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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den 28 november 1996 bemyndigade
förregeringen chefen Socialdepartementet, Margot Wallström, att

tillkalla särskild utredare med uppdrag förutsättningslöstatten
analysera lämna förslagoch till hur läkemedelsdistributionen framdeles
bör och regleras förorganiseras målet rationell läkemedels-att om en
försörjning skall uppnås och befolkningens behov säkra ochav
effektiva tillläkemedel lägsta möjliga samhällskostnad skall kunna
tillgodoses.

Med stöd detta bemyndigande tillkallade departementschefenav
särskild utredare generaldirektören Lars Jeding.som

överlämnas huvudbetänkandet.Härmed I detta föreslås avskaffande
den det statligt ägda Apoteksbolaget har detABensamrätt närav som

gäller distribution till allmänheten läkemedel, såväl receptbelagdaav
receptfria. föreslås distributionenDäremot receptfria läke-attsom av

medel liksom hittills, skall ske apotek. läkemedels-Omt.v., genom
distributionen efter konkurrensutsättningen uppfyller de krav påäven
säkerhet, tillgänglighet och effektivitet statsmakterna kan ställa,som
bör försäljningsformerfriare för vissa receptfria läkemedel kunna
övervägas senare.

Utredaren har i enlighet med direktiven också lämnat förslag till
allmänna, nationella mål för läkemedelsförsörjningen. Utredaren har
haft frihet granska andra aspekter läkemedelsförsörjningen.påatt även
Exempel på förslag möjlighet for på apoteken fåpatientenär att
information läkemedelsproñl.sin Vidare föreslås apoteken få rättom
till genetisk substitution, dvs. byte till billigare identiskt läkemedel. En
samlad läkemedelsförsörjningslag föreslås, bl.a. innebärande detatt nu
klart uttalas apoteken ingår del hälso- sjukvården.och Deatt som en av
myndighetslilmande funktioner tidigare åvilat Apoteksbolaget ABsom
föreslås föras till Socialstyrelsen Läkemedelsverket,och vilkasöver
tillsynsansvar för läkemedelsdistributionen förtydligas. Giftinfonna-
tionscentralen föreslås bli självständig underorganisation Social-en
departementet.
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arbetet detta betänkandeI på har sakkunniga deltagitsom
kansliråden Bratthall,Birgitta Socialdepartementet, och JohanLars

ochCederlund, Närings- handelsdepartementet, departements-samt
sekreteraren Iversen, Finansdepartementet. harJonas Som experter

avdelningschefendeltagit Bjarne Almström, Riksförsäkringsverket,
chefen för rättsenheten David Andersson, Apoteksbolaget AB,

projektchefenprojektledaren Marianne Boivie, Landstingsförbundet,
Cecilia Claesson, Socialstyrelsen, verkställande direktören Ulf Edstedt,

departementssekreteraren ochLIF, Margareta Granberg, Närings-
handelsdepartementet, programchefen Läkemedels-Thomas Lönngren,

Olofverket avdelningsrâdet Konkurrensverket.Pontusson,samt
arbete med huvudbetänkandet har utförts hovrätts-Sekretariatets av

27 december 1997 och ekonjanuari 31Lars Magnussonassessorn -
fr.0.m. april 1997,dr Granholm 21 assistent JeanetteArne samt som

Andersfr.0.m. oktober 1997. sekretariatet har ingåttKemi 6 I även
särskild uppgift området läkemedelsinformation.med inomBauer

antal konsulter och lämnathar anlitatsDärutöver experterett som
värdefulla synpunkter, förslag och underlag till texter.

läkemedelsinformationVidare angåendeär rapport samten en
underlagsmaterial utarbetande.bilagedel med under

Stockholm den januari 199830

Lars Jeding

/Arne Granholm

Lars Magnusson
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Sammanfattning

Uppdraget

1996:119.dir.definieras i kommittédirektivenuppdragUtredningens
ha huvud-direktiven kantolkning utredningenEnligt min sägas treav

uppgifter:
för framtida läkemedelsförsörjningen,mål denpreciseraatt-

läkemedels-till framtidaförslag organisationlämnaatt en av-
ochdistributionen

för framtida läkemedelsinformationendenanalysera formernaatt-
för denna.och föreslå riktlinjer

utredningen kandirektiven i övrigt åliggerVad enligt sägas varasom
huvuduppgiftema.förhållande tilldelmål i

problemochPrinciper

Utgångspunkter

olikamångfasetterad frånoch kanLäkemedelsförsöijningen är ses
transport-från medicinskt, logistisktexempelvisperspektiv: ett

fordelningspolitiskt perspektiv.affärsmässigt ellertekniskt,
helhet börsinbeskrivning läkemedelsförsörjningen ikortEn taav

patientUndersökningbehov.utgångspunkt i patientenssin av en
och fÖISlGlVCIbehandlingläkare ordinerarresulterar ofta i vissatt en en
allmänhet friLäkare har iskriverläkemedel, dvs. ut ett recept.ett

innebär de kanläkemedel till människor.förskrivningsrätt Det attav
andrafinnsvilket läkemedel helst. Detfatta beslut ävensomom

tandläkareochbarnmorskor, distriktssköterskorförskrivare, t.ex. som
har friVeterinärerhar begränsad förskrivningsrätt.meren

läkemedel djur.förslcrivningsrätt det gäller tillnär
skall det haläkemedel skall fá användas i SverigeFör ettatt
harLäkemedelsverket. Sverigegodkänts för försäljning en egenav

säljsläkemedel ideläkemedelstillverlcning merparten sommen av
Sverige importeras.
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Med utfärdat vänder sig patienten tillett de cirkarecept 900ett av
apoteken, antingen omedelbart eller inom dygn kan få fram denettsom
önskade medicinen. Patienten kan själv välja något de receptfriaav
läkemedlen. Också de godkända Läkemedelsverket.är Apoteken iav
Sverige till skillnad från i flertalet andraägs, länder, statligtettav
detaljhandelsmonopol, Apoteksbolaget AB‘. Apoteksbolaget f.n.ägs av

till 2/3 och Apoteksbolagetsstaten pensionsstiftelse till 1/3. Vidav
varje apotek finns eller flera farmacevter apotekare elleren
receptarier för säker distribution, bl.a. kunden fårattsom ansvarar en

läkemedel. Farmacevterna förmedlar också informationavsett om
läkemedel och hantering läkemedel till kunderna. Från tillverkarenav
till apotek sköts distributionen partihandelsforetag, ibland kalladav
droghandel. Patienter sluteni vård får sina läkemedel sjukhusen.via
Sjukvårdshuvudmännen har köpa frånläkemedlen direkträtt attnumera
tillverkare. harHär Apoteksbolaget inte längre monopol på
försäljningen, liksom hellerinte på s.k. naturläkemedel, vilka kan säljas
i detaljhandel utanför apotek.

allaFör patienter behöver det skall ha råd utnyttja detatt attsom
effektivaste läkemedlet, betalas huvuddelen kostnaden förav
receptbelagda läkemedel läkemedelsfönnånen.via för dennaAnsvaret
kostnad ligger från och med den januaril 1998 på landstingen, även

under övergångstid finansierar förmånen. sluten vårdIstaten ärom en
läkemedlen kostnadsfria för patienten.

Socialstyrelsens på läkemedelsområdet delsgäller tillsynansvar
förskrivama och deras läkemedelsordination,över dels uppföljning och

utvärdering hur läkemedlen används bl.a. förskrivare,av av
apotekspersonal, hälso-övrig och sjukvårdspersonal samt av
patienterna själva. Läkemedelsverkets fokuseras på produkternaansvar

problemorienterat och syftar tillär även säkerställa deatt attmen
Ävenläkemedel används i Sverige säkra och effektiva.ärsom

Läkemedelsverket utvärderar och följer läkemedelsanvändningen,upp
bl.a. biverkningar skall in till verket.att rapporterasgenom

Jag har utredningsarbeteti eftersträvat helhetsperspektiv påett
läkemedelsförsörjningen fokusera aspektpå varje ellerän attsnarare

försörjningsledvarje för sig. infallsvinklarTvå har särskilt tillämpats:

människan i centrum samt0
samhällsekonomiska aspekter.0

‘ Kallas sedan l januari 1998 Apoteket AB, det gamla används inamnetmen
denna text.
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särskildautredningar har haft tyngdpunkt i vissaDe årens sinsenaste
frågor, överblickar iockså gjorde allmänna över systemetäven manom

rollExempel detta Apoteksbolagets framtida Dssin helhet. på är
bådaoch konkurrens 1994:110,1995:82 och Omsorg SOU som

SOUfokuserade Apoteksbolagets ställning, Reform på receptsamt
läkemedels-huvudsakligen gällde förändringar i1995:122, som

vidtill denna utredning lagt tyngdpunktenförmånen. Direktiven har ett
ocksådelornråde, nämligen distributionsprocessen, men gav

pekahar hafl ambitionentill brett Jagmöjligheter angreppssätt. attett
behövakanförsörjningssystemetpunkter i inågra stortut som

direktiven.samhällsekonomiska i Jagperspektivetutvecklas. Det anges
flödesanalytisktperspektiv meddettahar kompletterat angreppssättett

styrningentill vilka punkterkan ställning påhjälpmed tamanvars
behöver förstärkas.

fokus,hävdande människan i motiverasstarktEtt attcentrum avav
alltförofficiellaprofessionella och miljöermedhar göra,attnär man

mellanteknokratiska aspekter och gränsdragningarlätt läggs på
taktisktresultera iFörändringar riskeraroch huvudmän.specialiteter att

känner sigkompensationskrav från olika intressentänkande och som
stället läggas på den enskilda patientensmåste iförbisedda. Fokus

behov.

Förslag

6kapitelAllmänna mål

min meningformuleringen målen bör enligtvidUtgångspunkter av
vara:

hälsa ochgodoch sjukvårdslagen enuttalandet Hälso-i 2 § i enom—
för befolkningen,vård villkor helapå lika

samhällsekonomiska bedömningarövergripande hälsopolitiska och-
för läkemedelsomrâdets utveckling,grundsom

särskilt denanvändning,kunskap läkemedlensbehovet ökad omav—-
kostnader.vård, och derasläkemedelfysiska förbrukningen i öppenav

läkemedelsförsörjningen:övergripande mål förföreslår följandeJag
säkra och effektiva läkemedel,tillgång tilltryggaden-

användning läkemedel,ändamålsenlig aven-
möjligt.samhällsekonomiska kostnader-till så låga som

för demål for dessa, beskriver viktiga strategierFöljande medel, och att
kunna nås:läkemedelsförsöijningen skallövergripande målen inom



16 Sammanfattning SOU 1998:28

Distributionen läkemedel skall flexibel, effektiv och säker,av vara-
Godkännande läkemedel skall tillgång till säkra och effektivaav ge-

läkemedel god kvalitet.av
Kontroll och tillsyn skall effektivt tillse tillverkning, distribution,att-

hantering och konsumtion sker säkert och med hög kvalitet,
Det skall finnas tillgång till relevant, uppfattad och accepteradrätt-

information läkemedel, såväl hos förskrivare och hälso- ochom annan
sjukvårdspersonal hos medborgaren,som

Målet medborgarens användning läkemedelär skallatt önskadav ge-
effekt.

Läkemedelsförmånen skall bidra till den enskildes hälsaatt trygga-
och stödja den enskildes ekonomin i samband med omfattande
läkemedelsbehandling, uppfylla de sjukvårdspolitiska kraven och så
långt möjligt genomslag för läkemedlets verkliga kostnad.ge

Målen för läkemedelsområdet i stycken giltiga förär stora även
sjukvårdshuvudmännen. Därutöver kan dessa ha mål för sinaegna
ansvarsområden. Statens läkemedelsförsörjningeninom gälleransvar
härvidlag framför allt tillseatt

patienternas tillförsälcras säkra, effektivaatt och lätt tillgängliga0
läkemedel till rimliga priser,

säkerhet och kvalitet hög i samtliga försörjningsled,att dvs. såvälär0
tillverkning, distribution förskrivning, hantering ochsom
konsumtion,

läkemedelssubventionen används effektivtatt och medverkar till att0
de hälso- och sjukvårdspolitiska målen förverkligas,

marknads- och konkurrenstänkande tillämpasatt for tillgodoseatt0
effektiviteten försörjningssystemet,inom samtidigt de hälso-som
och sjukvårdspolitiska målen tillgodoses,

ansvarsfördelningen mellan de olikaatt instanserna ändamåls-är0
enlig.

Information kapitel 7

Läkemedelskommittéerna bör ha för läkemedelsinformation0 ansvar
till hälso- och sjukvårdspersonalen inom ansvarsornrådet. Ansvaret
bör lagfástas.

Kommittéemas läkemedelslistor och rekommendationer bör0
sammanställas i nationell översikt.en
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Patienter skall få adekvat information aktuell läkemedelsterapi i0 om
första hand i samband med sjukvårdsbesök och därefter vid behov
vid tillhandahållandet läkemedel.av

Personer med särskilt läkemedelskunnande, särskilt apotekare och0
kliniska farmakologer, bör delta patientinformationi sjukvårdens

konsulter till sjukvårdspersonal sammanhangövrig och i vissasom
direktinformatörer till patienter.som

teoretiskUtbildningen fannacevter bör kompletteras med viss0 av
och praktisk informationsutbildning.

ochförbrukning läkemedel bör systematisktMedborgarnas0 av
vetenskapligföljas hjälpkontinuerligt med vedertagenupp av
urvalsstudieromfatta bl.a. såväl kollektiva nationellametodik och

och riktade kvalitativa studier.registerstudiersom

kapitel 8Läkemedelsprofiler

erbjudasförskrivna läkemedel apoteketAlla med skall påpatienter0
förläkemedelsexpeditionen och lagradfå registreradmöjlighet att
tillkunna användas för rådgivningdenna informationatt senare

patienten.

9kapitelKonkurrensutsättning

konkurrens-bibehålles företagApoteksbolaget statligt men0 som
lokaltsåvälmöjlighet skapas nyetableringarförutsätts attgenom

nationell nivå.form teknik, distansköp påi t.ex.som av ny

dessaSjukvårdshuvudmännens inflytande tillgodoses atto genom
fattar regionala för distributionstjänstema,beslut priserom

vilkenför regiondelar beroende påeventuellt på olika nivåer olika
sjukvårdshuvudman har.tillgänglighetspolicy respektive

fortsättningentillfredsställande glesbygdsservice iEn garanteras0
glesbygdsservice,nationellt åtagande för finansiera iett attgenom

skallförsta särskild receptavgift. Normalthand genom en
sjukvårdshuvudmännen ochglesbygdsservicen förettvara ansvar

förverkligas för demde erbjuder fördelaktiga prislistorattgenom
omfattandeetablera apotek glesbygden. medvill i vissa länFörsom
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glesbygd kommer stödet till sådan service behövaatt ettvara
nationellt åtagande.

Sjukvårdshuvudmännen skall kunna välja ansvarig för0 annan
sjukhusapotek sjukvårdshuvudmannen själv ellerutöver Apoteks-
bolaget.

För möjliggöra ochstegvis väl kontrollerad konkurrens-att0 en
utsättning, föreslås möjligheterna till försäljning receptfriaatt av
läkemedel utanför apoteken inte utvidgas.t.v.

förVillkor tillstånd kapitel 9

Apotek skall kunna såväl fysiska juridiskaägas0 av som personer.

VerksamhetschefApotek leds skall apotekare eller,0 av en som vara
under övergångstid, receptarie.en

receptarie eller med högre farrnacevtisk utbildningEn0 annan person
skall tillgänglig i apoteket.vara

Apoteket skall bl.a. ha ändamålsenliga lokaler och utrustning, kunna0
utföra vissa enklare beredningar och ha datorutrustning godav
beskaffenhet.

Apotek skall ha skyldighet läkemedelmöjligt levereraatt snarast0
förordnadeoch förbrukningsartiklar.

Läkemedel skall kunna levereras på distansköp detta kan ske0 om
risk för skada på människor, djur eller miljön.utan

Apoteksombud på apotek skall apotekpå uppdragorter utan0 av
kunna sälja receptfria läkemedelvissa efter särskilt tillstånd av
Läkemedelsverket. Apoteksombud i övrigt har förmedla pårätt att
apotek fardigställda läkemedel.

få etableraFör apotek skall ansökningsavgift Dessutomatt tas ut.0 en
skall apoteket betala årsavgift. Avgifterna skall låga.en vara

den föreslagnaI lagen läkemedelsförsörjning bör införas regler0 om
ålägger yrkesutövare, behöriga förskriva läkemedel,är attsom som

inom såväl offentligtprivat bedriven skyldighetvårdsom m.m. en
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till Läkemedelsverket biverkningar från läkemedelatt rapportera
och andra på vilka lagen tillämplig.ärvaror

Övriga frågor kapitel 10

bli fri denPå längre sikt bör prisbildningen på läkemedelsornrådet i0
tillinte generellt bör fastställa ersättningenmeningen att staten

det gäller läkemedel.tillverkare, inte rabatterade Däremotnärens
blir oskäligtbör statlig myndighet kunna gripa prisernainen om

höga.

delsbetalar består dels produktens pris,kundenDen avav0 summa
för expedieringen.särskild ersättningen

föreslåsenhetligt försäljningspris till allmänhetenPrincipen ett0 om
får till högre prisapoteken sälja produkternaförändras så inte änatt

för grundläggande apotekstjänsterersättninginköpspris jämte
expeditionsavgifter. de grundläggande apotekstjänstemaPriset på

landstingen, dels inomföreslås dels mellankunna variera, ett
landsting.

får maximalt det prisför distributionstjänstenErsättning somvara0
landstinget.fastställts av

fårbör införas, innebärande apoteken påGenerisk substitution att0
information väljaefter från apoteket,begäran,patientens ett

sådangeneriskt läkemedel, inte förslcrivaren beslutatbilligare attom
substitution inte skall få ske.

Jordbruksverketsenligtpåslag 25 veterinärerDet procent som0 om
möjligt,väsentligt, eller,beslut bör sänkashar rätt ta ut,att om

vid förrättning.förändras till för faktisk kostnadersättning

möjligtlångtföreslås all receptfdrskrivning såFr.o.m. år 2001 att0
skall ske elektroniskt.

ägandefortsatt statligtlängre perspektiv bör motiven förI ett ett av0
Apoteksbolaget prövas.
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Myndighetsstrukturen kapitel 11

De centrala författningama inom läkemedelsområdet föreslås0
samlade till lag läkemedelsförsöijning.en om

sektormyndighetsfunktionerDe skall fördelas på de centrala0 som
myndigheterna föreslås bl.a. följande:vara

precisering och uppföljning läkemedelspolitiska mål ochstatensav-
andra sektormyndighetsfunktioner inom läkemedelsområdet
godkännande och kontroll läkemedel, läkemedelsnära ochav-
medicintekniska produkter
tillståndsgivning och tillsyn parti- och detaljhandel delav som en av-
distributionskedjan,
tillsyn läkemedelsdistribution och -användning delav som en av-
hälso- och sjukvården,
statlig prisreglering i samverkan med sjukvårdshuvudmärmen-
beträffande produkter läkemedelsfönnånen,i
det statliga för uppföljning läkemedelsförmånen,ansvaret av-
det centrala huvudansvaret för den statliga läkemedelsinfonnationen——
till förskrivarna och konsumenterna,
uppföljning läkemedelsanvändningens alla delar, inklusiveav-
patienternas hantering och konsumtion, samt
den statistikförsöijning och det registeransvar ligger påsom-
Apoteksbolaget.

Under övergångstid föreslås arbetsfördelning tillsyneniatten en av-
apoteken bör gälla innehåller väsentliga inslag samverkansom av
mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. innebär bl.a.Det att
båda verken har tillsyn apoteken, frånoch sinaöver var en
utgångspunkter. Apoteken betraktas både del hälso- ochsom en av
sjukvården och distributionskedjan.av

Läkemedelstillsynen aktualiserar behovet samlad hälso- och0 av en
sjukvårdsmyndighet, fråga dock behöver utredas närmareen som
för kunna ligga till underlag för beslut.att ett

utredningEn bör förutsättningarna föra dengöras överatt0 om
medicintekniska sektionen för marknadskontroll och tillsyn av
medicintekniska produkter från Socialstyrelsen till Läkemedels-
verket, syftei renodla mellan de två verken.att gränsen
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Giftinformationscentralen föreslås antingen organiseras som en0
läkemedelsindustristiftelse medfinansiering från näringslivetmed

under Social-industri eller bilda myndighetoch kemisk en egen
departementet.

kapitel 12och finansieringKonsekvenser

sammanhängandedärmedkonkurrensutsättningen ochEffekterna0 av
år.särskilda utvärderingarförändringar följs annatvartgenomupp

följassärskilt kan behövafrågorDe är:som

olikatillgänglighet fördelad påläkemedlensförändringar i ortstyper-
vad gällerbibehållas, såvälservicenivå kanacceptabeloch om en

halvcentrala lägen,glesbygd som
sjukvårdshuvudmännensfrånglesbygdspolicyutvecklingen av en-

administreratgrund förligga tillkansida, vilken statenett av
avgiftssystem,

distributionen,kvalitet iochsäkerhet-
prisutvecklingen,-

kostnader,distributionens-
tillgodoses.andraoch beredningarefterfrågan påhur tempore-ex-
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Författningsförslag

Förslag till lag läkemedelsförsörjningom

föreskrivs följandeHärigenom

tillämpningsområdeoch1 kap. Definitioner

ochinnehåller bestämmelser kontroll, hanteringlagl § Denna om
vid apotek.läkemedel regler för verksamheten Denprissättning samtav

högkostnadsskydd läkemedelvid köpgäller också recept-samtav
läkemedelskommittéer.register och

kommunlag landsting gäller ocksåVad denna2 § i sägs om ensom
landsting.inte ingår i ettsom

meddenna lag3 § I avses
människor eller djuravsedd tillförasläkemedel, är attsomen vara

eller bota påpåvisa, lindra sjukdom ellerför förebygga, symtomatt
syfte,användas i likartatsjukdom eller att

läkemedel, läkemedel innehåller 1,8alkoholhaltigt änett mersom
viktprocent etylalkohol

joniserande strål-läkemedel, läkemedelradioaktivt ett avgersom
sluten strålkälla,ning, dock en

de verksammanaturläkemedel, läkemedel den eller4. därett
bearbetade ochnaturligt alltförbeståndsdelarna har ärett ursprung,

salt-djurdel, bakteriekultur, mineral, salt ellerellerutgör växt-en
lösning,

inandningsoljor,läkemedel, medel sårsalvor,vissa utvärtes som
enklareantiseptiska lösningar, liniment och dylikt för behandling av

sjukdomstillstånd hos människor eller djur där den eller de aktiva
erkändbeståndsdelarna har väletablerad medicinsk användning meden

effekt och godtagbar säkerhetsmarginal.en
generiskt läkemedel, läkemedel berednings-harett som samma

form och innehåller aktiva substans tidigare godkäntettsamma som
läkemedel, uppfyller kvalitetslaav tidigare god-detsom samma som
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kända läkemedlet och bioekvivalent med detta,är dvs. skillnad-attsom
mellan frågadem i den mängd aktiv substans når fram tillerna om som

platsen för läkemedlets effekt och den tid detta intetar är större än att
det saknar betydelse för den kliniska effekten.

