsställaren med
säkerhet inte kan säga exakt hur parenterala läkemedelsförpackningar i verkligheten skulle indelas, dels
att förslagsställaren inte med säkerhet kan säga hur många läkemedelsföretag som skulle tillhandahålla
utbytbara alternativ som idag inte finns på den svenska marknaden.
Regelrådet anser att det hade varit önskvärt med en utförligare beskrivning av förslagets påverkan på
konkurrensförhållanden för berörda företag, särskilt med avseende på förhållanden mellan större och
mindre företag och om de mindre företagen kan komma att missgynnas på något sätt till följd av de
föreslagna reglerna.
Trots det angivna finner Regelrådet beskrivningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållanden för
berörda företag godtagbar.

Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden
I konsekvensutredningen förs ett resonemang kring att indelningen i förpackningsstorleksgrupper för
parenterala läkemedel kan komma att ta längre tid jämfört med övriga beredningsformer. Det uppges
bero på att det kräver en annan typ av utredning än för övriga läkemedel, möjligheten till utbyte på
apoteken kan därför fördröjas. Vidare anges att ju längre denna ledtid blir i praktiken så fördröjs
möjligheterna för företagen att konkurrera med varandra.
Regelrådet finner regleringens påverkan på företagen i andra avseenden tillräckligt beskriven och
därmed godtagbar.
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Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning
I konsekvensutredningen anges att förslagsställaren inte bedömer att särskilda hänsyn behöver tas till
små företag vid reglernas utformning.
Regelrådet hade gärna sett en motivering till detta ställningstagande, särskilt som det verkar finnas ett
antal mindre företag som påverkas av förslaget. I avsaknad av en sådan motivering blir beskrivningen
av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag ofullständig.
Regelrådet finner beskrivningen av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag bristfällig.

Sammantagen bedömning
Regelrådet finner att flertalet punkter i konsekvensutredningen är godtagbara. Beskrivningen av berörda
företags storlek och särskilda hänsyn till små företag är dock bristfällig.
I vissa delar har Regelrådet haft synpunkter på beskrivningarna i konsekvensutredningen. De har dock
inte påverkat Regelrådets bedömning av konsekvensutredningen.
Vid en sammantagen bedömning finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller kraven enligt
6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 20 september 2017.
I beslutet deltog Pernilla Lundqvist, ordförande, Samuel Engblom och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av Katarina Garinder.

Pernilla Lundqvist
Ordförande
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