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Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 

Utvidgning av uppdraget  

Regeringen beslutade den 16 juni 2011 om kommittédirektiv 

för utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet 

och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteks-

området (dir. 2011:55). Utredaren ska enligt direktiven redovisa 

sitt uppdrag till regeringen senast den 1 september 2012 i de 

delar som gäller maskinell dosdispensering, skyldigheten att 

leverera och tillhandahålla samt ett antal övriga frågor och 

senast den 1 april 2013 i den del som avser handel med läke-

medel för djur. 

Regeringen beslutade den 22 september 2011 att ge utred-

ningen ett tilläggsuppdrag att göra en översyn av prissättningen 

av originalläkemedel utan generisk konkurrens och vissa övriga 

frågor (dir. 2011:81). I utredarens uppdrag ingår inte att se över 

prissättningen av det generiska sortimentet eller föreskrifterna 

om utbytet av läkemedel i lagen (2002:160) om läkemedelsför-

måner m.m. Utredaren ska lämna förslag till en långsiktigt håll-

bar prismodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens 

som kan möta de växande utmaningarna på läkemedelsområdet. 

Regeringen utvidgar nu utredarens uppdrag.  

Det nuvarande systemet för utbyte av läkemedel innebär att 

öppenvårdsapotek med vissa undantag ska byta ut ett före-

skrivet läkemedel mot det tillgängliga läkemedel som har lägst 
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fastställt försäljningspris, om det föreskrivna läkemedlet ingår i 

läkemedelsförmånerna och det finns läkemedlen som är utbyt-

bara mot det. Detta system medför hög konkurrens och ger stark 

prispress inom denna grupp av läkemedel. Uppnådda be-

sparingar tillfaller också i dagens modell det offentliga direkt. 

Med nuvarande system kan alla företag konkurrera på lika 

villkor vilket, i kombination med korta försäljningsperioder, gör 

att både stora och små företag kan överleva på marknaden. 

Systemet utmanas dock av apoteken som anser att dagens 

modell för utbyte av läkemedel driver onödiga kostnader i 

apoteksledet. Modellen för utbyte av läkemedel ifrågasätts även 

av andra skäl. Generiska läkemedel som av Läkemedelsverket 

anses som icke utbytbara omfattas exempelvis inte av systemet 

för utbyte av läkemedel. Detta leder till utebliven priskon-

kurrens inom denna läkemedelsgrupp. Utredningens arbete med 

att utveckla prissättningen av originalläkemedel erbjuder möj-

ligheter att utveckla prissättningen även av det generiska sorti-

mentet eller föreskrifterna om utbytet av läkemedel i lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.  

Regeringen utvidgar mot denna bakgrund uppdraget så att 

det står utredningen fritt att även lämna förslag som rör prissätt-

ning av generiska läkemedel eller som rör föreskrifterna om 

utbytet av läkemedel i lagen (2002:160) om läkemedelsför-

måner m.m. Eventuella förslag ska medföra minst samma pris-

press inom det generiska sortimentet som i dag och den upp-

komna besparingen ska tillfalla det offentliga. 

Förlängning av uppdraget   

Utredaren ska enligt direktiven redovisa sitt uppdrag till rege-

ringen senast den 1 september 2012 i de delar som gäller 

maskinell dosdispensering, skyldigheten att leverera och till-

handahålla läkemedel, prissättningen på läkemedel utan gene-

risk konkurrens, hantering och prissättning av vissa grupper av 

läkemedel, läkemedelsförmånernas innehåll, miljöfrågor och 

försäkringsskydd och ett antal övriga frågor och senast den 

1 april 2013 i den del som avser handel med läkemedel för djur. 

Regeringen förlänger nu tiden för utredningens uppdrag.   
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Uppdraget i de delar som rör prissättningen på läkemedel 

utan generisk konkurrens, skyldigheten att leverera  och till-

handahålla läkemedel och därmed förknippande frågor om 

generiska läkemedel ska redovisas senast den 1 november 2012. 

Uppdraget i de delar som avser maskinell dosdispensering, 

hantering och prissättning av vissa grupper av läkemedel, läke-

medelsförmånernas innehåll, miljöfrågor och försäkringsskydd 

ska redovisas senast den 1 april 2013 och i den del som avser 

handel med läkemedel för djur senast den 1 november 2013.  

(Socialdepartementet) 