4 § dennaI lag medavses
klinisk läkemedelsprövning, klinisk undersökning påen

människor eller djur läkemedels egenskaper,ettav
tillverkning, framställning, förpackning eller ompackning läke-av

medel,
detaljhandel, försäljning till den konsument eller till sjuk-ärsom

vårdshuvudman, sjukhus eller sjukvårdsinrättning eller till denannan
behörig förordna läkemedel,är attsom

partihandel, försäljning iänannan som avses
detaljhandelförapotek, inrättning med läkemedel, avseende

färdigställande och försäljning läkemedel till konsument,av
apoteksombud, apotek anlitat utlämningsställe för färdig-ettav

ställda läkemedel till konsument,
sjukvårdsinrättning, sjukhus, rättspsykiatrisk klinik, vårdhem

med vårdplatser vårdhem psykisktminst 20 för vårdsamt av
utvecklingsstörda.

kap.5 § Bestämmelserna i 4 och i kap. gäller fråga17 3 § inte i om
läkemedel för vilka ansökan godkännande eller har prövatsprövasom

Europeiska gemenskapen enligt rådets förordning EEG 2309/93av nr
den juli gemenskapsförfaranden för godkännande för22 1993av om

försäljning och tillsyn humanläkemedel och veterinär-överav
medicinska läkemedel inrättande europeisk läkemedels-samt om av en
myndighet.

6 fråga narkotiska läkemedel och§ I läkemedel utgörom om som
dopningsmedel tillämpas bestämmelserna dei denna lag, inteom
strider vad särskilt föreskrivet dessaärmot som om varor.

7 § lag tillämpas inte på djurfoder innehåller antibiotikaDenna som
eller medel.kemoterapeutiska

8 § Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas2 § inte på vissa läke-utvärtes
medel och naturläkemedel inte avsedda för injektion.ärsom

9 Med för kap.§ undantag 16 l kap.18 l 3 § och 4 § 20 kap.samt
tillämpas1 § inte denna lag på enlighetberetts medivaror som en

erkänd homeopatisk metod och registrerats Läkemedelsverket.som av
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En beretts enligt erkänd homeopatisk metod ochvara som en som
inte påstås ha viss terapeutisk effekt och avsedd intasär att genomsom

eller avsedd för bruk skall på ansökan registrerasyttremunnen om
graden utspädning oskadlig. Särskilt skallgaranterar att ärav varan
beaktas inte får innehålla tiotusendelatt änvaran mer en av
modertinkturen eller hundradel den lägsta använda dosänmer en av av

sådan aktiv substans i läkemedel medför receptbeläggning.en som
Om det påkallat från hälso- och sjukvårdssynpunkt får regeringenär

eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriva att
lagen helt eller delvis skall tillämpas på i förstaavsesvaror som
stycket.

eller, efter10 Regeringen bemyndigande, Läkemedels-§ regeringens
verket får, det påkallat från hälso- sjukvårdssynpunkt,ochärom
föreskriva helt ellerlagen delvis skall tillämpas ellerpåatt en vara

inte läkemedel i fråga egenskaper ellerärvarugrupp som men om
användning står läkemedel.nära

på2 kap. läkemedelKrav

skall kvalitetläkemedel god ändamålsenligt.1 § Ett ochvara av vara
läkemedel ändamålsenligt det ändamålEtt verksamt för sittär ärom

användning skadeverkningaroch vid normal inte har står i miss-som
förhållande den avsedda effekten.till

läkemedel skall fullständigt2 § deklarerat, ha godtagbar ochEtt vara
särskilj ande benämning försett med tydlig märkning.samt vara

eller, efterRegeringen bemyndigande, Läkemedelsver-regeringens
ket får medge undantag från kravet fullständig deklaration.på

3 kap. Klinisk läkemedelsprövning

l § klinisk läkemedelsprövningEn får utföras för utreda i vad månatt
läkemedlet ändamålsenligt. skall etiskt för-Prövningen,är som vara
svarlig, får utföras i samband sjukdomsbehandling ellermed utan
sådant samband. prövning får utförasEn på människor endast av en
legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare endastoch på djur av en
legitimerad veterinär. Den utför ha tillräckligskallprövningensom
kompetens det områdepå prövningensom avser.
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försökspersoner klinisk läke-eller delta2 § De patienter isom avses en
få de kanmedelsprövning skall sådan information prövningen att taom

deltaställning till de vill i denna.om
sjukdomsbehandlinghar samband medprövningar inteFör som

fårtill deltagandet alltid inhämtas. Sådana prövningarskall samtycke
förvalt-ellerden enligt föräldrabalken har godinte företas på som man

psykiatriskfår vård enligt lagen 1991:1128deneller på omare som
vård.1991:1129 rättspsykiatrisktvångsvård eller lagen om

skallsjukdomsbehandlinghar samband medprövningarFör som
synnerliga skäl föreliggerdeltagandet inhämtas, intesamtycke till om

företa prövningen.ändåatt

till-genomföras sedanläkemedelsprövning får endastklinisk3 § En
Läke-meddelats. Frågor tillståndharstånd till prövning prövas avom

medelsverket.

för försäljning,Godkännande4 kap. m.m.

försäljningförförst sedan det godkäntsläkemedel får säljasl § Ett
medlemsstathar meddelatsgodkännande, ieller sedan ett annanensom

läkemedelSådanthar erkänts här i landet.unionen,i Europeiska som
godkännande.får dock säljasapotek för viss patienttillverkas på utan

försäljningfår tillstånd lämnas tillfinns särskilda skäldet ettOm av
stycket.andrakap.antroposoñskt medel, inte i l 9 §sådant som avses

läke-försäljningsärskilda får tillstånd tillfinns skäldetOm ettav
andra fall.imedel lämnas även

enligtkraven 2det uppfyllerläkemedel skall godkännas2 § Ett om
förenasfårtillstånd enligt §Godkännande läkemedel och 1kap.. ettav

villkor.särskildamed
meddelats iläkemedel harGodkännande ett annanensomav

detlandet,skall erkännas här iEuropeiska unionenmedlemsstat i om
risk förmedföraläkemedlet kananledningsaknas att anta att

erkännandehälsa eller för milj sådanteller djurs Närmänniskors ett
landet.läkemedlet godkänt här ihar beslutats betraktas som

Läkemedels-efter bemyndigande,eller, regeringensRegeringen
erkännandemeddela ytterligare föreskrifterverket får ettavom

meddelats medlemsstat.godkännande i en annansom

God-gäller fem följer 10godkännande i år inte3 § Ett annatom av
förfår förnyas femårsperioder.kännandet
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4 § Läkemedelsverket frågorprövar godkännande enligt första1 §om
stycket. Läkemedelsverket frågorprövar erkännandeäven ettom av
godkännande har meddelats i medlemsstat i Europeiskasom en annan
unionen. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läke-
medelsverket frågor tillståndprövar enligt 1 § andra eller tredjeom
stycket.

§5 Ansökan förnyelse godkännande skall ha kommitett in tillom av
Läkemedelsverket månader innan godkännandet upphörsenast tre att
gälla. Ett godkännande gäller under tiden för prövning ansökanav om
förnyelse.

6 § Den ansöker godkännande eller tillstånd enligt 1 § skallsom om
visa kraven enligt 2 kap. uppfyllda. Dokumentationatt bifogasär som
ansökan skall ha utarbetats någon har tillräcklig kompetens ochav som
tillräckligt inflytande innehållet i dokumentationen.över

7 § har fåttDen läkemedel godkänt skall följa utvecklingenett påsom
läkemedelsornrådet, informera Läkemedelsverket uppgifterom nya av
väsentlig betydelse för kontrollen läkemedlet och inom förav ramen
godkännandet ändra läkemedlet det behövs.om

Det åligger den har fått läkemedel godkänt till sittett attsom
förfogande ha sakkunnig med tillräcklig kompetens fortlöpandeen som

för säkerhetsövervalcning läkemedlet.ansvarar av

8 § Läkemedelsverket skall fortlöpande kontrollera läkemedelett som
har godkänts och godkännandet fortfarandepröva bör gälla. Verketom
får förelägga den fått godkännandet visa läkemedlet fort-att attsom
farande uppfyller kraven för godkännandet.

9 § Läkemedelsverket får ålägga den läkemedelfått godkäntett attsom
återkalla läkemedlet från dem innehar detsom

det behövs för förebygga skada,attom
läkemedlet inte verksamt för ändamål,sittärom
det inte god kvalitet, ellerärom av
väsentliga krav i samband med tillverkning eller import inteom

uppfylls.
Återkallelse har den innebörd följer andra8 § stycketsom av

produktsäkerhetslagen l 988: 1604.
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Läkemedelsverket får besluta godkännande skall upphöra10 § attatt ett
gälla

läke-den fått föreläggande enligt inte kan visa8 § attettom som
fortfarande uppfyller kraven för godkännandet,medlet

godkännandet följts,de villkor vid intesom angavsom
elleråterkalla läkemedel inte följts,åläggande attettom

andraför godkännandet igrundläggande förutsättningarnadeom
föreligger.fall längreinte

verketskallfått läkemedel godkäntdenPå begäran ettsomav
upphöra gälla.godkännandet skallbesluta attatt

Tillverkning och import5 kap.

lokalerändamålsenligaskall iläkemedelTillverkningl § äga rumav
medsakkunnigändamålsenlig utrustning. Enmed hjälputförasoch av

kraventillinflytande skalloch tillräckligttillräcklig kompetens attse
säkerhet uppfylls.kvalitet ochläkemedlenspå

denendastbedrivasläkemedel fårtillverkningYrkesmässig2 § avav
tillstånd.Läkemedelsverketsharsom

europeiskautanför detlandfår frånLäkemedel importeras3 § ett
tillverkningtillstånd tillharsamarbetsområdet denekonomiska av som

får beslutaLäkemedelsverketläkemedel.medhandeleller omav
sakkunnigskall anlitaimportörför sådan import. Entillståndsärskilt en

tillskallinflytandeoch tillräckligt atttillräcklig kompetensmed sesom
och säkerhet iakttas.kvalitetläkemedlenskraven på

bemyndigande, Läke-eller, efter regeringensregeringeninteOm
tillståndresandefår docknågotföreskrivermedelsverket utanannat,
ändamålmedicinsktföravseddadeläkemedel i Sverige,föra in ärom

personliga bruk.resandesoch den

förbetydelsehar särskildläkemedelinformation attSådan4 § somom
användningändamålsenligeller för främjaskadaförebygga att aven

tillhandahållsläkemedelskriftligenskall lämnasläkemedel när ett
konsumenten.

Handel6 kap.

fåttdenbedrivas endastmed läkemedel fårPartihandel§l somav
tillstånd.Läkemedelsverkets
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2 § Detaljhandel med läkemedel får, deni mån inte följer 4annat av
bedrivas endast den fått Läkemedelsverkets tillstånd.av som

Detaljhandel med läkemedel avseende försäljning till konsument
får, i den mån inte följer kap.,l bedrivasannat endast från apotek.av

3 § Tillstånd enligt 2 § första stycket skall meddelas sökanden för varje
apotek.

Den ansöker tillstånd enligt 2 första§ stycket skall visasom om att
han med hänsyn till personliga egenskaper och övriga omständigheter
kan lämplig tillståndshavare.antas Regeringen eller, eftervara som
regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får föreskriva ytterligare
villkor för beviljande tillstånd enligt första2 § stycket.av

§4 Detaljhandel med läkemedel, avseende försäljning till sjukvårds-en
huvudman eller till sjukhus, får bedrivas den harett tillstånd tillav som
partihandel med läkemedel. Detsamma gäller för försäljning av

ochvacciner till andra sjukvårdsinrättningar eller till läkare ellerserum
veterinärer.

7 kap. Ytterligare bestämmelser hanteringom m.m.

l § Den yrkesmässigt tillverkar, importerar, säljer, transporterar,som
förvarar eller på yrkesmässigt hanterarsätt läkemedel skall vidtaannat
de åtgärder och i övrigt iaktta sådan försiktighet behövs för attsom
hindra läkemedlen skadar människor, egendom eller miljöatt samt se
till läkemedlens kvalitet inte försämras.att

2 § Den i fallandra i l § hanterar läkemedel skallänsom som avses
vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt behövs försom

hindra läkemedlen skadaratt människor, egendomatt eller miljö.

§3 Den behörig förordna läkemedelär skall till Läkemedels-attsom
verket lämna uppgifter biverkningar från läkemedel och andraom varor

omfattas denna lag för utvärdering läkemedels ändamåls-som av av
enlighet, forskning och framställning statistik.av

Regeringen meddelar föreskrifter uppgiftsskyldigheten enligtom
första stycket. Regeringen får överlåta till Läkemedelsverket beslutaatt

sådana föreskrifter.om

4 § Radioaktiva läkemedel får beredas endast på sjukhus och apotek
får användas endast på sjukhus,samt inte Läkemedelsverket för ettom

visst fall medger något annat.
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läkemedelled marknadsföringenInformation i5 § utgör ettettsom av
vilseledande.och balanserad. fåraktuell, saklig inteskall Den varavara

och utlämnande8 Förordnandekap.

får regering-sjukvårdssynpunktpåkallat från hälso- ochdetl § Om är
föreskrivaLäkemedelsverketbemyndigande,eller, efter regeringensen

beställningellerfår endastläkemedel lämnas mot receptutatt ett annan
läkemedel.behörig förordnafrån den är attsom

iakttasärskiltläkemedel skallförordnar eller lämnar§2 Den utsom
ochtillupplysningomsorgsfull vård påochsakkunnigkraven på samt

för denne.eller företrädaremed patientensamråd
förebyggasärskild betydelse förharinformation attSådan som

tillhandahållesförskrivs, delsläkemedel delsskall lämnasskada när
harinformationsådanbehövs skall dessutomdetpatienten. Om som

läke-användningändamålsenligfrämjaförbetydelsesärskild att aven
medel lämnas.

apotek.frånfår endast lämnasläkemedelAlkoholhaltigt3 § ut
viktprocentinnehåller 10läkemedel,Alkoholhaltigt änmersom

endastapotek,tillapotek, förutomfrånfår lämnasetylalkohol, annatut
regeringenvadenligtdenbeställningellerreceptmot somavannan

föreskriverLäkemedelsverketbemyndigande, äreller, efter regeringens
läkemedel.beställa sådantellerförordnabehörig att

sådantigäller intestyckenaförsta och andraföreskrivs iVad som
regeringenseftereller,Regeringenkap. 4i 6fall avsessom

läkemedelalkoholhaltigtLäkemedelsverket får,bemyndigande, ettom
medgeberusningssyfte,missbrukas iinte kan ägnat attantas vara

styckena.och andraförstavad föreskrivs ifrånundantag som

särskildfinnsdetläkemedel får inte lämnasAlkoholhaltiga§4 ut om
berusningssyfte,avsedd användas ianledning är attanta attatt varan

läkemedelalkoholhaltigtanledningfinnsOm det att anta att av
missbrukas ikanandra stycketi §3slag änannat som avses

bemyndigande,eller, efter regeringensfärberusningssyfte, regeringen
utlämnande.föreskrifterutfärda särskildaLäkemedelsverket om

Läkemedels-bemyndigande,eftereller, regeringensRegeringen
beslutaförhindra missbruk,fördet behövsverket får, att omom

läkemedel.alkoholhaltigaföreskrifter försäljningytterligare avom
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5 § Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit in
läkares eller tandläkares behörighet förskriva alkoholhaltiga läke-att
medel enligt 9 eller 10 § lagen 1994:954 disciplinpåföljd påom m.m.
hälso- och sjukvårdens område, får sådant läkemedel på ordination av
läkaren eller tandläkaren inte lämnas Detsamma gällerut. när
Veterinära ansvarsnämnden dragit in eller begränsat veterinärs be-
hörighet förskriva alkoholhaltigaatt läkemedel.

6 § Ett läkemedel skall utlämnas får på begäranmot receptsom av
patienten bytas generiskt läkemedel,ut mot inteett påannatangettsom

Apoteket skyldigt upplysareceptet. är patienten möjligheternaatt om
till byte och prisskillnaderna. Om utbyte sker skallom
skriftligen underrättas härom. Läkemedelsverket vilka läkemedelavgör

utbytbara.ärsom

9 kap. Apoteksverksamhet

Krav på apotek

l § Vid försäljning läkemedel apotek led hälso-ett i och sjuk-utgörav
vården.

Verksamheten vid apotek skall kännetecknas god kvalitet,ett av
säkerhet och service.

Personal m.m.

2 § haEtt apotek skall verksamhetschef för verksam-en som ansvarar
heten vid apoteket. Endast den kanapotekare verksamhets-ärsom vara
chef för apotek. En apotekare fårett verksamhetschef för endastvara

apotek, inte Läkemedelsverketett för visst fall medger någotettom
annat.

3 § Vid apotek skall finnas den kompetensett hos personalen som
behövs för tillgodose målen enligtatt l

En receptarie eller personal med högre farrnacevtisk kompetens
skall finnas tillgänglig i apoteket under tid då apoteket håller öppet.

4 § Apoteksverksamhet skall bedrivas i ändamålsenliga lokaler och
med hjälp ändamålsenlig utrustning.av
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Tillhandahållande

läkemedeltillhandahållapå begäran möjligtapotek skall5 § Ett snarast
förbrukningsartiklar.och förordnade

frågaleveransberedskap iskall ha god lager- ochapotekEtt om
förbrukningsartiklar.läkemedel och

föreskrifterYtterligare

Läkemedels-bemyndigande,eller, efter regeringen6 Regeringen§
apotek.vidverksamhetenföreskriftermeddelaverket får närmare om

medsamråd skeskallföreskrifterLäkemedelsverket meddelarInnan
Socialstyrelsen.

Leverans

till denneläkemedellevererakundens begäranapotek får på ett7 § Ett
förriskskedet kanbutik,försäljning i utanpå sätt änannat omgenom

miljön.hälsa ellereller djursmänniskors
Läkemedels-bemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen

förstaenligtleveranserföreskriftermeddelaverket får närmare om
stycket.

Apoteksombud

apoteketföreträdamed någonfår sluta avtalapotek8 § Ett att som
skriftligt,skallAvtalet,läkemedel.utlämnandevidombud varasomav

ochförvaringsäkersäkerställerbestämmelser ettinnehållaskall ensom
kundenssker såläkemedel och dettatillhandahållande attsäkert attav

tillanmälaskallApoteksinnehavarenbibehålls.integritetsskydd
ombud har anlitats.Läkemedelsverket ettatt

läkemedelreceptbelagdaombudettillhandahållandet hosVid av
medkontakttillfinnas möjligheterapoteket skallfärdigställts påsom

frågor.eventuellaapoteket för
efterläkemedel endastreceptfiiafår försäljaapoteksombudEtt

LäkemedelsverketLäkemedelsverket.tillstånd från Innansärskilt
områdelandstingtillståndsansökan skall det inomprövar om-varsen

beredas tillfälle sig.budet beläget att yttraär
Läkemedelsver-bemyndigande,eller, efter regeringensRegeringen

vilkenapoteksombud iföreskrifterket får meddela samtnärmare om
försälj ombud.receptfria läkemedel kanomfattning as av
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Uppgiftsskyldighet m.m.

9 § Ett apotek skall lämna de uppgifter till Socialstyrelsen krävssom
för receptregistret enligt 12 kap. Ett apotek skall erbjuda kunderna
sådan registerservice i kap.12 första2 § stycketsom anges

10 kap. påReglering priser produkter och tjänster inomav
läkemedelsförmånen

läkemedel,1 § Bestämmelserna dettai kapitel gäller sådana förbruk-
ningsartiklar, förskrivna födelsekontrollerandei syfte och grund-varor
läggande apotekstjänster kan bli föremål för kostnadsreduceringsom

aveller subvention enligt vad framgår kap.llnärmareannan som

2 § deFör i l § angivna produkterna skall begäran denpå av som
marknadsför produkten inköpspris till apotek fastställas denett av
myndighet bestämmer.regeringen Den sökande skall förebringa den
utredning behövs för priset skall kunna fastställas. beslutInnanattsom
meddelas skall sökanden och landstingen tillfälle till överlägg-ges

myndigheten.ningar med
Fråga ändring tidigare fastställt får, förutominköpsprisettom av av

myndigheten, begäranpå den marknadsför ellertas upp av som varan
landsting. harDessa påkalla överläggning medävenett rätt attav

myndigheten. inte överläggningOm begärs kan det priset fast-nya
ställas tillgängligpå grundval utredning.av

samband överläggningarI med enligt första andra styckenaoch
skall myndigheten till landstingen och sökanden lämna de uppgifter

behövs.som

3 § varje prisregleratFör läkemedel till vilket det på den svenska
marknaden finns likvärdig form eller fleramotsvarighet i etten av
generiska läkemedel kan regeringen, eller den myndighet regeringen
bestämmer, fastställa högsta rabattgrundande s.k. referens-pris,ett ett
pris.

Regeringen, eller den myndighet bestämmer, meddelarregeringen
föreskrifter för vilka läkemedelnärmare sådant referenspris skallettom

tillämpas.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedels-
verket fastställer vilka tjänster skall grundläggandesom anses som
apotekstjänster. Innan Läkemedelsverket beslutar i sådan fråga skallen
samråd ske med Socialstyrelsen.
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landsting fastställer for apotek5 § Varje belägna område deninom sitt
högsta ersättning för grundläggande apotekstjänster apoteken harsom

Landstinget får fastställa olika olika områdentill. ersättningar förrätt
Apotekeninom landstinget. inom det område ersättningen avsersom

fastställerskall beredas tillfälle innan landstinget slutligtsigatt yttra
storlek.ersättningens

grundläggande varjeför apotekstj skallErsättningen omprövasänster
med kortaresärskilda skäl för det kan skeår. det finns omprövningOm

ansökan densärskild kan också ske påintervall. Sådan omprövning av
apoteksverksamhet det aktuella området.inomdriversom

myndighettillställa eller denskall regeringen,Landstinget som
förersättningförteckning den högstabestämmer,regeringen överen

Regeringen,till.apotekstjänster apoteken hargrundläggande rättsom
gångskall minstbestämmer,myndighet regeringeneller den ensom

for grund-den högsta ersättningsammanställningår upprätta avper en
har till.apotekenapotekstjläggande rättänster som

fårprodukternaapotek de i angivnafrån l §försäljning6 § Vid av
apoteketfårinköpspriset. Därjämtehögre prisapoteket inte änut ettta

för grundläggande apotekstjänster.betinga ersättningsig

läkemedelHögkostnadsskydd vid köp11 kap. m.m.av

läkemedelreceptfriaReceptbelagda läkemedel och vissa§l avsom
tandhygienistlegitimeradellerdistriktssköterskatandläkare,läkare,

ellersjukdomellersyfte påvisa, lindra botamänniskor iforskrivs för att
grundläggandesyfte,eller liknande jämtesjukdom ipåsymtom

högkostnads-omfattasprodukter,för expedieringapotekstjänster avav
läkemedletfastställts förinköpspris till apotekskydd enligt 3 § ettom

kap..i 10på det sätt som anges
fårbestämmerden myndighet regeringenellerRegeringen som

föreskriftermeddela
receptbelagt läkemedel eller vissvisstatt ett grupp avenom

högkostnadsskydd,omfattasläkemedel skallintesådana av
högkostnads-omfattasreceptfria läkemedelvilka som avom

skydd, och
andrastycketkap. förstaläkemedel i 4 l §att som avsesom

högkostnadsskyddomfattasstycket fåroch tredjemeningen utan attav
medel på detfastställts för dessatill apotekinköpspris sättett som

kap.i 10anges
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2 § Under förutsättning inköpspris till apotek har fastställtsatt ett för
på det i 10 kap. skallsätt högkostnadsskydd enligt 3 §varan som anges

omfatta även
på vilka kap.l 10 § tillämplig och förskrivsär enbart ivaror som

födelsekontrollerande syfte läkare eller barnmorskor, ochav
förbrukningsartiklar behövs vid stomi och förslcrivssom som av

läkare eller Socialstyrelsen förklarat behörig därtill.av annan som

3 § Med högkostnadsskydd reducering kostnaden för inköpavses en av
fönnånsberättigade i 1 och 2 jämte grundläggan-av varor som avses

de apotekstjänster. Kostnadsreduceringen beräknas på den samman-
lagda kostnaden för och tjänster den fönnånsberättigadevaror som
köper under räknat frånår det första inköpstillfállet och lämnas vidett

inköpstillfállevarje på grundval den sammanlagda kostnaden för deav
dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Så länge den sammanlagda kostnaden inte kronoröverstiger 400
lämnas ingen kostnadsreducering. denNär sammanlagda kostnaden
överstiger detta belopp, kostnadsreduceringenutgör

50 den del överstiger kronor400 inteprocent av som men
kronor,1 200

den del75 överstiger kronorl 200 inteprocent av som men
2 800 kronor,

den90 del överstiger kronor inte2 800procent av som men
lqonor,3 800 samt
hela den sammanlagda kostnaden till den del den överstiger

3 800 kronor.
förälder ellerHar föräldrar flera underbarn 18 år igemensamten

sin vård, tillämpas bestämmelserna i första och andra styckena
för barnen. Kostnadsreducering gäller under tid igemensamt som avses

första stycket för barn under denna tid fyller år. Medäven 18som
förälder fosterförälder. Som förälder räknas denäven medävenavses
vilken förälder stadigvarande sammanbor och eller har varitären som
gift eller har eller har haft barn med föräldern.

