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Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 

Bakgrund 

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). I dessa direktiv beskrivs utredningens 

uppdrag i de delar som gäller maskinell dosdispensering, ägan-

det i Apoteket Farmaci AB, handel med läkemedel för djur samt 

ett antal övriga frågor. Utredningen har därefter tagit sig namnet 

Läkemedels- och apoteksutredningen.  

Regeringen beslutade den 22 september 2011 att ge utred-

ningen tilläggsuppdrag att göra en översyn av prissättningen av 

originalläkemedel utan generisk konkurrens och vissa övriga 

frågor (dir. 2011:82). Bland dessa frågor ingick att se över 

hanteringen och prissättningen av licensläkemedel, extempore-

läkemedel och smittskyddsläkemedel, se över behovet av att 

definiera vilka läkemedel som kan ingå i läkemedelsför-

månerna, överväga om miljöaspekter bör beaktas vid sub-

ventionsbeslut, komma med förslag på hur en obligatorisk 

läkemedelsförsäkring ska utformas inom förmånerna samt se 

över leverans- och tillhandahållandeskyldigheten när det gäller 

förordnade läkemedel och varor.  

Den 30 oktober 2012 överlämnade utredningen betänkandet 

Pris, tillgång, service (SOU 2012:75) till regeringen. I detta 

betänkande redovisade utredningen sitt uppdrag i de delar som 
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rör prissättningen på läkemedel utan generisk konkurrens, vissa 

frågor som rör generiska läkemedel, skyldigheten att leverera 

och tillhandahålla förordnade läkemedel och varor samt vissa 

övriga frågor.  

Den 1 april 2013 överlämnade utredningen betänkandet Er-

sättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedels-

förmånerna (SOU 2013:23). I betänkandet redovisar utred-

ningen sitt uppdrag i de delar som rör ersättning vid läke-

medelsskador och förslag som berör läkemedel och miljö samt 

sjukhusens läkemedelsförsörjning och ägandet av Apoteket 

Farmaci-verksamheten.  

Utredningen ska enligt tilläggsdirektiven som regeringen be-

slutade om den 7 mars 2013 (dir. 2013:26) senast den 1 april 

2014 redovisa de delar av uppdraget som avser maskinell dos-

dispensering, hantering och prissättning av vissa grupper av 

läkemedel, läkemedelsförmånernas innehåll och läkemedel för 

djur.  

Förlängd tid för uppdraget 

Utredningstiden förlängs. I de delar som rör dosdispenserade 

läkemedel, särläkemedel och djurläkemedel ska uppdraget 

redovisas senast den 30 oktober 2014. Övriga frågor, dvs. de 

delar av uppdraget som rör smittskyddsläkemedel, extempore-

läkemedel och licensläkemedel, ska redovisas senast den 1 april 

2014.  

(Socialdepartementet) 