4 § Vid summering kostnader enligt skall det3 § lägsta enderaav av
produktens fastställda inköpspris eller referenspris tillämpning.äga

Referenspriser fastställs på det kap.i 10 3sätt som anges
Läkemedelsverket får medge undantag från bestämmelserna förstai

stycket för enskild det finns synnerliga skäl för det.en person, om

§5 I den mån regeringen föreskriverså har den under år16är rättsom
till nedsättning det fastställda priset inköp för livsmedelav per som
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livsmedelslagen 1971:511 det beloppi § med hela20 somavses
forskrivskronor livsmedlen läkare.överstiger 120 om av

fast-eller den myndighet regeringen bestämmerRegeringen som
till nedsattfor tillhandahålla sådana livsmedel pris.ställer villkor att

med köpför livsmedlen får räknasKostnaden inte avsamman
förbrukningsartik-födelsekontrollerande medel ochsådana läkemedel,

och §§.lar i l 2avsessom

läke-för tillföra kroppenFörbrukningsartiklar behövs6 § ettattsom
tillhandahållsmedicineringför egenkontrollbehövsmedel eller av

ellerläkareförskrivsgrund sjukdomde påkostnadsfritt avavom
behörigförklaratSocialstyrelsennågontandläkare eller annan somav

på detfastställts för produktenapotekinköpspris till sättdärtill och ett
kap.i 10som anges

kapitel harenligt dettatill förmåner§7 Rätt
lagenstycketförstaförsäkrad enligt kap. 3 §lden ärsom

bosatt Sverige,försäkring och iallmän1962:381 samtärom
vårdförmåner itillhär, harbosattden rättattutan varasom,

rådetsföljerenligt vadeller moderskapsjukdomvidSverige avsom
tillämpningen1408/71 den 14 juni 1971EEGförordning avomavnr

deraselleranställda, egenföretagaretrygghetsocialför närsystemen
gemenskapen.flyttar inomfamiljemedlemmar

förmed undantagenligt och3 5till förmånerRätt somvaror
bosatt ifall,den ihar2i 2 § attäven annat utan varasomavses

här.anställningharSverige,
fårdengäller fördetta kapitel inteiBestämmelserna som

1982:763 ellersjukvårdslagenhälso- ochi §sjukhusvård 5avsessom
försäkring.allmänkap. lageni 4 §2 om

eller 2 § l i§inköpt i li §den 78 § Har varor som avsesavsessom
eller deläkemedlenoch harIsland ellerFinland, NorgeDanmark,
ellerläkare i Sverigemedlen förskrivitsfödelsekontrollerande avav

gjordes,det där inköpetnordiskt land ersättsbehörig läkare i änannat
skullehanden kostnadinköpskostnaden överstigerden del somsomav
vilkenförfrågainköpts Sverige. Ifått iha vidkännas varaomom varan

skallkap.i lOtill apotek på detfastställts inköpspris sätt som anges
detinköpskostnadberäknas på högreersättning inte än motsvararsom

tillämpliga,det fall bestämmelserna i 4 §fastställda eller, ipriset ettär
referenspris.fastställt lägreför produkten

detpåoch kvittoapotekbetalasErsättning receptut mot attav
frånårinte begärts inomHar ersättningengjorda inköpet visas ettupp.

utbetalas den inte.inköpstillfállet
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9 § Kostnader för förmåner enligt detta kapitel det landstingersätts av
inom område den berättigade bosatt.ärvars

Om den berättigade inte bosatt inom något landstings område,är
skall det landsting inom område den berättigade förvärvs-ärvars
verksam eller, det gäller arbetslös,när det landstingären person som
inom område registrerad arbetssökande, förärvars personen som svara
kostnader för förmåner enligt denna lag. Vad skall detnärsagtssom nu
gäller den berättigad till förmåner enligt denna lag egenskapär isom av
familjemedlem till anställd elleregenföretagare enligt rådets förordning

1408/71, i stället det landsting inom område den anställdenr avse vars
eller egenföretagaren förvärvsverksam eller registrerad arbets-är som
sökande.

andra fallI i första och andra styckenaän ersättssom avses
kostnaderna landstingdet inom område den förskrivitav vars som en
fönnånsberättigad har sin verksamhetsort.vara

10 § Efter överenskommelse med före-får regeringenstaten annan
skriva bestämmelserna dettai kapitel skall tillämpas helt eller delvisatt
på svenska medborgare Sverige ochvistas iutan attpersoner, som vara
på vilka bestämmelserna inte tillämplig.ärannars

till fönnån enligt detta kapitelll § Rätten landstingdetprövas av som
enligt för kostnaden för§ har förmånen.9 att svara

12 kap. Receptregister

bestämmelserInledande

l de ändamål§ För får Socialstyrelsen med hjälpi 2 §som anges av
automatisk databehandling föra förslcrivningarregister överett av
läkemedel och andra omfattas kap. receptregister.llvaror, som av

Registrets ändamål

2 § Receptregistret får användas för
registrering underlaget för tillämpningen bestämmelsernaav av

högkostnadsskydd köpvid läkemedelom av m.m.,
apotekens debitering till landstingen,
ekonomisk uppföljning och framställning statistik,av

ochregistrering redovisning till landstingen uppgifter förav
ekonomisk uppföljning och framställning statistik,av
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registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhets-
chefer enligt hälso- och sjukvårdslagen läkemedels-1982:763 och till
kommittéer enligt kap. uppgifter för uppföljning,14 medicinskav

kvalitetssäkringutvärdering och i hälso- och sjukvården,
och redovisning uppgifter för medicinskregistrering av

uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, epidemiologiska undersök-
och framställning statistik, ochningar, forskning av

till enskild dennesoch redovisning uppgifterregistrering omav
läkemedelsinköp för läkemedelsanvändning.rätt

omfatta denenligt första stycket och får endastAnvändningen l 7
enligtsamtycke till Samtycke till användningenhar sitt det.lämnatsom

återkallas.helstskall skriftligt och det kanförsta stycket 7 när somvara
uppgifterförsta får redovisas andraändamålet enligt stycket 2 inteFör
kostnad,inköpsdag,till enskildkan hänföras någon änpersonsom

Ändamålen enligtoch patientenskostnadsreducering personnurmner.
innebäråtgärderoch omfattar inte någraförsta stycket 4 5 attsom
redovisas.hänföras till enskildkan någonuppgifter personsom

Ändamålet redovisningomfattar dockförsta stycketenligt 5 av
gäller dentill enskild förskrivare såvittuppgifter kan hänföras ensom

redovisningförskrivare och denlämnas tillredovisning sammasom
vilkenvidverksamhetschefen vid den enhettilllämnassom

får6första stycketändamålet enligtförslcrivaren tjänstgör. För
enskildhänföras tilluppgifter kan någonredovisning personsomav

det.samtycke tillden har lämnat sittendast frågaigöras om som
ändamål iför defår redovisas endastFörskrivningsorsak angessom

fårstycketförsta 7och ändamålet enligtförsta stycket 6 För
läkemedels-för den enskildesuppgifter betydelseandraäven av

samtycke.denne lämnar sittanvändning registreras om

Registerinnehåll

fårenligt 2 §det behövs för registerändamålenden utsträckning§3 I
tillhänförasinnehålla följande uppgifter kanreceptregistret som

enskilda personer:
kostnads-kostnad ochmängd, dosering,inköpsdag, vara,

kap.,reducering enligt ll
förskrivningsorsak,

folkbokföringsortochpatientens samt post-personnummernanm,
bostadsadress,patientensinumret

läke-betydelse för dennesuppgifter rörande patientenandra av
medelsanvändning,

ochyrke, specialitet och arbetsplats,förskrivarens nanm,
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samtycke enligt 2 § andra stycket.
Förskrivningsorsak skall med kod.anges en

Sambearbetning med andra personregister

4 § Receptregistret får tillföras
uppgifter patienters folkbokföringsortom namn, personnummer,

och från det statliga och adressregistret,postnummer ochperson-
de uppgifter förskrivare i 3 § från register hosettom som anges

Socialstyrelsen.

Sökbegrepp

5 § Patienters identitet får användas sökbegrepp förendast desom
ändamål förstai 2 § stycket och1 Förskrivares identitetsom anges
får användas sökbegrepp endast för det ändamål i 2 §som som anges
första stycket Kod för förskrivningsorsak får användasinte som
sökbegrepp.

Utlämnande uppgifter på medium för databehandlingautomatiskav

6 § Uppgifter receptregistret lämnas enlighet medi register-utur som
ändamålen fåri § Socialstyrelsen lämnas2 medium förpåav

databehandling.automatisk

Gallring

§ Uppgifter7 kan hänföras till enskilda och bevaratssom personer som
för registerändamålet enligt första stycket2 § skall bort1 tas ur
registret under den femtonde månaden efter den under vilken de
registrerades. Uppgifter bevarats för registerändamålet enligt 2 §som
första stycket skall7 bort tjugofjärderegistret under dentas ur
månaden efter den under vilken de registrerades. Uppgifter kansom
hänföras till enskilda skall i bort underövrigt registrettaspersoner ur
den tredje månaden efter den under vilken de registrerades.

Uppgifter bevarats för registerändamålet enligt första2 §som
stycket skall omedelbart7 bort registret den enskildetas ur om
återkallar samtyckesitt enligt 2 § andra stycket.
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Information

Socialstyrelsen skall8 § på lämpligt lämna ochpatientersätt
förskrivare information skallreceptregistret. Informationenom

fårredovisa ändamålen med och vilkaregistret uppgifter registret
innehålla upplysningsamt ge om

gäller förde tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som
registret,

datalagenfå registerutdrag och rättelse enligträtten att
1973:289,

stycket,andrade bestämmelser samtycke gäller enligt §2om som
och

ochfråga sambearbetning, sökbegreppide begränsningar om
uppgifter gäller för registret.bevarande somav

Bemyndigande

Socialstyrelsenbemyndigande,eller, efterRegeringen regeringens9 §
enligt 3 §föreskrifter koder för förskrivningsorsakmeddelafår om

enligtregisterändamåletbehövs förytterligare föreskrifterdesamt som
första stycket2 §

sjukvårdsinrättningarLäkemedelstörsörjning vid13 kap.

föranordningarskall det finnas särskildasjukvårdsinrättning§ Vidl en
läkemedelsförsöijningen inrättningen.inomtillgodoseatt

detskalluppdelad på avdelningarsjukvårdsinrättningVid ärsomen
sjukvårdenläkemedel för den dagligaavdelningsförråd medfinnas ett

avdelningsförrådensförsjukhusapotekavdelningeninom samt ett
sjukvårdsinrättningläkemedel tillbehov. Leveransgemensamma av

sjukhusapoteket.skall skeuppdelad avdelningarpåär genomsom
avdelningaruppdelad påsjukvårdsinrättning inteFör ärsomen

for avdelningsförråd.gäller detsamma som
Läkemedels-bemyndigande,eller, efter regeringensRegeringen

stycket.från vad föreskrivs i andraverket får medge undantag som
samråd skeLäkemedelsverket fråga undantag skallInnan prövar en om

med Socialstyrelsen.

huvudman.ukhusapotek skall drivas sjukvårdsinrättningens2 § av
drivafår sluta avtal med någonHuvudmannen ettattannan om

sjukhusapotek.
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Sjukhusapotek får med stöd andra drivasstycket endast denav av
fått Läkemedelsverkets tillstånd eller den enligt kap.6 1 §som av som

eller första stycket2 § har tillstånd till eller detaljhandelparti- med
läkemedel.

3 § sjukhusapotek skallEtt ha chef för verksamheten.en som ansvarar
Verksamhetschefen skall apotekare.vara

efter4 § Regeringen eller, bemyndigande, Läkemedelsver-regeringens
ket Socialstyrelsenoch får meddela ytterligare föreskrifter om
läkemedelsförsöijningen vid sjukvårdsinrättningar vårdhemsamt som
inte omfattas bestämmelserna Läkemedels-i detta kapitel. Innanav
verket ske demeller Socialstyrelsen meddelar föreskrifter skall samråd
emellan.

Läkemedelskommittéer14 kap.

skall finnas läkemedels-l § landsting det eller fleraI varje en
kommittéer.

hur många sådana skallLandstinget bestämmer kommittéer som
landstinget tillsättafinnas vilket inom skalloch organ ensom

kommitté. Landstinget bestämmer också antalet ledamöter i varje
förkommitté mandattiden ledamöterna.och

läkemedelskommitté skall företrädare förerbjuda2 § Varje
medicinsk deltafannacevtisk och expertis på lämpligt isättatt

kommitténs arbete.

hälso-läkemedelskommitté rekommendationer till3 § En skall genom
föroch sjukvårdspersonalen eller lämpligt verkapå sättannat en

tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning landstinget.inom
Rekommendationema skall grundade vetenskap och beprövadpåvara
erfarenhet.

4 Socialstyrelsen har skyldighet lämna§ till läkemedelskommittéatt
uppgift läkemedelsförslcrivningar personal vid vårdinrättningom av
inom kommitténs verksamhetsområde och enligt 12registreratssom
kap.

från5 § Med utgångspunkt bl.a. offentlig läkemedelsinfonnation,
uppgifter läkemedelsförskrivningar enligt och läkemedels-4 §om
kommitténs rekommendationer skall kommittén för läkemedels-svara
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information till hälso- och sjukvårdspersonalen verksamhets-inom
området.

§ läkemedelskommitté skall6 Varje i den omfattning behövs sam-som
verka med andra läkemedelskommittéer berörda myndig-medsamt
heter, och högskolor.universitet

skall utfärda föreskrifter§ Landstinget reglemente med de7 ett om en
verksamhet arbetsformerläkemedelskommittés och behövs.som

tillståndbestämmelser vissa15 kap. Gemensamma om m.m.

tredje stycketenligt kap. första stycket, kap. §tillstånd 6 2 § 9 81 § Ett
följer 4tredje stycket gäller åreller kap. i inte13 2 § annattre avom

får förnyas för treårsperioder.Tillståndet

ha inkommittillstånd enligt skallfömyelse l §§ Ansökan2 ettom av
upphörmånader tillståndetLäkemedelsverket innantill attsenast tre

för-ansökangäller under tiden för prövningtillståndgälla. Ett omav
nyelse.

kap. 3 §Läkemedelsverket kap. 4 li 3 3§ Beslut3 som avsesav
kap. §första stycket, 6 1stycket, kap. eller 3 §eller andra 5 2 §10 §

tredjeeller kap. §stycket, kap. 8 tredje stycket 13 2eller första 9 §2 §
föreskriver.den tid regeringen Detsammastycket skall fattas inom som

enligtgäller för beslut l

tredje stycket, 5kap. andra ellertillstånd enligt 3 kap. 3 4 l §4 § Ett
stycket, 9eller förstaförsta stycket, 6 kap. § 2 §kap. eller 3 § 12 §

återkallasfårstycket eller kap. tredje stycketkap. tredje 13 2 §8 § om
tillståndetförutsättningar förelågnågon de väsentliga närsomav

föreligger eller kravmeddelades längre någotinte sär-ärsom avom
säkerhet följts.skild betydelse för kvalitet och inte

Läkemedels-bemyndigande,eller, efter regeringens§ Regeringen5
apoteksombudfår förbjuda apotek anlita visstverket ett att ett om

föreskrifterförutsättningar ellernågon de väsentliga enligt 9 kap. 8 §av
ellerbestämmelse föreliggermeddelats med stöd inteav sammasom

säkerhetochsärskild betydelse för kvalitetnågot krav ärom som av
följts.inte
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6 § Innan Läkemedelsverket beslutar frågori tillstånd enligt dennaom
lag skall samråd ske med Socialstyrelsen, det gäller frågor kanom som
komma under Socialstyrelsens tillsyn.

7 § Särskilda bestämmelser finns handläggning sådana ärendenom av
har anknytning till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.som

16 kap. Avgifter

§l Den ansöker godkännande för försäljning läkemedel,ettsom om av
erkännande godkännande meddelats iettom av som en annan

medlemsstat i Europeiska unionen, sådan jämkning god-ettom av
kännande indikationerna för läkemedlet utvidgas eller tillståndatt om

få utföra klinisk läkemedelsprövning skall ansöknings-betalaatt en
avgift.

Så länge godkännande eller tillstånd enligt första stycket ellerett ett
godkännande enligt förordning EEG 2309/93 gäller skall års-ett nr

Årsavgiftavgift betalas. får också för läkemedel för vilka hartas ut
meddelats tillstånd till försäljning enligt 4 kap. andra eller tredjel §
stycket.

Även den ansöker eller har tillstånd tillverka sådanattsom om en
medicinsk på vilken denna lag tillämplig, ansökeroch denärgas, som

eller innehar registrering homeopatiskt medel skall betalaettom av
ansöknings- och årsavgift.

ansöker tillstånd till2 § detaljhandel medDen parti- ellersom om
läkemedel eller till drift sjukhusapotek skall betala ansökningsavgift.av

gäller förDetsamma ansökan tillstånd tredjeenligt 9 kap. 8 §om
stycket.

Så länge tillstånd enligt första stycket gäller skall årsavgiftett
betalas.

§ beslutar3 Regeringen storleken avgifter ochpå enligt och 2 §§lom
får meddela ytterligare föreskrifter avgifter. Eftersådanaom
bemyndigande fårregeringen sådanaLäkemedelsverket meddelaav

föreskrifterytterligare avgifter gäller avgiftemas storlek.inteom som
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17 kap. Tillsyn

Läkemedelsverket

§ Läkemedelsverket har tillsyn förordningl efterlevnadenöver av
EEG 2309/93, denna lag de föreskrifter och villkorsamtav somnr av
har meddelats med stöd lagen, myndigheterssåvitt andrautomav avser
uppgifter. Tillsynen enligt denna för kap.,lag gäller, med undantag 13

uppgifter.inte heller landstingens

ochhar begäranLäkemedelsverket på få de upplysningar2 § rätt att
föreläggandenför tillsynen och får meddela dehandlingar behövssom

harför lag eller föreskrifteroch förbud behövs dennaatt somsom
lagen skall efterlevas.meddelats med stöd av

verksamhetLäkemedelsverkethar inspekteratillsynFör rätt att som
har tillinspektionenligt denna lag. utförstår under tillsyn Den rättsom

används iområden, lokaler och andratillträde dels till utrymmen som
läkemedel,handel eller hanteringtillverkning,samband med annan av

dels tillläkemedel,förpackningsmaterial tillellerutgångsämnen avav
Läkemedels-läkemedels egenskaper utförs.där prövningutrymmen av

ochsådana undersökningarverket får i göra tautrymmen prover.
tillträdetillhar dock med stöd denna lagLäkemedelsverket inte rättav

till bostäder.
iförfogar sådanaskall denPå begäran över avsesvaror somsom

nödvändigt biträde vid undersökningen. Förstycket lämnaandra uttaget
fårförbudellerBeslut föreläggandeersättning.betalas inte omprov

Läkemedelsverkettillträde eller fårbiträdeförenas med vite. Vägras
också förelägga vite.

inspektionenutförhar denVid inspektion i 2 § rätt3 § avses somsom
inspektionenbehövs förpolismyndigheten få det biträde attatt somav

genomföras.skall kunna

Socialstyrelsen

särskildapersonal apotek finnsSocialstyrelsens tillsyn vid4 § För över
bestämmelser.

utifrånhar tillsyn verksamheten vid apotek§ Socialstyrelsen5 ettöver
sjukvårdsperspektiv. bestämmelserna ihälso- och tillsynen skallFör

tillämp-lagen 1996:786 tillsyn hälso- och sjukvården gälla iöverom
liga delar.
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Överklagande18 kap.

Läkemedelsverket§ Beslut eller den myndighetl i 10som som avses
kap. föreskriftenskilt fall meddelat enligt denna lag elleri enligtett en

meddelats med stöd lagen får hos allmänhar överklagassom av
förvaltningsdomstol.

enligt första andra stycketBeslut landsting 10 kap. § eller2 § 5ettav
överklagas förvaltningsdomstol.eller kap. får till allmän Det11 11 §

tillfälleändras berettsöverklagade beslutet får inte landstingetutan att
sig.att yttra

får överklaga domstolens beslut.Landstinget

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.3 §

kap.,den myndighet i 10Läkemedelsverket,Beslut4 § avsessomsom
skall gällafall meddelari enskiltlänsrätten eller kammarrätten ett

törordnas.omedelbart, inte annatom

förverkandeoch19 kap. Ansvar

artikel 3.1,oaktsamhet bryterellermed uppsåt1 § Den motavsom
kap. 12309/93 eller kap. 3 4EEG 3förordningeller 34.2 i12.2 nr

eller§ 3eller kap. 26 kap. 2 § 4 7 leller 3 lkap. 2 §5
dömsdenna lageller kap. §stycket, kap. 2 § 15 5tredje 139 kap. §8

belagd medhögst år, gärningen intefängelse itill böter eller ärett om
förstraff1960:418eller enligt lagenbrottsbalkenstraff enligt om

varusmuggling.
skall dömas tillfall interingaI ansvar.

läkemedel förbehörig förordnaförsig§2 Den attattut varagersom
dömsföreslcrivet,strid vadläkemedel utlämnat ifå ärmotatt ett som

intehögst månader, gärningenfängelse i ärtill böter eller omsex
straff enligt brottsbalken.belagd med strängare

frånåberoparden i sådan avsiktgällerDetsamma ett recept ensom
obehörig person.

med vadalkoholhaltigt läkemedel stridilämnar3 § Den ut somsom
meddelatsföreskriftereller § ellerföreskrivs kap. 3 4 § 5i 8 som

åtgärdvidtarbestämmelser eller obehörigenmed stöd dessa somav
bruk,för ialkoholhaltigt läkemedel, inte invärtesmed är avsettsom

för förtäringanvändbar döms till böter.syfte göraatt varan
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4 § Läkemedel föremålvarit för brott enligt denna lag eller värdetsom
därav vinning sådant brott skall förklarassamt förverkat, det inteav om

uppenbart oskäligt.är

20 kap. Ytterligare föreskrifter

1 § Regeringen får besluta ytterligare föreskrifter behövs förom som
skydda människors eller djursatt hälsa eller miljön.
Regeringen får överlåta till Läkemedelsverket besluta sådanaatt om

föreskrifter. LäkemedelsverketInnan meddelar föreskrifter skall sam-
råd ske med Socialstyrelsen, det gäller frågor kommakanom som
under Socialstyrelsens tillsyn.

2 § Regeringen bemyndigas meddela särskilda föreskrifter läke-att om
medelskontrollen i kn vid krigsfara eller under sådana utomordentligag,
förhållanden föranledda krig eller krigsfaraär Sverigesom av av som
befunnit sig

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

lag träderDenna i kraft den januaril 1999.
lagenGenom upphävs läkemedelslagen 1992:859, lagen

1996:1150 högkostnadsskydd vid köp läkemedel lagenom av m.m.,
1996:1152 handel med läkemedel lagen 1996:1156om m.m., om

lagenreceptregister, 1996:1157 läkemedelskornmittéer ochom
kungörelsen 1970:738 läkemedelsförsöxjningen vid sjukvårds-om
inrättningar-na.

Beslut meddelats med stöd någon författning isom av som avses
skall2 ha meddelats med stöd motsvarande bestämmelse ianses av

denna lag inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,om
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen eller den myndighet i 10som avses
kap. förordnar annat.

Om det i lag eller i författning har beslutatsen en som av
regeringen hänvisas till föreskrift har föreskrift iersattsen som av en
denna lag, tillämpas i stället den föreskriften.nya

RiksförsäkringsverketHar meddelat beslut före ikraftträdandet,
tillämpas äldre bestämmelser beträffande överklagande beslutet ochav
prövningen i högre instans.

Apoteksbolaget Aktiebolags rättigheter enligt lagen 1996:1152
handel med läkemedel skall, deni mån de verksamheterom m.m. avser
enligt den lagen kräver tillstånd, gälla sådana tillstånd tillsom nya som
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dess tillstånd har meddelats bolaget, dock längst till utgången detav
tredje året efter den lagens ikraftträdande.nya

Apoteksbolaget Aktiebolags rättigheter enligt läkemedelslagen
1992:859 skall, i den mån de tillverkning läkemedelavser av som
enligt den lagen kräver tillstånd, gälla tillstånd tillsådana dessnya som
tillstånd meddelats bolaget,har dock längst till efterutgången åretav
den ikraftträdande.lagensnya

vid lagens ikraftträdande ellerDen förestår apotek ettettsom
sjukhusapotek drivs Apoteksbolaget Aktiebolag och inte ärsom av som
apotekare får hinder kap. kap.9 2 eller 13 3 §§utan av vara
verksamhetschef det till Läkemedelsverket inges intygettom som
bekräftar vad eller, efter regeringensRegeringensagts.som nu

föreskrifter beträff-Läkemedelsverket får beslutabemyndigande, om
ande sådana intyg.

1992:859rättigheter läkemedelslagenApoteksombuds enligt
mån demeddelade med stöd lagen skall, deneller föreskrifter i avserav

gällaenligt den lagen kräver tillstånd,verksamheter nya somsom
dock längstdess tillstånd har meddelats ombudet,sådana tillstånd till

efter den lagens ikraftträdande.till utgången året nyaav
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Förslag till Lag ändring i lagen 1994:953om

åligganden för personal inom hälso- ochom

sjukvården

Härigenom föreskrivs lagen1 § 1994:953 åligganden föratt om
personal inom hälso- och sjukvården skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Bestämmelserna i denna lag Bestämmelserna denna lagi

gäller för hälso- och sjukvårds- gäller för hälso- och sjukvårds-
personal. Med sådan personal personal. Med sådan personal
avses avses

den har legitimation den har legitimationsom som
för yrke hälso-inom och sjuk- för yrke inom och sjuk-hälso-
vården, vården,

personal verksam vid personal verksam vid
sjukhus och andra vårdinrätt- sjukhus och vårdinrätt-andra
ningar medverkar i vård, ningar medverkar i vård,som som
behandling eller undersökning behandling eller undersökningav av
patienter, patienter,

den i fall vid den fall vidiannat annatsom som
vård, behandling eller undersök- vård, behandling eller undersök-
ning biträder legitimerad ning biträder legitimeraden en
yrkesutövare, yrkesutövare,

personal sådaninom 4. personal vid apotek eller
detaljhandel med läkemedel för sjukhusapotek och personal inom
vilken det gäller särskilda den särskilda giftinformations-

föreskrifter och personal inom verksamheten tillverkar ellersom
den särskilda giftinforrnations- expedierar läkemedel eller
verksamheten bedrivs lämnar råd och upplysningar,som av
Apoteksbolaget Aktiebolag och

tillverkar eller expedierarsom
läkemedel eller lämnar råd och
upplysningar,

personal vid lanncentral personal vid larmcentral
förmedlar hjälp eller lämnar förmedlar hjälp eller lämnarsom som

råd och upplysningar till vård- råd och upplysningar till värd-
sökande, sökande,
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arbetsterapeuter det arbetsterapeuternär detnär
gäller åtgärder för förebygga, gäller åtgärder för förebygga,att att
utreda eller behandla medicinska utreda eller behandla medicinska
besvär, besvär,

andra yrkes- andra yrkes-grupper av grupper av
inom hälso- och sjuk-utövare inom hälso- och sjuk-utövare

vården skall omfattas vården skall omfattassom av som av
lagen enligt föreskrifter lagen enligt föreskriftersom som
meddelas regeringen, meddelas regeringen,av av

den falli enligt den falli enligtannat annatsom som
föreskrifter har utfärdats föreskrifter har utfärdatssom som
med stöd lagen8 § med stöd § lagen8av av
1984:542 behörighet 1984:542 behörighetatt attom om

yrke hälso- ochinom yrke hälso- ochinomutöva utöva
sjukvården tillhandahåller sjukvården tillhandahållerm.m. m.m.
tjänster yrket underinom tjänster underinom yrketett ett
tillfälligt besök i Sverige tillfälligt besök i Sverigeutan att utan att
ha försvensk legitimation yrket. ha svensk legitimation för yrket.

Vid tillämpningen första Vid tillämpningen förstaav av
stycket och jämställs med stycketl 3 och jämställs medl 3
legitimerad yrkesutövare den legitimerad yrkesutövare den

särskilda föreskrifterenligt enligt särskilda föreskriftersom som
har motsvarande behörighet. har behörighet.motsvarande

kraftDenna lag träder i den januari 1999.1
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till ändringFörslag i lagen 1991:425Lag om

uppgiftsskyldighetviss inom hälso- ochom

sjukvården

uppgiftsskyldighetföreskrivs lagen 1991:425Härigenom vissatt om
hälso- och sjukvården skall ha följande lydelse.inom

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

föreskrivsföreskrivs HärigenomHärigenom attatt enen
ellerlandstingskommunellerlandstingskommun enen

enligt vadenligt vad kommun,kommun, annanannan
föreskriver,föreskriver, regeringenregeringen närmarenärmare

hälso-uppgifter frånuppgifter från hälso- skall lämnaskall lämna
sådanellersådan och sjukvårdenelleroch sjukvården annanannan

kap. lverksamhet i 7kap.i 1verksamhet 7 avsessomavsessom
sekretesslagensekretesslagen första stycketförsta stycket §§

Socialstyrelsen1980:100 tillsocialstyrelsen1980:100 till
framställningellerläkemedelsverket för för forskningoch

området.statistik påframställningforskning eller avav
området.statistik på

kraft den januari 1999.träder i 1Denna lag
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Förslag till Lag ändring i sekretesslagenom

1980:100

föreskrivsHärigenom kap.7 1 § och kap. sekretesslagen8 26 §att
1980: 100 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.7
1§

Sekretess gäller, inte Sekretess gäller, inteom om
följer hälso-2 inom följer inom hälso-2annat annatav av

och sjukvården för uppgift och sjukvården för uppgiftom om
enskilds hälsotillstånd eller andra enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, det personliga förhållanden, detom om
inte står klart uppgiften kan inte står klart uppgiften kanatt att
röjas den enskilde eller ellerröjas den enskildeutan att utan att
någon honom närstående lider någon honom närstående lider

gäller i gällerDetsamma Detsamma imen. annan men. annan
medicinsk verksamhet, såsom medicinsk verksamhet, såsom
rättsmedicins och rättspsykiatrisk rättsmedicins och rättspsykiatrisk
undersökning, insemination, undersökning, insemination,
fastställande könstillhörighet, fastställande könstillhörighet,av av

abort, kastreringabort, sterilisering, kastrering sterilisering,
ochoch åtgärder smittsamma åtgärder smittsammamot mot

sjukdomar. sjukdomar.
Sekretess enligt första stycketförsta stycket enligtSekretess

gäller sådan verksamhetockså i verksamhet gäller också sådani
hos myndighet innefattarinnefattar hos myndighetsom som

beslut beslut elleromprövning i eller omprövning iav av
särskild tillsyn allmän allmän ellereller särskild tillsynöver över
enskild hälso- och sjukvård.sjukvård. enskild hälso- och

Sekretess gäller i verksamhet gäller i verksamhetSekretess
omhändertagande omhändertagandesom avser av som avser av

patientjournal inom enskild patientjournal enskildinom
hälso- och sjukvård för uppgift hälso- sjukvård för uppgiftoch

enskilds hälsotillstånd eller hälsotillstånd ellerenskildsom om
andra personliga förhållanden. förhållanden.andra personliga
Utan hinder sekretessen får fårhinder sekretessenUtanav av
uppgift lämnas till hälso- och uppgift lämnas till hälso- och
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sjukvårdspersonal uppgiften sjukvårdspersonal uppgiftenom om
behövs för vård eller behandling behövs för vård eller behandling
och det synnerlig vikt och det synnerligär viktatt är attav av
uppgiften lämnas. uppgiften lämnas.

frågaI uppgift i allmän fråga uppgiftI i allmänom om
handling gäller sekretessen i handling gäller sekretessen i
högst sjuttio år. högst sjuttio år.

landstingskommunalEn eller En landstingskommunal eller
kommunal myndighet kommunal myndighetsom som
bedriver verksamhet i bedriver verksamhet isom avses som avses
första stycket får lämna uppgift första stycket eller den inomsom
till sådan myndighet för verksamhet förstaien annan avsessom
forskning eller framställning stycket förordnabehörigär attav
statistik eller för administration läkemedel uppgift tillfår lämna

verksamhetsområdet, myndighet förpå det sådanom annanen
läkemedelskan den enskilde utvärderinginte antas att av
forskning,eller någon honom närstående ändamålsenlighet,

statistik ellerlider uppgiften framställningröjs.men om av
får verksamhets-Vidare hinder administration påutan av

sekretessen uppgift till området, inte kanlämnas det antasom
enligt vad föreskrivs enskilde eller någonenskild denattsom

lideri lagen 1984:1140 honom närstående men omom
fårlagen 1988:1473 uppgiften Vidareinsemination, röjs. utan

uppgiftundersökning beträffande hinder sekretessenom av
vadbrottmål, lämnas till enskild enligtHIV-smitta i lagen som

1984:1140129 rättspsykiatrisk föreskrivs1991 i lagenom
lagenoch smittskyddslagen insemination,vård om

undersökning1988:1472. 1988:1473 om
HIV-smitta ibeträffande
1991:1129brottmål, lagen om

vård ochrättspsykiatrisk
1472.smittskyddslagen 1988:

kap.8
26 §

uppgift uppgift omfattasomfattas OmOm som somen en
den myndighetsekretess hos Riksförsäkrings- sekretess hosav av

Iverket enligt 6 första stycket kap. lagen 998:§ l 10isom avses
har lämnats till landsting eller läkemedelsförsörjningett om

kommun enligt stycket harinte ingår i 6 första 1§etten som
ellerlandsting i samband med sådana lämnats till landstingett en

överläggningar kommun ingår ii 3 § inte ettsom avses som
lagen 1996: 50 samband med sådanaJ 1 landsting iom
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högkostnadsskydd vid köp överläggningar i 10avsesav som
läkemedel gäller kap. lagen 1998:§2m.m., om
sekretessen hos landstinget läkemedelsförsörjning, gälleräven
eller kommunen. gäller hos landstingetDetta sekretessen även
dock inte sekretess- eller kommunen. Detta gällerom en
bestämmelse till skydd för dock sekretess-inte om en

ändå tillämplig bestämmelse till skydd förintresse ärsamma
på uppgiften hos landstinget eller ändå tillämpligintresse ärsamma
kommunen. landstinget ellerpå uppgiften hos

kommunen.

träder kraft den januari 1999.lag i 1Denna
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Förslag till Lag ändring i lagen 1992:860om

kontroll narkotikaom av

föreskrivsHärigenom 4 och lagen5 1992:860 kontrollatt om av
narkotika skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§
Med tillverkning i Med tillverkning iavses avses

denna lag framställning, denna lag framställning,om- om-
vandling, bearbetning, vandling, bearbetning,avväg- avväg-

uppräkning, förpaclming förpackningning, ning, uppräkning,
ompackning narkotikaeller narkotika eller ompaclcningav av
framställning sådansådan framställningsamt samtav av

innehållerberedning innehåller beredningsom som
beredningen beredningennarkotika narkotikautan att utan att

narkotika. narkotika.anses som anses som
narkotika fårnarkotika får TillverkningTillverkning av av

harendast den har bedrivas endast denbedrivas somav som av
behövsdet. Tillstånd behövs tillstånd det. Tillståndtillstånd till till

vetenskapligtför på apotek fördock dock inte iinte göraatt att
vidnarkotikaberedning med narkotiskt syfte framställa enen

beståndsdel vetenskaplig institution,verksam ägsämne somsom
vetenskapligt syfte eller stödseller för i staten.att av

narkotikaframställa vid en
vetenskaplig institution, ägssom
eller stöds staten.av

5§

med får narkotika fårHandel narkotika Handel med
bedrivas endast bedrivas endastav av

den tillstånd med tillståndmed densom som
har infört riket infört till riketantingen till antingen harvaran varan

eller vidtagit sådan åtgärdhar sådan åtgärd eller har vidtagit
med innebär tillverk- innebär tillverk-medvaran som varan som
ning, ning,

den enligt lagen enligt lagendensom som
1970:205 detaljhandel med 1998:om om
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läkemedel har driva läkemedelsförsörjningrätt haratt rätt att
detaljhandel med läkemedel, bedriva detaljhandel med
eller läkemedel, eller

någon har någon harannan som annan som
tillstånd handla med tillstånd handla medatt attvaran. varan.

Denna lag träder kraft deni januaril 1999.
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Förslag till Lag ändring i förordningenom

1968:70 med Vissa bestämmelser om

inj ektionssprutor och kanyler

föreskrivsHärigenom 4 § förordningen 1968:70 med vissaatt
bestämmelser injektionssprutor och kanyler skall ha följandeom
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Handel med eller kanyl Handel eller kanylmedspruta spruta

får bedrivas endast får bedrivas endastav av
a den enligt lagen a den enligt lagensom som

1970:205 detaljhandel med 1998: läkemedels-om om
läkemedel har försörjning bedrivadriva harrätt rättatt att
detaljhandel läkemedel, läkemedel,med detaljhandel med

b den innehar tillstånd b den innehar tillståndsom som
driva handel med driva handel medatt attvaran. varan.

kraftlag träder i den januariDenna 1 1999.
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l Inledning

Uppdrag1 och arbete

Utredningens uppdrag definieras i kommittédirektiven dir. 1996:119.
Enligt tolkning direktivenmin kan utredningen ha huvud-sägas treav

pgifter:up
mål för den framtida läkemedelsdistributionen,preciseraatt

lämna förslag till framtida läkemedels-organisationatt en av
distributionen och

formerna föranalysera den framtida läkemedelsinformationenatt
riktlinjer föroch föreslå denna.

Vad enligt direktiven i övrigt åligger utredningen kan sägassom vara
delmål förhållande till viktigastehuvuduppgiftema. Nedan räknas dei
uppgifterna upp:

möjliga samhällskostnadBeakta lägsta0
tillvara jämförbaraBeskriva, analysera och erfarenheter i andrata0

länder
och EG-domstolenBeskriva och analysera regler avgöranden ochav
hakan relevans för regleringen läke-Första instansrätten som av

medelsdistributionen
olika sektorerGöra genomgång de samhällsåtaganden inomen av

statlig eller och motivendär kommunal Verksamhet avregleratshar
regleringen tele- ochbakom och deras inriktning, särskilt post-

områdena.
olikaRedovisa alternativa lösningar den framtida läkemedels-för

distributionen med särskild belysning pådistribution sätt änannatav
disk postorder, doshantering, beställningardatoriseradeöver

förslag till den lagstiftning till de riktlinjerLämna området ellerpå
för verksamheten följer förslagen.som av
Eventuellt läkemedelsförsörj-ytterligare aspekter rörandeta upp
ningen.

kunna fullgöraFör uppdraget har fakta och analys-insamlingatt av
material krävts i relativt omfattning. viss del detta arbete harEnstor av
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sekretariatet ombesörjt underlagsmaterialet harmerpartenmen av
utarbetats sakkunniga och i utredningenexperter samt externaav
konsulter. Enkätsvar har bearbetats från 1000 inomänmer personer
läkemedelssektorn, dvs. ledamöter i läkemedelskommittéema, lands-
tingspolitiker, anställda inom Apoteksbolaget, företrädare för
tillverkarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor kommunerna,i
patientorganisationer m.fl., underlagen för bedömningett av avsom
läkemedelsförsörjningens mål och medel. har gjortsMuntliga intervjuer
med antal sakkunniga olikaoch synpunkter har på sättett stort personer

från centralainhämtats de berörda organisationerna, bl.a.mest
Utredarenmyndigheter och Apoteksbolaget och yrkesgrupperna.AB,

Storbritannien,har studerat förhållandena Canada,på plats i USA,
flertal ländersoch Finland ochDanmark i övrigt orienterat sig ettom

läkemedelsförsörjning.

ochdistribution,försörjning,1.2 Begreppen
användning läkemedelav

"läkemedelsdistributionenbeskrivs inledningsvis hurdirektivenI
rationelloch regleras for måletframdeles bör organiseras att enom

medel förskall dvs distributionenläkemedelsförsörjning uppnås, är ett
avtalet mellandirektiven talasforsörjningen. ned iLängre statenom

för detApoteksbolaget reglera förutsättningarnaoch sättett attsom
Apoteksbolageti läkemedelsförsörjningen".statliga engagemanget

landet.läkemedelsförsörjning iavtalet för godskall enligt svara en
läkemedels-övergripande målen foruttrycker deDirektiven att

delsynpunkten dennaskall utifrånförsörjningen preciseras, äratt aven
samlandeförsörjningsjukvården, vilket talar förhälso- och är ettatt

Även antagligenanvänds,begreppet "läkemedelsområdet"begrepp.
områdebeteckna detläkemedelsförsörjningen, förliktydigt med att

Socialstyrelsen har inom.Läkemedelsverket och ett ansvarsom
läkemedelsförsörjninggäller begreppetVad avgränsningen av

dettailäkemedelspolitik kan följande Detsägas.gentemot som
åtgärderalla debetänkande ibland kallas läkemedelspolitiken innefattar

läkemedel skall kunnabetydelse for behovpatientersär attsom av av
nivåskillnadtillgodoses. politik-begreppetMen gentemotanger en

inne-försörjningen. begreppet politik används härNär närmastavses
statsmakter ochläkemedelsförsörjningenhållet i den styrning av som

ukvårdshuvudmän utför.
breda betydelsenläkemedelsförsörjning har bara deninteBegreppet
distributionen. Ibeskrivits ibland enbartutanovansom anger
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direktiven kallas apoteksombudens verksamhet för "distributions-
service respektive läkemedelsservice, vilket kan serviceatt ärange

mindre omfattande begreppett såväl distribution försörjning.än som
Med "läkemedelsdistribution här den logistik, den affärs-menas

verksamhet och därmed sammanhängande hantering krävs för attsom
förmedla läkemedlen fysiskt till patient eller sjukhus. läkemedels-Den
hantering förekommer inom sjukhus, inklusive dosdispenseringettsom
och delning utdelning, i och för sig den sista länken distributions-är i
kedjan, betraktas här framförallt del läkemedels-men som en av
användningen eftersom den så kopplad till hälso- ochär nära
sjukvården.

Läkemedelsanvändning på distributionenär sättsamma som en
del läkemedelsförsöijningen och omfattar förskrivarens, apoteks-av
personalens och övrig hälso- och sjukvårdspersonals beslutsfattande
och agerande patientens och konsumentens fysiska förbrukningsamt av
läkemedel. läkemedelsanvändningBegreppet omfattar allt hälso-som
och sjukvårdspersonal i sin egenskap sådan personal förgörav
enskilda och kunderpatienter och har samband med läkemedelsom

ordination, förskrivning, delning i dosbehållare och information it.ex.
samband med köp läkemedel på apotek. ApoteksbolagetsI avtalav
med Apoteksbolaget skall verka för rationellstaten attanges en
läkemedelsanvändning, uppgift Apoteksbolaget har delat meden som
framförallt sjukvårdshuvudmännen och, på den statliga sidan, av

LäkemedelsverketSocialstyrelsen, och SBU‘. konsumtionMed menas
dels patientens mottagande medicinen, vilket inleds köp iav genom
apoteket eller mottagande vården, delsi fysiska förbrukning,patientens
intaget, medicinen. Utpekandet dessa viktigt eftersomärmomentav av
patientens intag i många fall okänd.är

‘ Uppgiftsfdrdelningen mellan de offentliga behandlas utförligareorganen
nedan, kapiteli





SOU 1998:28 61

2 kortEn beskrivning av

läkemedelsforsörjningen

2.1 Allmänt läkemedelom

2.1.1 Läkemedlens utveckling

Läkemedel förebygger, påvisar, lindrar eller botar sjukdom eller sjuk-
domssymptom. Läkemedel kompenserar också för brister i kroppens

fungera. Genom del läkemedelsanvändningensätt att att storen av
innebär felfunktioner hålls under kontroll, får tidenatt överman en
ökad användning läkemedel med sådana behovpatienterattav genom
lever längre och under tiden fortsätter konsumera läkemedel. Bättreatt
läkemedel betyder därför både högre livskvalitet och högre läkemedels-
kostnader, samtidigt också bättre funktion och arbetsförmåga,men
vilket samhället intäkter, och i fallvissa lägre sjukvårds-ävenger
kostnader övrigt.i

historiska utvecklingen läkemedelsanvändningenDen följer deav
upptäcktemamedicinska på läkemedelsområdet. andra världs-Före

fåtalkriget fanns bara läkemedel hademed moderna måttett mättsom
framfördokumenterad effekt. allt smärtstillande medlen,Det devar

både narkotiskade och fanns också hjärt-acetylsalicylsyra. Då
glykosidema, framför allt digitalis, insulin, detnärsamt som
utvecklades på tjugotalet radikalt förändrade livsbetingelserna för

med diabetes. Under världskriget utveckladesandrapersoner
ochantibiotika blev under försäljningsledande.period Nästaen

storsäljare och rogivande Undermedel bensodiazepintyp.sömn-var av
börjanperiod i 60-talet innehöll det förstLibrium,en av var som

godkändaanvända bensodiazepinet, sålda läkemedel.världens mest
Nästa genomslag kom hjärt-kärlläkemedel,för därstora
betareceptorblockerande medel blev Därefterde sålda. kommest
upptäckten möjliggjorde medikamentell behandling magsår.som av
Vidareutveckling kunskaperna från de första medlen för behandlingav

magsår har lett till produkter världsledande, just detärav som nu nu
svenska Losec. Samtidigt kommer medelvågpreparatet moten ny av
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försäljnings-framför har fått synnerligen starkallt depressioner som en
utveckling.

fall dendet kommit fram läkemedel ökar i vissaTill följd att nyaav
påverkat läke-kan behandling, vilket ocksåindivider somgrupp

medtydligt exempelmedelsanvändningen tiden. Ett äröver personer
möjligblevinsulinbehandlinginsulinkrävande diabetes, innansom

ungefärlivslängd dag hargenomsnittlig ihade mycket kort sammamen
medföljdbefolkningen i allmänhet. Tilllivslängd att personeravsom

efterhand fårisk befolkningen i övrigtdiabetes löper t.ex.attstörre än
läkemedels-ochsjulcvårds-de dockharögonproblem störreen

genomsnittsbefolkningen.konsumtion än

Kostnadsutvecklingen1

tabellnedanståendeläkemedel analyseras iförKostnadsutvecklingen
totalaför denhaftfaktorer harolikaden betydelseavseende påmed
tydligfinnsdetframgårtabellenkosmadsutvecklingen. Av att en

läkemedelsförsäljningen,ökningstakt ävensnabbare iallttilltendens en
åren. Imellankraftigtganskaförändringen varierarårligadenom

underdenmedanårökningen 7-8periodenbörjan procent pervarav
domineradesperiodenbörjanår. Ivarit 12-151990-talet procent avper

sortimenteffekterochmedan volym-prisfaktomkostnadsökningama av
stadigtblevprisölcningamaårligaperioden.slutet Dedominerade i av

för 1994.med undantaglägre
kostnads-dominerande delendendokumenteratvälDet attär av
billigare.äldre,läkemedeldyrarepå ersätterökningen beror att nya,

omfattandemedhörde1996underökningenkraftigaDen samman
Underläkemedelsförmånen.utformningändradinförhamstring av

AIP 9,9inköpsprisapotekens procentiförsäljningen1997 mättvar
under 1996.lägre än
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ÖkningTabell 2.1 i liikemedelsfiirsilj ningen 1984-1996 apotekens
inköpspris, AIP

År Försäljning Försälj- Pris- Volym- Sorti-
mkr ningsökning höjnings- ändring. ments-

mellan effekt DDD föränd-totalt.
Öppenåren mellan och ring

% åren vårdsluten %
% %

1984 3 862 7,9 4,8 1,8+ 4,9+ +-
1985 4 197 8,6 4,2 0,6+ 4,8+ +-
1986 4 501 7,4 3,5 1,3+ 5,1+ +-
1987 0305 11,9 2,8 0,8 8,0+ + + +
1988 5 717 13,6 2,9 5,4 4,7+ + + +
1989 6 309 10,3 2,6 3,2 4,2+ + + +
1990 7051 11,5 +1,9 +4,0 +5,2+
1991 8727 11,6 2,4 2,6 6,3+ + + +
1992 0769 15,2 +1,1 5,4 8,1+ + +
1993 10 232 12,6 0,1 4,4 8,0+ + +-
1994 848ll 15,6 3,4 6,15,4+ + + +
1995 36913 12,7 2,5 3,8 6,0+ + + +
1996 15 796 17,9 +1,4 8,6 7,1+ + +
Källa: Apoteksbolaget

Kommentar: betyder den DeñnieradeDDD ochDygnsDosen, är ett
mått på förmodad genomsnittlig dygnsdos, då läkemedlet
används medletsvid huvudindikation. Dettaav en vuxen
mått har deñnierats for möjliggöra jämförelser mellanatt
olika läkemedel. -

Medelprisökning DDD.per

Kostnaden kan också analyseras utifrån användningen. tabellenAv
nedan framgår fördelningen på läkemedel sjukhusvård respektivei
läkemedel i öppenvård, med och sjukhusensManutan recept. attser
andelen de totala kosmadema har relativt konstant under helavaritav
perioden, det har skett minskning under deöven åren.senasteom en
Kostnadsölcningen har också varit något mindre för försäljningen till
sjukhusen för receptförsäljning. receptfria försäljningenän Den till
allmänheten har minskat sin andel den totala försäljningen. Dennaav

till del billiga läkemedel,utgörs funnits på marknadenstor av som
under lång tid.
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årTabell Läkemedelskostnaderna2.2 per

År AUPTotalt Till sjukhus Till allmänheten
Enligt Utan receptrecept

mkr mkr mkr mkr% % %
205 111816 292 16 1319 731974
231 1116 1548 731975 2117 338
246 102369 384 16 1739 741976
260 102725 447 16 2018 741977
283 93049 503 17 2263 741978

92992422 743273 552 171979
93192696 743619 604 171980
93702915 743945 660 171981
942416 3369 754526 7331982
94523786 74846 1750841983
9490743943926 171984 5359
95524287 731021 1858601985

586 97446906333 1057 171986
9637731262 18 526971681987
97096016 731469 1881941988
87616764 75179054 15291989
88307616 760610051 16151990
896776857211313 1774 161991
810679895 771948 15129101992
9130810774 771997 14140791993
9139078121711315658 20971994
914877912 1380217388 21001995
815718210 164292124201241996

Apoteksbolaget 1997.sidläkemedelsstatistik 96, 48.SvenskKälla:

delbelysermed andra länderjämförelsePrisutvecklingen i annanen
medhänger ersätt-nämligen denprismekanismen, sammansomav

rangord-ungefärligaNedan dendistributionsled. visasolikatillningen
punkter iolikaländer videuropeiskamellan 121997ningen tre

distributionskedjan.
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Tabell 2.3 12 europeiska länder prisnivå,ordnade efter högst pris
först, 1996

Partihandelns Apotekens Apotekens
inköpspris från inköpspris utfbrsäljningspris
tillverkare

Schweiz Schweiz Schweiz
Tyskland Tyskland Tyskland
Sverige Holland Finland
Danmark England Holland
Norge Danmark England
England Norge Belgien
Finland Sverige Danmark

Österrike ÖsterrikeHolland
Belgien Belgien Norge
Österrike Finland Sverige
Frankrike Italien Frankrike
Italien Frankrike Italien
Källa: Apoteksbolaget AB

Tabellen kan tolkas så tillersättningen tillverkningsledet relativtatt är
hög i Sverige, medan ersättningen till distributionsleden relativt låg.är

tolkningenproblem vid tabellenEtt de olika försörjningsledensär attav
kan innefatta delvis olikapriser tjänster. ingående analyser behöv-Mer

därför för distinkta slutsatser se bl.a. kapitel 6 och med9göras merer
jämförelser mellan nordiska länder, hållatycks ändå imönstretmen

position det gäller tillverkarnaSveriges ersättning till harnärstort.
ändrats jämförelsei med åren detta avseende1993-1995 då Sverige i
låg bland de lägsta i Europa.

Läkemedelsanvändningen2.2

Användning läkemedel begrepp kan betyda olika saker.är ettav som
Läkemedelsanvändning omfattar ordination och förskrivning läke-av
medel, köp läkemedel både med och hanteringutan recept, t.ex.av
fördelning läkemedel patienten dosbehållare,ska inta i samtav som
intag eller applicering, i de fall läkemedlet ska användas utvärtes, av
läkemedel. idealfallet de läkemedelI också depatienten intarär som

ordinerats. verklighetenI brukar det mellanfinnas skillnad vadsom en
ordinerats och vad patienten intar. iblandPatienter tarsom som mer

och ibland mindre vad ordinerats läkemedel,enskiltän ettsom av man
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använder läkemedel finns kvar hemma längreläkaren intetrots attsom
ordinerar dem, köper läkemedel använder kanskeochutan receptman
till och med läkemedel förslcrivna till någonär person.som annan

använd-Läkemedelsepidemiologisk forskning studierinnebär av
befolkningsgrupper. Exempel påläkemedel inomningen storaav

Tierp.ochanalyser Jämtlandsådana studier receptregistreringar iär av
den fysiska förbrukningenStudier i användningen,nästa steg avav

någrabetänkandet kommerläkemedel, dock fåtaliga iännuär senare-
medrefereras Omfattande undersökningarstudiersvenska att

internationellt.utsträckningsäkerställda resultat saknas istatistiskt stor
Storbritannien,of York ihealth economics, UniversityVid forCentre

vissaockså redovisatbelagt problem ochemellertid dettahar man
artikeldennaföljsamhet3. hävdas iBlandsiffror angående attannat
avtalad tidpåinställer sigintepatienternamellan och 3020 procent av
förskrivnasinabli lösalåteruppåt 20hos läkaren, att utprocent

sinalöserdeoch 50mellan 30läkemedel utprocentsamt somav
läkemedels-helt enkelt sinfor eller utesluterlängeläkemedel dröjer

läkemedelandra studier visarfinnsanvändning. Det attäven somsom
skattningalltid konsumeras. Enköpts inte är attförskrivits och ut, grov

påanvändsalla läkemedel inte sätt.cirka avsett30 procent av

and minor1 hypnoticsof sedatives,Westerholm ConsumptionB:K,Bergström
Eds.N,Weisman MSwedish La Fuente R,In: Detranquillizers in town.a

Amsterdam.1971.Psychiatry, Mexico,World ofCongressPsychiatry. VProc.
1973:94-l02.Medica;Excerpta

TeratogenicD.Smedby IsacsonSvartling P-G, B,Boethius G,U,Bergman
1990;1l6;490-1.Pediatricsduring Jbenzodiaezepineeffects of pregnancy.use

ofand practicePrinciplesWiholm B-E.U,BergmanEinarson, T R,
4"‘ EdsEditionAverys Drug Treatment,phannacoepidemiology. In:

371-92.International Limited. 1997;Speight/Holford. Adis pp
prescriptionantidepressantlevel ofLowBoethius G, Bergman U.G,Isacsson,

fromof experiencesuicide:committed 15who laterfor people ayears
Scand 1992;PsychiatrSweden.database in Actapopulation—based drug

85:444-8
FörskrivningsmönsterBoethius G, Bergman U:HenrikssonG,Isacsson av

Läkare-1990-96. Sv.Jämtlands länantidepressiva itricykliskaSSRI och
106-2: 340-7.handlingar Hygiea 1997;sällskapets

2 G Nilsson,förhållanden redovisas professor J LarssvenskStudier rör avsom
differencesWennberg: LargeJohansson och apotekare Matsapotekare Hans

undertreatrnent.could indicateand dispensed medicinesprescribedbetween
sidornaJournal, vol 1243-46.29 1995,InformationDrug

financial3Giuffrida ofReview:Shou1d the patientD JTorgersonA, paywe
JournalMedicalBritishcompliance.enhance patient Urincentives to

703-7.1997:31S
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Omfattning varierar bl beroende på läkemedel, ålder och kön hosa
patienten. Studierna saknar dock ofta analys de medicinskaav
konsekvenserna bristande ordinationsföljsamhet, beskriver iutanav
huvudsak potentiella risker.

Studier på svenska apotek pekar på cirka två till deatt tre procent av
läkemedel törskrivits och köpts på apotek, inte konsumeras utansom
lämnas tillåter apoteket. därmedAtt dra slutsatsen alla dessaatt
läkemedel törskrivits i onödan sannolikt inte riktigt. nyligenär En
genomförd undersökning visar endast 10-15 deatt procent av som
lämnade tillbaka sina läkemedel ansåg dessa skrivits onödan.iatt ut
För kan läkemedlet ha förslcrivits för användning nödfall elleriresten
de medicinska förutsättningar gällde i förskrivningsögonblicket påsom

ändrats radikalt,. finnsDet å andra sidan anledningsättannat att anta
del befolkningenendast lämnar tillbaka sina icke konsumera-att en av

de läkemedel till apoteket.
Läkemedel inte används eller används fel orsakar troligen i sigsom

kostnader vida överstiger kostnaderna för själva läkemedlet.som
Undersökningar Sverige från börjani 1980-talet och Danmark frånav
början 1990-talet talar för till 10-15 inläggningaratt procentav upp av
på medicinkliniker kan sammanhänga med läkemedelsproblem såsom
olämpligt läkemedelsval, för hög eller för låg dos bristandesamt
ordinationsfoljsamhet‘.

Detaljhandeln2.3

fickApoteksbolaget uppdragetAB med drivaensamrättstaten attav
läkemedeldetaljhandel med den 18 september Verksamhetenår 1970.

påbörjades den 1 januari året därpå. siffennässig tillbaka-För att ge en
blick redovisas nyckeltalen verksamhet.nedan för de årensfem senaste
Från denna sammanställning kan exempelvis utläsas utvecklingen
beträffande antalet apotek, läkemedelsexpeditionerantalet samt
produktiviteten inom bolaget.

Personalsammansättningen Apoteksbolaget under deninom har tid
förflutit sedan bolaget bildades förändring-genomgått omfattandesom

Särskilt intressant hur andelen receptarier vuxit ochär att noteraar.
andelen apotekstekniker minskat i motsvarande Skälet till dettamån. är

Se Wiholm, ochB Bergman, relatedU. Drug problems admissioncausing to
medical clinic. Clin.Eur. Pharmacol., Haller1981; 20: 193-200 samta

Harwald GrochanB, Gram Brösen K, Hagfelt and DansboT N. Drug
related hospital admissions. The role of definitions of dataand intensity
collection the possibilityand of prevention. J Intern Med 228/2:83-90, 1990.
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vid början 1980-talet erbjöd apoteksteknikerna vidareut-att man av
bildning till receptariekompetens. Därmed upphörde apotekstekniker-
utbildningen. Apoteksbolaget har idag i runda tal akademiskt6 000

anställdautbildade med operativa uppgifter på apoteken. Det motsvarar
alla anställda55 % inom bolagetca av

årTabell 2.4 Fem i sammandrag

Enhet 1996APOTEKS- 1992 1993 1994 1995
BOLAGET AB

Mkr 23 420,4Försäljning 16 874,8 18 688,6 20 584,015 310,5
ökningProcentuell

jämfört med
13,810,1föregående år % 13,5 10,2 10,7

Resultat före
boksluts
dispositioner

328,31Mkr 451,4och skatter 211,9 875,0 435,0
I procent av

5,72,2försäljningen % 1,4 5,2 2,3
Boksluts-

259,018,7Mkr 62,9 32,4 31,2dispositioner --
794,0343,2Mkr 633,2 298,8Nettoresultat 190,9

apotek medAntal
försäljning
till allmänheten

897894december Antal 849 853 880den 31
årsarbetareAntal

565 9 5589Antal 9 574 9 5251 9 635
Antal

56 79653 47548 443 49 719 52 215läkemedelsposter 1 000
Procentuell

jämförtförändring
6,2år 2,4föregående 6,5 2,6 5,0med %

Produktivitets-
utveckling 2
Antal läkemedels-

114,1101,6 108,1100,0 105,9poster m.m.
104,7103,1Arbetad tid 100,0 100,7 102,2

104,8 109,0Index 100,0 100,9 103,6
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Kommentarer
l Beräkningen har skett så, det totala antalet arbetade timmar divideratsatt
med det genomsnittliga antalet timmar årsarbetare för år.respektiveper
2 Produktivitetsutvecklingen redovisas i form indexserier med 1992av som
basår 100,0.
Produktivitetsförbättringen har beräknats indextalet för antal läkemedels-som:

100poster m.m. x

Vid sidan läkemedel säljer apoteken medicintekniska produkter,om
medicinskt anknutna förbrukningsmaterial, specialdestinerade livs-
medel handelsvaror med anknytning till läkemedel och vård.samt
Under de fem åren har försäljningen utvecklats enligt tabellensenaste
nedan.

Tabell 2.5 Apoteksbolaget AB, omsättning, mkr

OMSÄTTNING, mkr 1996 1995 1994 1993 1992
Läkemedel 16 429 13 802 774 9 89512 171 10mot recept

vårdLäkemedel, sluten 2 215 2 188 2 188 2 085 2 035
Läkemedel 571 4871 l 1 391 1 308 1 068utan recept
Fria andelsvaror l 350 l 400 364 l 290 1 1931
Kostnadsfria 5001 1 343 1 083 8161 203
förbmkningsartiklar
Specialdestinerade 89 85 65 6077
livsmedel
Övrigt 266 279 295 270 244

23 420 20 584TOTALT 18 689 16 875 15 311
mkrRESULTAT,

Rörelsen 776.7 82,8409,5 334,3 352,1
engångs-Poster 862,8 40,2 40,6 51,3124,4av

karaktär m.m.
Finansiella intäkter och 56.0 42,7 57,7 77,8-7,3
kostnader
Resultat före boksluts- 1 328,3 435,0 875,0 211,9451,4
dispositioner och skatt
Källa: Apoteksbolagets årsredovisningar

Under år bestredsKommentar: 1996 huvuddelen de enskildas kostnader förav
receptläkemedel och förbrukningsartiklar sjukförsäk-m.m. av

Årringen. 1996 uppgick det sammanlagda beloppet för dessa
förmåner till 14 927,2 milj kr. Beloppet inkluderar ersättning till
Apoteksbolaget för försäljning kostnadsfrialäkemedel, för-av
brukningsartiklar specialdestinerade livsmedel.samt
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Staten och Apoteksbolaget har ända sedan bolaget bildades avtali
kommit hur läkemedelsförsörjningenöverens enligt dennaom ensam-

skall genomföras. Den förstarätt avtalsperioden löpte i 15 år, de två
följande år vardera.i 5 Det femårsavtalet förlängdes för årsenaste ett
under 1996. Därefter tecknades avtal, enligt de förutsätt-ett nytt nya
ningarna efter de lagändringar gjordes 1996, för åren och1997som
1998.

Handel med receptpliktiga läkemedel bedrivs vårdi öppen genom
apotek och apoteksombud. Som följd bl.a. den s.k.genom en av
ÄDEL-reforrnen har distributionen öppenvårdsläkemedel utvecklatsav
till också omfatta dosdispensering läkemedel tabletterdvs allaatt av

patient vid tillfälle somförslutsläggs i plastpåseta ettsom avsesen en
till olika formerpatienter i kommunal, institutionell vård ellerav
hemsjukvård. Bolaget anlitar direktdistributionockså Posten förAB av
öppenvårdsläkemedel till patienter glesbygd.i

Apoteksbolaget har skyldighet tillhandahålla receptfriaattsamma
liksomläkemedel receptbelagda enligt bolagets avtal med statensom

läke-de Läkemedelsverket benämnda naturläkemedlen, dvs. allaav
godkänts för försäljning. Tillhandahållandeskyldighetenmedel som

apoteken behöver ha läkemedel lager.innebär dock inte alla iatt
kundbesök.hade apoteken totalt drygtUnder år 1996 miljoner85
hjälpkunder egenvårdskunder ville ha medMånga dessa var somav

bordeför, vilkaval läkemedel de ansåg, enklare åkommorav som
avhjälpas medkunna egen omsorg.

läkemedelsförmånenApoteken säljer ingår i utan attäven varor som
läkemedelsförrnånenläkemedel inte ingår isamt menvaror somvara

produkter. Andrakaraktäriseras läkemedelsnäravanligen såsomsom
marknadsförs efter dethandelsvaror, säljsprodukter, s.k. på apoteksom

lämplighet apoteksvara bedömtsallmänna samtatt varansvarans som
harverksamhetsäkerhet dennakvalitet och Förprövats.

Apoteksbolaget kontrollresurser i laboratorium.egna
förskrivs under 16 årSpeciallivsmedel till ungdomar somsom

särskildvissa angivna sjukdomar reglerade enligtbesväras är enav
högkostnadsskyddets.förmån läkemedelsförmânen vid sidaninom av

Läkemedel till djur

läkemedelApoteksbolagets för fullständigt tillhandahållande avansvar
eftersomomfattar naturligtvis de veterinärmedicinskaäven preparaten

apotekstatliga läkemedel handlas påde ingår i den Dessaensamrätten.

5 högkosmadsskydd läkemedel.6 § lagen 1996: 150 vid köpl om av
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efter förskrivning veterinär på i huvudsak sättav samma som
humanläkemedel. Emellertid ingår i detta sortiment produkter säljssom
i volymer inte lämpar sig för handel disk. Ett antalöver apoteksom

landet har därföröver specialiserat sig på läkemedel till djur och på
samverkan med lantbrukets organisationer har tillgång tillsom
erforderlig transportkapacitet.

Den normala ordningen för försörjning läkemedel till livsmedels-av
producerande djur veterinären på apotekär köper de läkemedel hanatt
behöver för behandla djurbesättningar. Veterinären betalar för dessaatt
läkemedel, han fårinte sälja vidare till kunden i ordning änsom annan

del hela behandlingen. Veterinären får alltså bedriva någonintesom av
detaljhandel vid sidan sin behandlande verksamhet. läke-Deegen av

medel djurägaren behöver därutöver förskriver veterinären påsom
särskilda Djurägaren anskaffar därefter läkemedlet på detrecept. sätt

det berörda apoteket finner lämpligast tillhandahålla detta.attsom

Information

inledningen till andra paragrafenI i avtalet mellan och Apoteks-staten
bolaget finns bestämmelser den läkemedelsinformationom som
apoteken förväntas meddela läkemedelskonsumenterna samt om
information till företrädare för hälso- Läkemedels-och sjukvården.
informationen till receptkundema har alltid viktig delvarit en av

Apoteken fogar, erfordras,expeditionen. så behandlingsanvisningarnär
läkemedel.till receptbelagda Nu det krav läkemedelpåär att som

försäljning skall ha bipacksedelgodkänns för konsumentenen som ger
läkemedleterforderliga råd hur skall användas. innebärDetta attom

farmacevten har dels utifrån befintlig information förvissa sigatt attom
förstårpatienten hur läkemedlet skall användas, dels vid behovatt

förklara texten.
denGenom lagen införande läkemedelskommittéernya om av

1996:1157 har de allmänhet nybildade kommittéemas funktioni
förtydligats jämförelse lagstift-i med de gamla. Meningen med den nya
ningen kommittéemas rekommenda-arbete med utvecklingär att av
tioner kostnadseffektiva fästeläkemedelsterapier skall få ocksåom
inom den vården.öppna
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Apoteksbolagets läkemedelsproduktion

det tillhandahållandeansvarI för läkemedel bolaget har enligtsom
avtalet med ingår kunna betjäna läkemedelskonsumen-ävenstaten att

med sådana produkter förskrivs m.fl.läkare, tandläkareterna som av
förskrivare finnsinte tillgå på den marknaden. Detöppnaattmen som
kan fárdigutvecklatockså så och inte harangelägetatt ett preparatvara
någon tillverkare vill tillverkning marknadsföring, s.k.åta sig ochsom

denna Apoteksbolagets fyraorphan drugs". I situation träder någon av
alltså Förproduktionsenheter in och tillverkar läkemedlet tempore,ex

tillståndvid tillfälle.patient visst Bolaget harviss ävenett aven
produkter såsomLäkemedelsverket tillverka vissa bestämdaatt

kan skeHärmed serietillverkninglagerberedningar. vissatt avmenas
godkända regelrätt marknadsföringprodukter förinte är sommensom

beredas ikanfrån verket med stordriftsfördelars.k. rikslicensvia
produktionproduktionsenhetema. denförväg hos någon För somav

kontrollresurserfor finns laboratorie- ochsjälvt stårbolaget som
Manufacturingenligt Goodtillverkningen sker GMPtillgodoser att

och lager-producerade ApoteksbolagetPractice. Totalt temporeex
undermiljoner kronor år 1996.beredningar för 270ca

Läkemedelsservice för Försvarsmaktens behov

för dessunderlagFörsvarsmakten medbiträderApoteksbolaget
anslagsframställningberedskapsplanering ochproduktionsplanearbete

under FN-fredstid,läkemedel undergäller behovetdetnär av
ochkris iunderinternationellaeller andra operationeroperationer samt

milonivåpåläkemedelscentralemadriver de militärakrig. Bolaget
Apoteks-läkemedel.lagringinkluderade central ledning samt av

framåtsträcker sigöverenskommelseFörsvarsmaktensbolagets och
kronorbetalar omkring miljonerFörsvarsmakten 82000.årt.o.m. per

för övnings-debiteringarHärtill kommerför direkta servicen.år den
kommersiellikanläkemedel inte omsättassom senarem.m.

för kassationer.verksamhet samt
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2.4 Partihandel

Mellanled mellan tillverkning och detaljhandel kallas normalt för
grosshandel. Här används istället beteckningen partihandel för att ange

handeln dettai fall inte sker på företagetsatt risk. Partietegen
läkemedel praktikeni redan sålt till detaljisten det hanterasär när av
partihandeln. Partihandel definieras i lagen 1996:1152 handel medom
läkemedel. I 2 § med partihandel handelsägs denatt änavses annan
detaljhandel finns definierad i paragraf. I lagens tredjesom samma
paragraf föreskrivs partihandel med läkemedel fårendast bedrivasatt

den fått Läkemedelsverkets tillstånd.av som
tillämpas enkanaldistribution,I Sverige s.k. dettaEKD. Meden

läkemedelstillverkare begränsar respektive produktsattmenas en
distribution till och partihandlare. Partihandeln konkurreraren samma
därmed sinsemellan distributionsuppdrag för tillverkarens räkningom

försäljningenkonkurrerar inte till Apoteken har baraapotek.men om
partihandlare vända till försig visst Enatt ett preparat.en

fullsortimentsgrossist lagerhåller alla apoteken säljer ochvaror som
försäljningenkonkurrerar alltså med andra till apotek.om

internationella läke-axplock statistiska uppgifter antalEtt av om
medelspartihandlare eller grossister nordiska ländernavisar deatt
bara fåtal vardera, Storbritannien barahar med milj invånare55ett att
har Tyskland har fyra medan Italientvå riktigt företagstora, att stora

Grekland har vardera pågår omfattandeoch 100. Det emellertidöver en
diskussion nödvändigheten strukturrationaliseringi Europaute om av

grosshandeln.av
Apoteksbolagets tillkomst år partihandelnSedan 1971 har iäven

strukturrationalisering. Antaletgenomgått successiv parti-Sverige en
handelsföretag har reducerats från till två.sex

tidigareAb, AB,Oy Tamro majoritetsägare ADAärsom av
dotterbolag till Apoteksbolaget, och Droghandel KD idagKronans är
de dominerande partihandelsföretagen distributions-två smärremen
uppdrag utförs också och arbetarandra speditörer. AB KDADAav

länge enkanaldistiibutörer beslut undantagså enligtännu ettsom om
från den svenska konkurrens-konkurrenslagen förbjudersom
begränsande samarbete. till ApoteksbolagetFram årsskiftet 1996/97 var
enda köpare deras läkemedelsprodukter. har partihandelnNumeraav

läkemedelsälja direkt till den vården med denslutnarätt att
begränsningen dessa läkemedel skallinte får säljas vidareatt utan
förbrukas direkt den slutli köparen.av ge

Konkurrensverket har varit kritiskt inställd till EKD-lösningen och
de kontrakt partihandelnmellan ochmenat att görssom upp

tillverkarna distributionsuppdragen bestämmelsernabryter i 6 §motom
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i konkurrenslagen l993:20 angående förbud konkurrens-mot
avtalbegränsande eller samarbete med motsvarande verkan. Vadannat

Konkurrensverket därvid särskilt pekat förhållandet avtalenpå är att
företagsnivå avtal ochtidigare slöts på mellan exklusivaparterna att

det därmed under avtalsperioden förelåg möjlighet för någoninte av
produktförvärva till handel enskilddistributörerna med någonrättenatt

från kontrakt bundet tillverkningsföretag.ett av
framtidenEKD-avtalenKonkurrensverket krävde de inte iattav

produktnivå.företagsnivå de skulle tecknas påfick tecknas på utan att
överflytt-Konkurrensverketändring avtalen menadeMed denna attav

förenkladesdistributionsuppdrag mellan de två partihandlamaning av
mellanAvtalenkonkurrenssituation kunde därmed uppstå.och bättreen

påslutshärefter skrivas ochtillverkarna kornochADA att numeraom
ocksåhardistributionsuppdragviss överströrrmingproduktnivå. En av

mellan de två företagen.till ståndkommitnumera
fall denvarjebestå till ikommernuvarande EKD-systemetDet att

detförändringarföreslå någrahar valt inte närjuli 1998. Jag1 att nu
inträffarapoteksväsendetförändringpartihandeln innangäller aven

upphör.avtaleneller när

Tillverkning2.5

påtillverkningsföretagutländskasvenskasåvälfinnsSverigeI som
Astrakoncemen,inslagetläkemedelsornrådet. svenskaDet utgörs av

Pharmacia-läkemedelsföretag.10-tal mindreFering AB ettsamt
globaltbetraktamed Upjohnefter samgående ettkoncernen attär som

svenskadenförankring ihittills starkmedläkemedelsföretag men en
medtillsammansföretagen, drygt 50,utländskaforskningsmiljön. De är

l, AstraLäkemedelsindustriföreningen, LIForganiserade isvenskade
kronor,miljarderapoteken, cirka 2.8försäljningen tillhar den största

följerDäreftermiljarder kronor.medPharmacia Upjohn 2följt av
ochkr Novomiljarder0.60.9 miljarder kr, MSDWellcomeGlaxo

miljarder kr.0.5Nordisk
nordiskaövrigahar ochinternationellt perspektiv SverigeI ett

läkemedel påTotalantaletläkemedelssortiment.länder begränsatett
någotstycken,marknaden uppgår till 3500svenskaden varavcza
såldainhemskt Detredjedelmindre mesttreärän ursprung.aven

miljarder0.7magsårsmedicin LOSECläkemedlen i Sverige Astrasär
Cipramilochkr0.4 miljarderTurbohaler vidPulmicortkr, astma

0.4 miljarder kr.depressionmot
enligt EU-kans.k. parallellimport,patenteradeImport varor,av

EU-land. Förstsåltshindras lagligen iinte ett annaträtten om varan
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under 1997 har parallellimport läkemedel tagit fart i Sverige. Skäletav
till parallellimport lönsamtatt är olika länderär har olikaatt prisnivåer
och den europeiska marknadenatt inte såännu integreradär prisernaatt
utjämnas, utjämning för övrigt hindras landvarje haren sinattsom av

förmäns-pris-, och regleringspolitik på detta område.egen
Läkemedel har varit den klart snabbast växande ivarugruppen

svensk sedan 1980-talets början.export 3,3 svenskprocent exportav
läkemedel.utgörs Exportvärdet, 19 miljarder kr, kan jämföras medav

klassiska svenska 21 mdr,exportvaror trävarorsom pappersmassa
15 mdr och lastbilar 9 mdr. Den svenska handelsbalansen för
läkemedel har f.n. överskott på drygtett 10 miljarder kr. Detta kan
jämföras med kostnaden för den svenska läkemedelsföimånen som
1996 12.8 miljarder kr.var

2.6 Beskrivning affärer och derastreav

förutsättningar

Läkemedelsdistributionen innehåller delar‘, affairer, intresse förtre av
diskussionen ensarnrätten:om

försäljning till allmänheten receptbelagda läkemedel, viaav-
Apoteksbolaget ensamrätt, till total miljarder1996 16,4en summa av
kronor,

försäljning till allmänheten icke receptbelagda läkemedel, viaav-
ensamrätt7,Apoteksbolaget till total 1,6 miljarder1996en summa av

kronor, samt
försäljning till sjukhusen och därefter, via sjukhusapoteken,—

förmedling till patienter sluteni totalvård till 2,2en summa av
miljarder kronor.

delaAtt affäreri möjliggöra ingåendeär sättett attupp en mer
analys. Delarna hör dock idag på olika Försäljningensätt samman. av
receptbelagda och receptfria läkemedel sker båda Apoteks-genom
bolaget, bara de förstnämndaäven kräver beslut förskrivare ochom av

subventionerade. Sjukhusapoteken,är den lagen stadgadeärsom av

6 Apoteksbolagets indelning i affärsområden innehåller ytterligare två
områden, nämligen inkontinens- och stomihjälpmedel övrigasamt varor.
Inkontinenshjälpmedlen behandlas något i kapitel
7med undantag naturläkemedel också får säljas detaljhandel.iav som
8 Från och med den l augusti 1997 det huvudregel längreär inte möjligtsom

få receptfria läkemedel utskrivna med rabatt.att
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förmedlingskanalen till sjukhuset och dess inneliggande drivspatienter,
medavtal Apoteksbolaget, samordnar sjukhusapotekenenligt av som

olikaförsäljningen allmänheten. affärerna har docktill De tre
karakteristiska vilket de behandlas för sig.drag motiverar att var

läkemedelReceptbelagda2.6.1

Regler

bestämmandevilkenjuridisk iellerStaten äger ettstatenperson
receptbelagda ochsälja läkemedel, bådepåinflytande har ensamrätt att

läkemedelmedhandel4 lagenreceptfria, till allmänheten § i om
bildande ibolagetshar ända sedanApoteksbolagetochm.m.. Staten

dennaenligtläkemedelsdistributionenhuravtal kommit överens om
är, delöpte i 15avtalsperiodenförstagenomföras. Denskallensamrätt

förlängdes förfemårsavtaletvardera. Det ettföljande i årtvå 5 senaste
deenligtavtal,Därefter tecknades1996.år under ett nytt nya
för åren1996,årläkemedelsrefonnenefter denförutsättningarna stora

och 1998.1997
samtligatillhandahållaskyldighetavtaletenligtBolaget har att

skyldighetenLäkemedelsverkethar godkäntsläkemedel menavsom
lager. Deläkemedel ibehöver ha allaapotekeninnebär dock inte att

ingick i1996med årfram till ochläkemedlenprodukter utöver som
vid stomi,förbrukningsartiklarochhjälpmedelläkemedelsförmånen var

stomiprodukter iingår enbartdiabetes. Numeraochinkontinens
oundgäng-förbrukningsartiklarsådanaläkemedelsförmånen samt som

Speciallivsmedelläkemedel.tillföra kroppenförligen behövs ettatt
angivnavissabesvärasunder 16 årtill ungdomarförslqivs avsomsom

delsärskild förmånenligtreglerade ärsjukdomar är avensomen
högkostnadsskyddet.vid sidanläkemedelsfönnånen avmen

lyder iläkemedelsförmånendjur ingår inte iLäkemedel till men
ochförskrivningsregler ensamrättunderövrigt typ somsamma av

människor.tillläkemedel

Tillämpning

devårdläkemedel bedrivs ireceptbelagdaHandel med öppen genom
cirkaviaförmedlasdessutomläkemedlen kanapoteken ochcirka 900

apoteksombud.1000
ÄDEL-reforrncn distributionenharden s.k.följd bl.a.Som avaven

dosdispenseringomfattatill ocksåöppenvårdsläkemedel utvecklats att
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läkemedel till patienter i olika former kommunal, institutionellav av
vård eller hemsjukvård. törsörjsF.n. cirka med dos-95 000 patienter
förpackningar, 80 000 bor i särskilt boende inom denänvarav mer
kommunala äldreomsorgen, dvs servicehus, ochålderdomshem sjuk-
hem.

Apoteksombuden förmedlar gles-läkemedelspaket till boende i
bygden. iordningsställsPaketen på apotek. Kunder bor tvåänmersom

hemdistri-mil från apotek eller apoteksombud har till gratisgivits rätt
bution. anlitar exempelvis för direkt-Bolaget Postens lantbrevbärare

öppenvårdsläkemedel glesbygd. Totaltdistribution till patienter iav
distribueras paket årligen cirka800 000 5över procent genomvarav
postdistribution.

och enkäter visarhar gjort intervjuer bl.a.Utredningen som

gamla lägeti övergångsperiod mellan detbefinner sig näratt en0 man
medbetalda i ochde behövliga redandel tjänsternastor varen av

sjukvårds-därhandelsmarginalen och det läget,den generella nya
ska betalasofta upplever det oklart vadhuvudmannen äratt som

extra,
under detfrån Apoteksbolagetupphandlingen tjänster senasteatt av0

slutenvårdsaffáreninneburitutsträckning inomåret i attstor man
iställethandelsmarginalen ochden generellaövergivit parternaatt

fastabetalning efter t.ex.prestationkommer överens genomom
priser,

utvecklatoch med äldreomsorgsrefonnenikommunernaatt nya0
boende-särskildaläkemedelsdistribution till boende ibehov av

former.

Receptfria läkemedel2.6.2

kundbesök,hade apoteken totalt drygt miljoner1996 85Under år varav
enbart,ellerHuvuddelengällde receptläkemedel.miljoner32 är även,

läkemedel, Mångaegenvårdskimder, själva bestämmer valet avavsom
hjälp enklareansåg,med val läkemedel för, dedem ville ha av som

avhjälpas läkares ordination.åkommor vilka borde kunna utan
tillhandahålla receptfriaApoteksbolaget har skyldighet attsamma

liksomavtal medreceptbelagda enligt bolagetsläkemedel statensom
läkemedeldvs allaLäkemedelsverket godkända naturläkemedlen,de av

för försäljning. Naturläkemedel kan säljasgodkänts även av annansom
sälj läkemedelhandel. Apoteken utöverer
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dels ingår i läkemedelsförmånen läkemedel,utan att0 varor som vara
dels ingårinte i läkemedelsförmånen vanligen0 varor som sommen

läkemedelsnärakaraktäriseras såsom produkter,
dels handelsvaror i övrigt.0

förbättra tillgängligheten läkemedel har detill receptfriaFör att
hälso- ochcirka apoteksombuden, efter förankring den lokala000 il

bl.a. säljatillstånd glesbygdsjukvården, i apoteksserviceatt utan annan
läkemedel apotek.receptfria åt visstvissa ett

marknadsförsläkemedel apotekprodukter säljs påAndra än som
bedömtsallmänna lämplighet apoteksvaraefter det samtatt varans som

verksamhet haroch säkerhet dennakvalitet Förprövats.varans
kontrollresurser i laboratorium.Apoteksbolaget egna

vid sjukhusenLäkemedelsförsörjningen2.6.3

Regler

upphäv-slutenvårdsläkemedelspecifikapriskontrollenstatligaDen av
vårdenden slutnaläkemedel tillFörsäljningendes fr.o.m. 1993. av

avregleradesdetaljhandel.enligt lag Dendefinieras genomsom
lagenEnligt1996/97:27.med anledningbeslutRiksdagens av prop

läkemedelkan sådanamed läkemedel1996:1152 handel m.m.om
partihandelstillstånd.den innehardirekt frånköpas som

läkemedelsförsörj-skall enligt kungörelse 1970:738Sjukhusen om
dessaochsjukhusapotekinrättasjukvårdsinrättningamavidningen

själv ellersjukvårdshuvudmannenendera drivasapotek kan avnumera
1997:10 i 10 §Läkemedelsverket har LVFSApoteksbolaget.av

Tillhanda-sjukhusapotek.föreskrifter driftenutfärdat närmare avom
avdel-uppdelat isjukhusetsjukvården skall,hållandet inom ärom

sjukhusapoteken.genomförasningar, av

Tillämpningen

till-ellerför sigupphandlar själva,sjukvårdshuvudmänAlla var
sjukvården.läkemedel för den slutnahuvudmän,i grupper avsammans
rådgivare imedverkar, fonnellt eller informellt,Apoteksbolaget som
sjukvårds-medupphandling. Apoteksbolaget har avtaldenna genom

f.n.sjukhusapotek, 104,driva samtligahuvudmännen, fått i uppdrag att
Apoteks-till den slutna vården sker viavilket innebär leveransernaatt

bolaget.
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Vid samtliga sjukhusapotek bedrivs försäljning till allmänhet-även
några fall dennaI verksamhet begränsad beroende på lokalemasären.

utfornming. del fallI kundapoteket lokalmässigt separerade frånären
Sjukhusapoteken. Försäljningsvärdet från dessa samordnade apotek var
till sjukhusen 2,2 miljarder kr och till allmänheten1996 miljarder3,5
kr. Den inte helt jämförbar med försäljningssummorärsenare summan
vid vanliga öppenvårdsapotek, eftersom sjukhusapoteken säljer en

andel mycket dyra, specialistordinerade mediciner.större
Sjukhusapoteken har cirka anställda900 i den del betjänarsom

sjukhusen samladeinternt. Den personalstyrkan vid Sjukhusapoteken,
inklusive del betjänarden allmänheten, uppgår till cirka 2000.som
Eftersom driften vanligen sker med apoteket för allmän-gemensamt
heten del personalen Sjukhusapotekensär storen av gemensam.

innehåller apotekare ochpersonalsammansättning andelstörreen
allaapotekstekniker öppenvårdsapoteken. Sjukhusleveransema tillän

landsting Stockholm har under perioden 1990-96 upplevtutom en
Sjukhusleveransavtaletproduktivitetsförbättring med drygt 20 procent.

ApoteksbolagetStockholms läns landsting,med 1987 övertogssom av
entreprenadavtal, avviker från landstingsfrån landstinget via övriga

produktivitetsfijrbéittring medoch uppvisar 28genomsnitt procent.en

Några kunder2.7 typer av

eller sjukvårdPatienter i sluten2.7.1 öppen

för beteckna konsumenterbegreppet patientanvändsHär att av
framföralltläkemedel, medan konsumentbegreppetreceptbelagda

läkemedel och andrareceptbelagdaanvänds för dem köper ickesom
läkemedel, naturläkemedel, egenvård.it.ex.

sluten vård,vård ochläkemedel finns bådeAnvändare i öppenav
hurframgården vilketmed den i vården,öppnastora avgruppen

fördelar och patientförsäljningssummorna sig. En passerarsamma
det intemellan de vilketmånga gånger två marknadema, ärgör att

hålla dessa.meningsfullt i detta sammanhang alltid isäratt
något läke-befolkningen får huvudtaget inte40 överprocent av

befolkningenförslcrivet under medan ungefärmedel år, 5 procentett av
läkemedelsanvändningen, kostnader. Enstår för halva räknat i grupp av

meddessa sådana har långvariga sjukdomar, patienterär t.ex.som
blödarsjuka och diabetes. Studier läkemedelsanvändning visar attav

kön geografisk lokalisering påverkar Isåväl ålder, mönstret.som
geografiskaavtal med Apoteksbolaget betonas läkemedlensstatens
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tillgänglighet via butiker och på syftei möjliggörasättannat ävenatt
för boende i glesbygd få god tillgång till läkemedel.att

Läkemedelsförmånens utformning, innebärande huvuddelenatt av
läkemedelskostnaden betalas förmånen, syftar till konsumtionenattav

receptbundna läkemedel skallinte beroende patienternasav vara av
inkomster. innebärDetta efterfrågan, teoretiskt, påverkasatt mer av
förmånen läkemedlets pris. Norrnalaän marknadsmekanismer ärav
dock utsträckningi spel de receptbelagdastor satta attur genom
läkemedlen beslutas förskrivare och inte väljs konsumenten.av en av

2.7.2 i egenvårdenKonsumenter

finns kategorierDet två receptfria läkemedel. Dels sådanaav som
endast får säljas på apotek, dels enklare läkemedel sårsalvatyperav
och liniment får säljas restriktioner. Till denna kanutansom grupp

föras naturläkemedel.ävennumera
Studier har visat klaras80-90 alla hälsoproblem kanatt procent av

olika egenvård. svenskarstudie visar inteEntyper attav genom av
konsulterar läkare för bagatellartade sjukdomar receptfriatarutan
mediciner, låter kroppen återhämta vilar hemma.sig naturligt eller I

utsträckning receptfria tyskarnaUSA i mediciner, medanstörretar man
utsträckning besöker läkare. tillgängligheteni egenvårdenFörstörre är

försäljningsställen viktig. svenska tillhör deDen apotekstäthetenav
dettalägre kompenseras försäljningi Europa, vissäven attom avav

apoteksombudreceptfria läkemedel sker idag via apoteksombuden. Ett
har dock normalt utbildning läkemedel. antaletingen 1972om var

cirkaapotek cirka och apoteksombud 1450, idag antalet apotek600 är
900 och apoteksombuden 1000.

förFörsäljningssumman receptfria läkemedel på apotek utgör
omkring läkemedelsförsäljningen till allmänheten.8 Dennaprocent av
andel har varit relativt konstant sedan vilket innebär70-talet, att
försäljningen ökat stadigt från delår år. Produkterna tillutgörs stor av
billiga läkemedel funnits Eftersompå marknaden under lång tid.som
konsumenterna betalar hela efter-kostnaden slår denna påigenom
frågan, erfarenheterna inom Apoteksbolaget tyder på priset inteattmen
har nämnvärd betydelse för valet produkt. miljonernade 85Avav

gälldeapoteksbesök receptbelagda50 miljoner andra köpän änmer
läkemedel. Enligt Apoteksbolagets årsredovisning utvecklingpågår en

innebär allt handlar egenvård.andel besökenstörreattsom av om

9För källor utländska förhållanden hänvisas till Läkemedel och kompetens.om
Delbetänkande LFU 92, SOU 1993:106.av
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2.7.3 Förskrivare

Förskrivarna fattar besluten receptförslcrivna läkemedel och deniärom
egenskapen viktig kundgrupp för såväl läkemedelsindustrinen som
apoteken. Rätten förskriva regleras huvudsakligenatt genom
Läkemedelsverkets föreskrifter förordnande och utlämnandeom av
läkemedel receptföreslqifter, LVFS 1997:10. Socialstyrelsenm.m.
beslutar vilken kompetens behövs för förskrivning. Idag finnsom som
det förskrivarkategorier, fem för läkemedel till människor:sex varav

läkare, cirka 35 000, 27 000 aktiva och under 65 årärvarav
tandläkare, 13 500
distriktssköterskor, 5 700
vissa barnmorskor, 3 800
tandhygienister, 2 800
veterinärer, 2 100.

Läkarna den enda fri för-för humant bruk harär gruppen som
förskrivningenskrivningsrätt, så länge sker enligt vetenskap och

beprövad erfarenhet. Läkarna anställda sjukvårds-huvudsakligenär av
huvudmännen, cirka 000 privatläkare.2 är

Antalet läkarbesök drygt miljoner, vilket innebär1994 26 attvar
läkare skulle ha besök Läkarna stårvarje i genomsnitt 000 år.l per

sannolikt för all läkemedelsförskrivning. Varje läkar-95 procent av
apoteksledetbesök generellt ikan sett ett recept,anses generera som

därefter innebär två läkemedelsexpeditioner.i genomsnitt

Sjukvårdshuvudmän2.7.4

Gotlands,Med sjukvårdshuvudmän de landstingen23 samtmenas
läkemedels-kommuner. medMalmös och Göteborgs samband vissaI

mellan bl.a. defrågor räkna med hög grad samverkankan treman av
Götalands-sjukvårdshuvudmännen Skåne respektive dei Västratre

sjukvårdshuvudmännenlandstingen, inklusive Göteborgs kommun. Att
påhär definieras särskild kundkategori beror attsom en

institutionalise-läkemedelsförsörjningen hög grad subventionerad,i är
utsträckningrad reglerad och därför olika samhällsorganoch iatt stor

slutkundemas framgåttfattar beslut och tillsyn å Somutövar vägnar. av
Apoteksbolagetbeskrivningen läkemedelsförsörjningens olika led ärav

och sjukvårdshuvudmännen de och offentligatvå institutionella
betyder den regionala och lokala nivån.påparterna mestsom
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och med kostnadsansvaret förI läkemedelsfönnånen i denatt öppna
vården fr.o.m. formellt1998 övergår till sjukvårdshuvudmännen, har
också de relationerna mellaninterna Apoteksbolaget och sjukvårds-
huvudmännen förändrats. Tidigare kan Apoteksbolagetsäga attman
uppfyllde rollen både statlig myndighet läkemedelsornrådet ochpåav
distributör. offentlig prisförhandlareExempelvis Apoteksbolagetvar
för läkemedel, roll dock överfördes till UnderRFV 1993.en som
vintern 1992/93 fick Apoteksbolaget i uppdrag sjukvårdshuvud-av

bevaka och oskäliga prishöjningar hosmännen att motagera
för Apoteks-tillverkarna. sjukvårdshuvudmännen 1997 i ställetNär

bolaget fick upphandla den slutna vårdens läkemedel, inleddes mer av
kommersiellt motpartsförhållande, eftersom sjukvårdshuvudmärmenett

konsultstöd för upphandlingsarbetet och därmedkunde upphandla i
praktiken detprincip välja mellan Apoteksbolaget och andra. inteI var

fråga val eftersom den enda upphandlingsexpertiscn på dettanågotom
fördes inkontinens-område återfanns i Apoteksbolaget. Samtidigt

upphandlasartiklar vård läkemedelsförmånen och skullei öppen ut ur
sjukvårdshuvudmännen själva, varvid Apoteksbolaget och andraav

administrations-upphandlare kunde konkurrera distributions- ochom
tjänstema. sjukvårdshuvudmän började ifrågasättaHos Vissa omman

läkemedels-Apoteksbolagets företrädare kunde delta ipolicyarbetet på
derasornrådet, eftersom samtidigt upphandlare skulle bedömaman som

marknad.tjänster på en
hartraditionella mellan Apoteksbolaget och sjukvårdenDen gränsen

dragits mellan farmacevtens respektive sjukvårdspersonalens yrkes-
statligtroller. kan Apoteksbolagets konstruktion,Man säga ettatt som

monopol med myndighetsinslag, har förstärkt den strikta uppdelningen
skilda yrkesroller. har samtidigt praktiken förhindrati iDen att

sjukvården skaffat farmacevter.sig egna
Alla sjukvårdshuvudmärmen kallasdessa inslag i vad hossom

läkemedelsreforinen, framförallt övertagandetdet successivamen av
kostnadsansvaret, roll definitivthar lett till Apoteksbolagetsatt
förskjutits från myndighet utförare. har fråntill Utvecklingen gåttnu

flertalet förhandlingarcentrala till lokala avtal. landsting försI omnu
prissättning de tjänster från Apoteksbolagets personal manav som
tidigare vid lokal betalning, framförallt medverkan isigvant att utange
läkemedelskommittéemas arbete, infonnationsförmedling, allmän råd-

Flertalet landsting har märkbart ifrågagivning. höjt sin ambitionsnivå
läkemedelskostnaden, läkemedels-framförallt viaatt styraom

kommittéema, fått stärkt ställning den lagen.som en genom nya
kräver konkreta höjda ambitionsnivånReceptregistret insatser. Den

innebär infonnations- uppföljningstjänster bådaoch parter upp-som
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fattar förhållandeextrainsatser i till nationella avtalet mellandetsom
och Apoteksbolaget och alltså betalasmåstestaten extra.

2.8 EU

EU-arbetet på läkemedelsområdet2.8.1

’Kontroll läkemedeav

för samarbetet på läkemedelsområdet finns antalInom ett stortramen
de olikakommittéer och arbetsgrupper inom viktigasteEU. Den av

kommittéema arbetsgrupperna läkemedels-och Kommissionensär
kommitte Pharmaceutical Committee, där övergripande policy- och

behandlaslagstifmingsärenden på principiellt plan.ett mer
rådets förordning EEG 2309/93 har central god-Genom nr en

läkemedelsmyndighetkännandeprocedur och europeisken gemensam
Products,The for the Evaluation of MedicinalEuropean Agency

EMEA på läkemedelsornrådet inrättats. finns procedurDessutom en
dockför ömsesidigt godkärmande. produkter, generika, kanVissa t.ex.

fortsättningen behandlas i nationella procedurer. Sverigeiäven rent
deltar styrelse två vetenskapliga kommittéer inomi EMEA:s isamt

for Products ochCommittee Proprietary MedicinalEMEA, CPMP
Committee for Veterinary Medicinal Products.CVMP EMEA är en

samordningsmyndighet. medlemsstaterna ställer vetenskap-Det är som
myndighetens förfogande vid ansök-liga till utvärderingenresurser av

centrala proceduren. eller Rådetningar inom den Kommissionen
fattar formella besluten.de

Tyngdpunkten i form nedlagda årsarbetstimmar ligger på ett stortav
antal vetenskapliga ocharbetsgrupper CPMP, CVMPunder
kommissionens läkemedelskommitté. diskuteras bl.a.dessaI grupper
vetenskaplig form riktlinjer guidelines.normgivning i av

Slutligen finns föreskrivande kommitter Ständiga kommitténtvå -
veterinärläkemedelför humanläkemedel och förStändiga kommittén -

läkemedelsområdet besluts-på medverkar kommissionensisom
frågafattande, dels i fråga enskilda läkemedelsärenden, dels i omom

tekniska anpassningar till rättsakterna.
Subsidiaritetsprincipen grundläggande och rättsligt bindandeär en

princip gemenskapeninom gemenskapsrätten på de områden där inte är

‘° redogörelse för EU-sarnarbetet läkemedelskontrollen och denEn beträffande
Friståendeframtida utvecklingen bl.a.finns i Statskontorets 1997:21,rapport

EU-myndigheter, 72-85s.
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behörig. När den framtidaensamt utvecklingen inom EU på läke-
medelsområdet debatteras och beslutas måste denna princip beaktas,
vilket innebär uppgift inte skall lyftasatt på central nivå denen upp om
tillräckligt bra kan skötas på medlemsstatsnivå. Kommissionen skall
motivera varför varje enskilt lagförslag förenligt med subsidiaritets-är
principen.

Den centrala proceduren och EMEA inrättades artikel 235 igenom
Romfördraget. En utvidgning den centrala proceduren torde krävaav

gemenskapen ånyo använderatt artikel 235 rättslig grund. Dettasom
innebär sådan utvidgning detatt centrala beslutsfattandet kräveren av
enhällighet.

Sveriges principiella inställning det väsentligt bevaraär denatt är att
nuvarande balansen mellan centralt och nationellt beslutsfattande".

I samband med beredningen Kommissionens förslag till ettav
direktiv kliniska läkemedelsprövningar uppkom diskussionom en om

utvidning EMEA:s befogenheter till godkännandenatt ävenen av avse
kliniska prövningar. Kommissionen förespråkade sådan utvidg-av en

Åtskilliganing det centrala beslutsfattandet. medlemsstaterav motsatte
sig emellertid detta, bl.a. med hänvisning till subsidiaritetsprincipen.
Förslaget drogs tillbaka, Kommissionen deklarerade frågan kanattmen
komma väckas på ytterligareatt erfarenheternär harnytt vunnits.
Exemplet illustrerar Kommissionens ambitioner i egenskapatt av
pådrivare verka för utvidgning det centrala beslutsfattandet.en av

År 2000 skall Kommissionen utvärdera det centrala försystemet
godkännande läkemedel. Det för tidigtär ännu balansensägaattav om
mellan centralt och nationellt beslutsfattande kommer förändras iatt
någon väsentlig utsträckning de decermiet.närmaste

Receptbeläggning

Läkemedel godkänts i den centrala proceduren skall hasom samma
klassificering i alla medlemsländer. Vissa diskussioner rörande recept-
giltighet förekommer.över gränserna Under det spanska ordförande-
skapet i ministerrådet resolution där Kommissionen ombadsantogs en
utreda eventuella möjligheter för receptgiltighet inom hela EU. Mellan
vissa länder förekommer detta redan, nordisk receptgiltighet ocht.ex.
giltighet mellan Nederländerna och Belgien. Kommissionen tolkar
gällande direktiv så giltigheten i princip finnsredanatt inom EU.
Kommissionen förväntas inte driva frågan vidare.

" 84a.a. s.
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Recepgfrihet

läkemedelsförändringEU-riktlinjernärvarande utarbetas förFör av
och dokumentations-till receptfritt.från receptbelagt Kriterierstatus

för dettaGrundersådan förändring skall ingå riktlinjerna.krav för ien
angåendeministerrådetskall tillarbete Kommissionenär rapporteraatt

vidklassiñceringendirektiv 92/26/EEGeffekterna rådets omav
hurskall redovisahumanläkemedel.tillhandahållande Rapportenav

förslag tilleventuelladirektivet ochmedlemsländerna har tillämpat ge
mål.läkemedelsmarknadharmoniseradförbättringar, med somen

årunderharför läkemedelsindustrinföreträdareVissa senare
starkastedeläkemedel kommerreceptfriadeklarerat ettattatt avvara

försatsningarföretagFleraområdena för tillväxt. att tagör stora
beror bl.a. påmarknad.denna Detoch påmarknadsandelar växa

medlemsländernaförläkemedelskostnademaökadedeattprognosen
minskadeprispolitik ochrestriktivskall leda tillinom EU

motsvarighetreceptbelagda läkemedel. Någonpatientsubventioner för
intereceptfria läkemedlen,för definns inte ärtill detta scenario som

prioriter-hävdarframtidsforskare i Sverigesubventionerade. Vissa att
distriktssköterskor ochleda tillsjukvården kommeringarna inom att att

rådgivarekommer fåutsträckningalltapotekspersonal i större att vara
de då ibehandlingsmöjligheter ochsjukvårdsproblem ochavseende att

rekommendera egenvård.kommerökad utsträckning att
läkemedelförmarknaden receptfriaeuropeiskadenUtvecklingen av

för-förutom trögheten iorsaker,Troligaföljthar heltinte prognoserna.
följande.konsumentbeteendet,ändring ärav

för läke-minskningochKostnadsprioriteringama en avpressen0
berörtmedlemsländerna intemedelskostnadema har i de flesta

minskadedebetyderläkemedelsföretagen.patienten Det attutan
harländer intesjukvården i de flestainom pressatresurserna

utsträckning.förväntadsöka egenvård ipatienterna att
receptfriamedlemsländernaApoteken de flesta har intei exponerat0

vidindustrinmedläkemedel och heller önskat samarbeteinte
marknadsföring produkterna.av

mellanprodukterförfinns inte någon harmoniseringDet samma0
behand-ochgäller godkända indikationermedlemsländerna vad

marknadsföring.internationellvilket försvårarlingsanvisningar, en
nationelladepåfortfarande relativt små företagDet är agerar0 som

strategimedsäljer flera ländermarlcnadema. iFöretag sammasom
förväntade marknadsandelar.har lyckatsinte ta
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kommissionensInom arbetsgrupp "Legal status har Portugal genom-
fört enkätundersökning för kartlägga skillnader och likheteratten
mellan medlemsländerna. Resultaten har sammanställts i rapport,en

förslaginnehåller till hur skillnaderna fortsatt skall kunnaävensom
belysas och minskas. I föreslås medlemsländerna skallrapporten att

listor substanser receptfria i medlemsländernaupprätta över ärsom
listor substanser inte bör receptfria. Dessutomsamt över som vara

föreslås listning indikationsgrupper skulle kunna behandlasav som
med receptfria läkemedel. Listoma, håller sammanställas,på attsom
skall biläggas riktlinjerna för kriterier och dokumentation för recept-
frihet. Riktlinjerna har utarbetats StorbritannienSverige, ochav
Portugal.

Läkemedelsverket inte någon direkt förpåverkan svensk delser av
situationen inom EU vad gäller receptfrihet. Riktlinjerna helt linjeiär
med de kriterier sedan länge tillämpats förändringi Sverige vidsom
från receptbelagt till receptfritt läkemedel. medlemsländer kanFlera
dock komma revidera sortimentet receptfria läkemedel,att av om
riktlinjerna accepteras.

riktlinjernaI nationella skillnader mellan terapitraditionernämns att
kan ha betydelse för receptfria läkemedel. harDetacceptansen av
diskuterats inom Kommissionen och dess arbetsgrupper procedurenom
ömsesidigt godkännande" skall tillämpas denna förändring legalpå av

flestaDe medlemsländer den skall det, medanintestatus. attanser vara
Kommissionen inte något hinder. uppfattningOm Kommissionensser
blir gällande kommer de nämnda riktlinjerna tillämpas.attovan
Därmed borde svenskt godkännande inom sådan procedur inteett en
förändra nuvarande praxis för receptfria läkemedel.

Riktlinjerna kommer inte innehålla definitioner och beskriv-att
ningar undergrupper till receptfrihet, försäljning dagligvaru-såsom iav
handel eller specialbutiker med försäljningstillstånd och utlämnande
först efter diskussion med apotekare efter fast-alternativt diagnosen
ställd läkare. Medlemsländerna önskar behålla sina försystemav egna
hantering receptfria läkemedel och vill bliinte påtvingade EG-av
rättsliga riktlinjer.

Vissa andra frågor behandlas EUinomsom

För närvarande sysslar arbetsgrupp inom PharmaceuticalVeterinaryen
Committee med gemenskapens regler angåendeöversynen av

Ävenklassificering och distribution veterinärmedicinska läkemedel.av
märkningsfrågor föremål för diskussion inom Fråganär EU. om en-
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kanalsdistribution inom partihandeln konkurrensbegränsande liggerär
för behandling i Kommissionen efter företag.svenskaanmälan från

2.8.2 EG-rätten och monopolen

Sammanfattning

behandlarDetta avsnitt frågor hur kompetensmonopol och statligtom
detaljhandelsmonopol avseende läkemedel förhåller tillsig gemen-
skapsrätten. bestämmelsernaDet iRomfördraget fri förrörlighetär om

främst avskaffande kvantitativa restriktioner mellan medlems-varor, av
berörs.staterna, som

Genom EG-domstolens avgörande det s.k. deti Franzénmålet står
klart det statliga detaljhandelsmonopolet kanavseende läkemedelatt
bibehållas Riksdag och vill.regering så torde ocksåDet iom vara
överensstämmelse med gemenskapsrätten receptfrialåta vissaatt
läkemedel tillgångsäljas i handel farmacevtisktillöppen utan
kompetens och behålla detaljhandelsmonopol för övriga läkemedel.ett

kan dock välja avveckla detaljhandelsmonopoletStaten heltatt men
bibehålla s.k. Vidkompetensmonopol. sistnämnda förhållande börett

huruvida farmacevtisk kompetens vid försälj-behövsövervägaman
ningen. kommer så fall endastDetta i gälla receptfriavissaatt
läkemedel. har alltså gemenskapsrättenStaten enligt möjlighet tillåtaatt

receptfria läkemedel säljasvissa får i handel tillgång tillöppenatt utan
farrnacevtisk kompetens.

Romfördraget

huvudsakDet i artiklarna Romfördragetär 30, 36 och 37 i ärsom av
intresse det gäller frågor detaljhandelsmonopol och kompetens-när om
monopol. I artikel 30 uppställs förbud kvantitativa import-mot
restriktioner och åtgärder med Enligt artikelmotsvarande verkan. 36
gäller de nämnda förhuden dock grundasåtgärder påintenu som
hänsyn till allmän moral, allmän säkerhetordning allmän ellereller
intresset skydda människors och djurs och liv längehälsa såatt m.m.
åtgärderna inte medel för diskrimineringgodtycklig ellerutgör
innefattar förtäckt begränsning handeln medlemsstaterna.mellanav
Allmänt gäller undantag grundas artikel 36 inte fåratt som vara

omfattande vad behövs med hänsyn till det ifråga-än tagenmera som

‘Z Kallas i i övriga kapitel vanligen "kompetenskrav"texten termenmen
"kompetensmonopol" bibehålles vid diskussionen Romfördraget.av
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varande skyddsintresset, vilket brukar benämnas proportionalitets-
principen.

Artikel föreskriver b1.a. handelsmonopol skall gradvis37 statligaatt
sådant avseendepå ingen diskriminering med påsätt attanpassas

medlems-anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan
medborgare. Bestämmelsen skall tillämpas på varjestaternas organ

medlemsstat rättsligt eller praktiken, direkt ellervilket igenom en
påverkar ellerindirekt kontrollerar, eller märkbart import exportstyr

andra.mellan medlemsstaterna, monopol överlåtit påäven statensom

Kompetensmonopol

skyddet föravseende läkemedel motiverasKompetensmonopol av
hälsa jfr ovan. Med kompetens-människors och djurs artikel 36

produkter får försäljasmonopol avseende läkemedel sådanaattmenas
Gradenfarmacevtiskt utbildad personal.endast i närvaro avav

detutbildning kan beroende på skyddsbehovet. Sverigevariera I är
fårhar till farmacevtisk kompetens,endast apotek, tillgång somsom

undantaget till allmänhet-försälja samtliga läkemedel naturläkemedel
expedieraoch det krävs minst receptarieutbildning för få recept.atten

vid försäljningupprätthåller således kompetensmonopolSverige av
upprätthållsläkemedel till allmänheten. andra länderI vissa ett
läkemedel ochkompetensmonopol endast beträffande receptbelagda

Övriga receptfriadelar det receptfria delar detsortimentet. avav
handel.sortimentet får då säljas fannacevts i Detnärvaroutan öppen

medunika med Sverige kompetensmonopol kombinerasär att ett
statligt detaljhandelsmonopol.

meddelade EG-domstolen domar i mål C-Den 21 1991 nrmars
Samanni. detta369/88 Delattre och C-60/89 Monteil och Det i

de faktiskasammanhang med de två fallen inteintressanta är om-
domstolenständigheterna målen vissa generella uttalanden fråni utan

kompetensmonopol kanrörande monopol. Domstolen ansåg att ett
sådantinnebära hinder den fria rörligheten för att ettmot menvaror

hinder fråga detaljhandel med läkemedel det inteiaccepteras om om
ingripande.kan skyddsåtgärdema alltför Domstolensbevisas äratt

ställningstagande fullt innehållet rådetsinte så kategoriskt iär som
direktiv 85/432/EEG, där föreskrivs den geografiska fördel-det att
ningen apotek och frågan läkemedelmonopol på utlämning ärav om av

‘3 Vad domstolen torde innebära det den vill mindreärangett att som se
åtgärderingripande har bevisa bevisregeldet tillräckligt. Dennaäratt attsom

torde sikte påi förstone i EG-domstolen.ta processen
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fortfarande medlemsstaternas bestämmande-. Medlemsstatemasensa
i denna fråga måste, enligt domstolen, med beaktanderätt alltid utövas

bestämmelserna i Romfördraget fri förrörlighetav om varor.

Franzénmålet

Harry Franzén åtalades vid Landskrona bl.a. för dentingsrätt latt
januari uppsåtligen1995 och tillstånd han köptha sålt vin påutan som
Systembolaget eller importerat från Danmark. gjorde i tingsrättenHan
gällande bl.a. han kunde dömasinte till eftersom alkohol-att ansvar
lagen stred artiklarna och Romfördraget.30 37 i Tingsrättenmot

EG-domstolen.Ärbeslutade ställa bl.a. följande tolkningsfrågor tillatt
lagstadgat monopol sådant Systembolaget förenligt med artikelett som

30 i Romfördraget Strider lagstadgat monopol sådantett som
Systembolaget iRomfördragetartikel och, fallet, skall37 såmot ärom
monopolet upphöra eller anpassning möjligär en

dom uttalade EG-domstolenI sin bestämmelsernaatt om
funktionssättmonopolet och dess skulle undersökas bakgrundmot av

fördragets artikel den specialbestämmelse37, tillämpligär ärsom som
på statligt handelsmonopols utövande sin Denett ensamrätt.av
inverkan andra nationella bestämmelser, vilka inte monopoletsrörsom
funktionssätt de påverkar detta, har handelnpå inomäven om
gemenskapen skulle däremot undersökas bakgrund artikel 30 imot av
fördraget.

Enligt domstolen framgår det såväl lydelsen artikel 37av av som av
dess placering i fördraget syftet med artikeln den grund-att är att
läggande regeln fri rörlighet för inom denvarorom gemensamma
marknaden skall iakttas, i synnerhet restriktionerkvantitativaattgenom
och åtgärder med motsvarande verkan medlemsstaternamellan av-
skaffas, för därigenom upprätthållaskall normalakunnaatt man
konkurrensvillkor mellan medlemsstaternas ekonomier i fall någonatt

underställt viss handelsmonopol. Artikelstatligtstaterna ettav en vara
fordrar37 dock inte avskaffasstatliga handelsmonopolatt utan

föreskriver ställeti monopolen skall på sådantatt sättett attanpassas
ingen diskriminering med avseende och saluförings-på anskaffnings-
villkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare.

Syftet med artikel fördraget37 i de följerförena kravär att som av
inrättandet den funktionssättmarknaden medoch dessav gemensamma
medlemsstaternas möjlighet i syfte uppnå vissa målatt, att av
allmänintresse, upprätthålla vissa handelsmonopol. Artikeln syftar till

den 23 oktober i mål1997 C-189/95nr
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undanröja alla hinder för den fria rörlighetenatt för dock medvaror,
undantag för de begränsningar handelni nödvändig följdutgörsom en

det föreligger sådana monopol. fordras således enligtatt Det artikelav
37 monopolets utformning funktionssättochatt på sådantettanpassas

ingen diskriminering medsätt avseende anskaffnings-på ochatt
saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare, så

handeln med med i övriga medlemsstater därigenomatt varor ursprung
varken rättsligt eller faktiskt missgynnas förhållande tilli handeln med
inhemska och det inte uppstår någon snedvridningattvaror av
konkurrensen mellan medlemsstaterna.

Domstolen konstaterade efter prövning bl.a. Systembolagetsatten
monopol på sådant det uppfyllde de villkoranpassats sättett att som

angivits. Artikel 37 utgjorde således förinte hinder sådana nation-nyss
ella bestämmelser statligt detaljhandelsmonopol för alkohol-ettom
drycker och dess funktionssätt avsågs begäran förhands-isom om
avgörande.

Monopolen i framtiden

EG-domstolens avgörande i Franzénmålet innebär det statliga detalj-att
handelsmonopolet avseende läkemedel inte behöver avvecklas till
någon del på grund innehållet i gemenskapsrätten. Apoteksbolagetav
har skyldighet tillhandahålla samtliga godkändai Sverigeatten
läkemedel och någon diskriminering importerade läkemedel iav
förhållande till inhemska förekommer inte. s.k. proportionalitets-Den
principen, alltså skall undantag med stöd artikel 36,prövas motsom av
får enligt domen inte någon rättslig verkan så länge detaljhandels-som
monopolet består.

tordeDet också i överensstämmelse med gemenskapsrätten attvara
behålla detaljhandelsmonopolet ändå "frivilligt" beaktamen
proportionalitetsprincipen på så de receptfria läkemedelsätt att som
bedöms kunna säljas i handel tillgång till farmacevtisköppen utan

Övrigakompetens försäljastillåts på detta läkemedel omfattas dåsätt.
Apoteksbolagets detaljhandelsmonopol. monopol skall,Detta enligtav

vad framgått undersökas bakgrund artikel 37, vilketmotsom ovan, av
alltså utesluter rättslig tillämpning avproportionalitetsprincipen. Fören
övriga delar finns inga undantag kompetensmonopol med stöd av
artikel 36 behöver till proportionalitetsprincipen.som anpassas

Skulle emellertid välja helt släppa detaljhandelsmonopoletstaten att
uppkommer frågan i vilken omfattning kompetensmonopolett
avseende läkemedel kan upprätthållas. Som tidigare innebärsåangetts
domarna i målen Delattre Monteil och Samanni kompetens-samt att ett
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monopol kan innebära hinder den fria rörligheten förmot och attvaror
därför bör huruvidaöverväga visst läkemedel kanman säljasett med

mindre ingripande skyddsåtgärder kompetensmonopol.än Dessutomett
kan skyddsåtgärderna inom kompetensmonopol förmodligenett variera
beroende på olika skyddsbehov. praktikenI bör det tillåtet med ettvara
kompetensmonopol avseende det receptbelagda sortimentet. Folkhälso-
skäl kriteriema för receptbeläggning läkemedel.genomsyrar Detav
torde tämligen svårt uppbringa bevisningattvara motsatsen.om

Däremot det inte självklartär receptfria läkemedel skallatt omfattas
kompetensmonopolet. Förmodligen måste bedömningenav varjeavse

enskilt läkemedel. Om väljer helt släppa detaljhandels-staten att
monopolet kan bestämma sig förstaten prövningatt göra varjeen av
läkemedel och sedan besluta mindre ingripande skyddsåtgärder, förom
vissa produkter, de idag gäller.än Dessa kan då säljas i öppensom
handel tillgång till fannacevtiskutan kompetens. Alternativt kan staten
välj behålla nuvarande kompetensmonpopolatt för samtliga läkemedela

beredd på frågan giltighetatt i förhållandemen systemetsvara tillom
artiklarna och30 36 i Romfördraget kan, det gäller enskildanär
produkter, bli föremål för domstolsprövning.

2.9 Några internationella jämförelser
De två länder verkarsystem särskilt intresse förvars stortvara av
denna utredning Storbritannien och Canada.är En genomgång av
övriga länder i bilaga publicerasgörs särskilt.en som

2.9.1 Canada

Läkemedelsförsörjningen regleras på nivånationell i Canada vad be-
träffar tillverkning, import, märkning och distribution läkemedel tillav
apoteken. Partihandel med läkemedel så på handelär mednär som
narkotika helt oreglerad. Apoteksverksamheten regleras däremot på
delstatsnivå.

Enbart legitimerade apotekare får och driva apotek.äga Kompetens-
monopolet därvid starktär uttalat. Apoteket får ersättning i form av
receptavgift, dvs recipeavgift avgift för varje expedieratsnarare
läkemedel. Apotekaren får betalt för de expedierade läkemedlen

ersättning från delstaten uppgående till i princip läkemedletsgenom
inköpspris till apoteket. Apotekaren tjänar alltså inga påpengar
marginalen. Grundprincipen apotekarenär expedieratatt medreceptet
patientens bästa utgångspunkt, inte frånorder förskriv-som som en en
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data receptexpeditioner i formApotekaren skall lagra över avare.
och läkaren hapatientprofiler. bästa skall apotekarenFör patientens ett

samarbete.nära
för interventionfår enligt fast varjeApotekaren ersättning taxaen

Receptavgiften lägreexpedieringen.samband meddenne i ärgörsom
förhand-Receptavgiften fastställsförför pensionärer övriga.än genom

olikaharoch apotekarföreningen. Manmellan provinsenlingar
tilläggs-finnsspeciallivsmedel. Vidareexpeditionsavgifter för recipen,

förskrivare ochpatientproñlmeddelande tillexempelvisavgifter för
dosexpedition.

marknadsförande företagetfri.Prisbildningen läkemedel Detpå är
läkemedel godkäntsvillvilket pris det påbestämmer självt sätta ett som

tillharmyndighetKanada. inrättadesför försäljning i 1987 somen
alltför högt pris. Finnerföretaguppgift kontrollera inget tar ettatt utatt

fårför högt prisföljd tagitföretaget under årmyndigheten utatt en av
rimligt pris ochfram tillfrivilligt kommaföretaget chansen ettatt

förvad tjänattill kanadensiskadärefter betala tillbaka den staten man
tillframförhållande kommernormaltmycket. Det är attett man

har enligtdessa regleröverenskommelser. Tillämpningenfrivilliga av
har fåttinhemska industrinbedömare lett till denvissa storaatt

svårigheter.

Storbritannien2.9.2

apotekfri etableringsrättStorbritannien det i principI är men enav
National Health Servicenödvändig till theanknytning i praktikenär

apotek vill utnyttja subventioneringenNHS för de recept-avsom
de flesta andraskillnad frånläkemedel. Storbritannien tillåts, tillI
till etablerandetvilket lettjuridiskaländer, apotek ägs personer,som av

the och Lloyds.kedjor, chemistsBootsstoraav
läkemedelreceptfriahar säljaStorbritannien har butiker rätt attsom

kan säljafinns doctorsallmänheten. Vidare dispensingtill recept-som
glesbygdsornråden.direkt till i vissaläkemedel patienten

medjämförsFörskrivningen kontrolleras registrering somgenom
Storbritanniensdel inationella eller regionala genomsnitt. Som en
allmänläkare imednationella sjukvårdsrefonn ingår ett systemsenaste

Läkarenförskrivningsbudgetar.vård för sinaöppen egnasom ansvarar
utvecklaförmed finansiärendelar den besparing han uppnår attsom

apotekar-Myndigheternaförbättrade förskrivningsmönster. uppmuntrar
läkemedel.parallellimporterademed generiska ellersubstitueraattna

samverkar sjukhusen,sluten vårddet gäller läkemedelsköpen iNär
utvecklatshargroups. NHSalla tillhör NHS, i "buying Inomsom
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olika strukturer på regional och lokal förnivå utnyttja sinatt
inköpsstyrka med betydande rabatter på listpriseirna följd.som

Kontrollen tillverlcningspriser sker enligt kontrollsystemav ett som
kallas "Pharmaceutical Price Regulation Scheme" PPRS. PPRS syfte

tvåfaldigt: förseär NHS medatt leveranser säkra och effektivaav
läkemedel till rimliga priser, främja stark och lönsam brittiskatt en
farmacevtisk industri. Myndighetens beslut baseras på företagenatt
sänder in redogörelser för sina räkenskaper till PPRS. Acceptabla
lönsamhetsmål fastställs i förhandlingar. Om lönsamhetsmålet över-
träffas med till 25 sker förhandlingar hurprocent delupp storom av
övervinsten företaget skall behålla. Resten tillfaller NHS. Försom
marknadsföringskostnader Överskridsföretag.sätts övre gränsen per
denna Ävenräknas kostnadernagräns in i vinsten. forsknings- och
utvecklingskostnadema förhandlas med varje företag.

Läkemedel godkänts och anknutits till läkemedelsförmånensom
expedieras apotek utifrån baspris inköpspris till apoteket.ett Tillav
detta läggs avgift för expediering Som komplement till kontrollenm.m.

tillverkningsfiiretagens priser har positiv lista fast-av man en som
ställs två kommittéer. läkemedelDe finns på listornaav utgörsom
flertalet registrerade läkemedel, i Storbritannien ungefärav är tresom
gånger fler i Sverige.än En patient önskar läkemedel inteettsom som

på listan fårär välja mellanuppsatt rabatteratatt acceptera ett annat,
läkemedel eller betala fullt pris. Urvalet till listan har gjorts utifrån
terapeutiska grupper. Inom varje har anvisas läkemedelgrupp som
uppfyller erforderliga krav. 1985 skedde första urval,ett ledde tillsom
20-procentiga besparingar. 1993 valdes ytterligare tio terapeutiska
grupper.
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3 Nuvarande myndighetsstruktur

Översiktl

I följande kapitel översiktlig beskrivning vilka myndighets-ges en av
uppgifter finns på hälso- och sjukvårdsområdet vad kontroll,som avser
distribution, försäljning och användning läkemedel och hur dessa ärav
organiserade. För säkerhet ochatt kvalitetgarantera i läkemedels-
försöijningen och angränsande områden, medicinsk utrustning,t.ex. är
kraven på kontroll och uppföljning betydligt långtgående vadänmer

gäller för de flesta andra konsumtionsvaror. Med tanke påsom
produkternas livsviktiga betydelse läkemedelsmarknadenär omgärdad

säkerhetslagstiftning.strängav en
Ett övergripande mål för den statliga läkemedelskontrollen är att

tillse de läkemedel jämte läkemedelsnäraatt produkter distribuerassom
och försäljs på marknaden säkra, effektivaär och god kvalitet.av
Vidare ingår verka för läkemedlenatt användsatt på såvälett
ändamålsenligt för samhället kostnadseffektivt sätt.som

Ansvaret för frågor kring läkemedelshanteringen i Sverige är
uppdelat mellan antal myndigheter och offentligaett Någonorgan.

sektonnyndighet för läkemedelspolitiska frågor finnsgemensam
således inte. myndigheterDe och behandlas dettai kapitelorgan som
kan, med avseende på de delar verksamheten berör läkemedels-av som
försöijningen, indelas i två enligt följande.grupper

Tillsyn tillverkning och distribution, inklusive handel, läkemedel:av av

Läkemedelsverket central förvaltningsmyndighetär för kontroll-
och tillsyn läkemedel och vissa andra produkter.av
Riksförsäkringsverket i egenskap centralavgör förvaltnings-— av
myndighet för socialförsäkringssystemet frågor rörande prissättning

läkemedelsprodukter.av
Apoteksbolaget AB har i uppdrag medstaten att ensamrätt- av
bedriva detaljhandel med läkemedel och i övrigt för godsvara en
läkemedelsförsörjning landet.i
Socialstyrelsen tillsynutövar apotekspersonalöver i dess egenskap-

hälso- och sjukvårdspersonal.av
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ochhanteringTillsyn användning, dvs huvudsakligen förskrivning,av
läkemedel:konsumtion, av

för verk-förvaltningsmyndighethar centralSocialstyrelsen som-
medicinskochbl.a. hälso- och sjukvårdsamhet rör annansom

uppföljning ochövergripande för tillsyn,verksamhet ett .ansvar
ochled i hälso-läkemedelsanvändningenutvärdering ettsomav
ochhanteringförskrivninginkluderas såvälsjukvården, vari som

konsumtion.
används påläkemedelskall tillse ettLäkemedelsverket även att——

föraktivtoch arbetakostnadseffektivtändamålsenligt och sätt en
läkemedel.och äldreanvändningrationell av nya

SBUmetodikmedicinskför utvärderingberedningStatens av-
sjuk-ochhälso-resursutnyttjande inomrationelltverkar för ett

medicinskfortlöpande utvärderingbl.a.vården av nyengenom
metodik.

övergripandesjukvårdshuvudmänharLandstingen ett ansvarsom-
sjukvården.hälso- ochläkemedelshanteringen inomför

stiftelseNEPIläkemedelsepidemiologi ärförNätverk en—
initiativpåoch ApotekarsocietetenApoteksbolagetgrundad avav

läkemedels-forskning kringbedriverNEPISocialdepartementet.
handmed förstaisamarbeteprojektbasis ianvändning på nära

landstingen.
förverkauppdragdetta avseende ihar iAB attApoteksbolaget en-

fortlöpandeförochläkemedelsanvändningrationell ensvara
rörandeproduktinformationstatistik ochuppföljning, registrering,

Socialstyrelsenandrablanduppdragläkemedelsanvändningen på av
läkemedelskommittéer.landstingensoch

finansierasutredningsinstitutoch sjukvårdensHälso-SPRI, av-
sjuk-utvecklamedarbetarsjukvårdshuvudmännen,och attstaten

resursutnyttjandeeffektivaremetoder förutarbetakvalitet,vårdens
vårdenheter.olikamellaninformationutbytetoch underlätta av

ochsjukdomarförebyggatill uppgiftharFolkhälsoinstitutet att-
folkhälsoarbete iförstödohälsa att ettvaragenomannan

mellansamarbetefrämjaoch organisationer,myndigheter, företag
förkunskapspridafolkhälsanför påverka attolika samtattorgan

förbättra folkhälsan.

läke-påforskningutbildning ochförbörVidare statens ansvar
förharmedicinska fakulteternamedelsområdet De ansvaretnämnas.

förskrivare ioch andrablivande läkaregrundutbildningen av
sjuksköterskeutbildningendelarharläkemedelslära. Nyligen stora av

möjligheterinnebärandetill fakulteternafrån landsting attöverförts
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snabbt förstärka denna yrkeskategoris läkemedels-kompetens inom
oimrådet. farmacevtiskaDen fakulteten grundutbildningenföransvarar

receptarier och apotekare. Vid de båda fakultetema finns betyd-av en
forskarutbildningande inom läkemedelsområdet.

3.2 Något berörda lagar ochom

förordningar

Produktion, distribution och handel med läkemedel regleras ettgenom
antal lagar och förordningar i vilka vissa myndighets-stort även

uppgifter finnes viktigaste följerangivna. De nedan:

Med hälso- och sjukvårdspersonal i lagen 1994:953 åliggandenom
för personal hälso- och sjukvården den personalinom utöveravses som
har legitimation för yrke hälso-inom och sjukvården eller personal som
vid vård, behandling eller undersölming biträder legitimerad yrkes-en

Till hälso- och sjukvårdspersonalen räknas personal inomutövare. även
sådan detaljhandel med läkemedel för vilken det gäller särskilda
föreskrifter och personal inom den särskilda giftinfonnationsverk-
samheten bedrivs Apoteksbolaget ochAB tillverkar ellersom av som
expedierar läkemedel eller lämnar råd upplysningar.och

1996: 786 tillsyn hälso- och sjukvårdenLagen liksom lagenöverom
1984:542 behörighet hälso-yrke inom och sjukvårdenutövaattom
berör första handi Socialstyrelsens övergripande kontrollfunktioner
avseende verksamhetsåväl inom hälso- och sjukvårdsområdet som
myndighetens för läkare och övrig vårdpersonal samtramansvar
apotekspersonal "tillverkar elleroch läkemedel lämnarexpedierarsom
råd och upplysningar.

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 första hand lands-ireglerar
och kommunernastingens skyldigheter hälso- och sjukvårds-inom

området. Lagens regelverk den uppföljningnktlinje förutgör även av
förhållandena inom samhällets vård Socialstyrelsenoch somomsorg
kontinuerligt bedriver.

Lagen 1996:1152 handel med läkemedel liksom motsvaran-om m.m.
de förordning 1996:1290 innehåller bestämmelser parti- ochom
detaljhandel med läkemedel läkemedelsförsörjning varmedsamt om
förmodligen förstai hand distribution. lagUtifrån denna reglerasavses
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bl.a. till detaljhandel på läkemedelsområdet.ensamrättstatens
Läkemedelsverket tillsynen.utövar

Läkemedelslagen 1992:859 produktkontrollag för alla formerär en av
läkemedel till vilken knuten förordning 1993:595även är en om
avgifter för den statliga kontrollen läkemedel. lagar ochDessaav
förordningar berör huvudsakligen Läkemedelsverkets verksamhets-
område.

Lagen 1996:1150 högkostnadsskydd köp läkemedelvidom av m.m.
berör i första hand Riksförsäkringsverkets och regleraransvarsområde

läkemedel förmåns-prissättningen och förmåner vid inköpav av
berättigade varor.

Myndigheter med3.3 och andra organ
uppgifter rörande godkännande,
distribution handel läkemedeloch med

m.m.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket central förvaltningsmyndighet kontrollför ochär
tillsyn läkemedel och harvissa andra medicinska produkter ochav som
främsta uppgift tillse de marknadenläkemedel finns på äratt att som
säkra, effektiva och god dessakvalitet verka för attsamt attav
läkemedel används på ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.ett
Verket skall vidare främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära
produkter. Läkemedelsverket kontrollerandeskall dels utgöra en
myndighet, dels aktivt verka för samhällsekonomiskt rationellen
läkemedelsanvändning. Bland uppgifterna kan bl.a. informa-nämnas
tion myndighetensinom ansvarsområde till andra myndigheter harsom

handlägga läkemedelsfrågor, hälso- sjukvården,och apoteks-att
väsendet, veterinärkåren internationellt samarbete på läkemedels-samt
området.

Läkemedelsverket bildades 1990 på den tidigaregrundval av
läkemedelsavdelningen inom Socialstyrelsen. beträffar besluts-Vad
fattande och agerande i samband med läkemedelsanvändning ligger
Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens arbetsuppgifter varandra.nära
Båda myndigheterna utfärdar föresldifter berör läkemedels-som
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hanteringen liksom de författningssamlingarutger vilka bägge skall
tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsensvara

uppgifter tillsynsmyndighet huvudsakligenär inriktad på tillsynsom av
hälso- och sjukvårdspersonalens inklusive den farmacevtiska personal-
ens läkemedelshantering och uppföljning användningen medanav
frågor rörande själva produktens säkerhet och kvalitet, under hela dess
livstid, tillverlming, distributionsamt och tillredning handhas av
Läkemedelsverket.

Godkännande och kontroll läkemedelav

All form yrkesmässig tillverkning läkemedel eller import frånav av
länder utanför EU fordras tillstånd utfärdas Läkemedelsverket.som av
Med tillverkning i läkemedelslagen 1992:859 framställning,avses
förpackning eller ompackning läkemedel.av

Enligt lagen fär läkemedel förasett marknaden först sedan detut
godkänts Läkemedelsverket. Kontrollen bygger i första hand påav en
förhandsprövning de produkter tillverkaren föra påav att utsom avser
marlmaden. I enlighet med 6 och 7 i läkemedelslagen Läke-prövar
medelsverket frågor godkännande läkemedel för försäljningom av
liksom, efter regeringens bemyndigande, erkännandeäven god-ettav
kännande utställts i EU-land. kliniskEnannat läkemedelsprövningsom
får endast ske sedan tillstånd inhämtats Läkemedelsverket.av

Det nationella godkännandeförfarandet initieras inlämnandegenom
ansökan godkännande läkemedel hos Läkemedelsverket.av Medom av

utgångspunkt från den dokumentation ansökaren lämnar, enligtsom
bestämmelser angivna iLäkemedelsverkets författningssamling L VF.S
1995:8 godkännande läkemedel för försäljningom görav m.m.,
myndigheten utredningar vilka sedan ligger till grund för beslutegna

läkemedlet kan godkännas. Som Läkemedels-om nämnts prövarovan
verket godkännandeäven har meddelats EU-stat.isom annan

Det åligger tillverkaren fått läkemedlet godkänt förattsom ansvara
dess kontroll och säkerhet och eventuellt utvecklande produkten.av
Läkemedelsverket skall fortlöpande kontrollera godkänt läkemedelett
och kan vid behov besluta återkallande eller godkännandetett attom
upphör gälla.att

Det åligger vidare den fått läkemedel godkänt informeraett attsom
Läkemedelsverket varje form uppgifter innebärom attav nya som
underlaget för godkännandet förändrats. Myndigheten kan vid påkallat
behov efter regeringens bemyndigande receptbelägga läkemedel.ett

‘ LVFS respektive SOSFS
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Läkemedelsverket anförts, återkallahar, också rätten attsom ovan en
för godkännande gällerprodukt tidigare godkänts marknaden. iEttsom

ytterligare fem-fem och kan därefter Läkemedelsverket förnyas iår av
sådana användasBeträffande radioaktiva läkemedel fårårsperioder.

medgerLäkemedelsverket för visst fallendast på sjukhus inte ettom
undantag

informationTillsyn och

föreskrifter och all-för utarbetandetLäkemedelsverket ävensvarar av
informationsmaterial inom sittfråga läkemedelråd imänna samtom

läke-handläggerandra myndigheteransvarsområde gentemot som
apoteksväsendet, veterinär-sjukvården,medelsfrågor hälso- ochinom

stödinstruktionenskilda. Vidare skall verket enligt sinkåren samt ge
läkemedelsområdettillsynsverksamhet påtill Socialstyrelsens samt

och till-för kontrollområden betydelse denför forskning "på avsvara
skall bedrivas.syn som

sjukvårdsverksam-bestämmelser för hälso- ochLäkemedelsverkets
LVFS. Författ-författningssamlingLäkemedelsverketsheten ianges

för läkemedelshanteringen:betydelseningar av
förordnandeföreskrifter 1997:10Läkemedelsverkets LVFS om-

receptföreslcrifterläkemedelutlämnandeoch av m.m.
för tand-1995:16Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS rättenom-

läkemedelläkare förskrivaatt m.m.

EU

regel-direktiv införahar förordning och beslutatEU att ettomgenom
systemetläkemedel, det s.k. Genomverk för godkännande Nyaav

läkemedel godkänt förfårättsaktema infördes möjligheter att ettnya
samordnings-försäljning och det inrättades samtidigt ett gemensamt

Theläkemedelsmyndighetensekretariat, europeiska EuropeanDen
EMEA.of Medicinal Products, Detfor the EvaluationAgency nya

godkännande-valfrihet väljaansökare i principattsystemet ger en
tillför försäljning och tillgångför få produkt godkändprocedur sinatt

allaför försäljning iden marknaden. godkännandeEttgemensamma
procedur, mark-ansökanEU-länder kan erhållas central därvia omen

ömsesidiga procedurennadsföringstillstånd skickas till EMEA. Den

2 2309/93 och direktiven 93/39, 93/40 och 93/41förordningen
3 obligatorisk för högteknologiska läkemedel
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bygger på principen medlemsstaterna erkänneratt varandras nationella
godkännanden vilka skall kunna åberopas ansökaren söker god-när om
kännande i medlemsstat.en annan

Ett antal regler förstort alla länder inom dengemensamma
Europeiska unionen har på tid tillkommit led iett strävan-senare som
dena uppnå regelverk för godkännandeatt ett läkemedel.gemensamt av
För närvarande det endast produkterär baserade på genforskning och
bioteknik måste godkännas EMEA för få föras påatt utsom av
marknaden.

Läkemedelsverket skall enligt riksdagsbeslut aktivt delta i det
intensifierade europeiska kontrollsystemet för läkemedel och verka för

erhålla uppdragatt Inom för detta arbete skallrapportör.som ramen
verket iaktta de inom EU etablerade handläggningstidema rörande
ansökningar marknadsföringstillstånd för läkemedel. Vidareom nya
skall Läkemedelsverket aktivt delta deti europeiska och internationella
samarbetet för vidare utveckling kontrollsystem, dokumentations-av
krav och bedömningsnonner därigenomoch bidra till utvecklings-att

för läkemedel fortsatt bygger på vetenskapligt solidnonnerna nya
grund.

Inspektion

Handel med läkemedel får bedrivas förutom Apoteksbolaget AB‘av-
endast den har partihandelstillstånd för verksamheten utfärdatav som—

Läkemedelsverket enligt 3 § lagen handel med läkemedelav om m.m.
1996:1152. Verkets läkemedelsinspektion handlägger dessa ärende-

för den uppföljande efterkontrollen.typer samt verksam-Försvarar
heten gäller förstai hand författningama: Läkemedelsverkets före-
skrifter tillstånd för tillverkning läkemedel LVFS 1995:3,om av
Läkemedelsverkets föreskrifter god tillverkningssed för läkemedelom
LVFS 1996:2 och Läkemedelsverkets föreskrifter tillstånd förom
partihandel med läkemedel LVFS 1997:3. författningarDessa utgör
Sveriges införlivning motsvarande, gällande EG-regler.av

Läkemedelsinspektionen, enhet inom verket, främstutövaren
falttillsyn tillverkare och distributörer läkemedel. fåtalEttav av
multinationella, exporterande företag dominerar till storleken. Många
små tillverkare och partihandlare sjukhusanknuten läkemedels-samt
tillverkning dominerar till antalet.

Fälttillsyn 2/3 inspektionsverksamheten.utgör Resten verk-av av
samheten består andra former tillsyn rådgivning. Läke-samtav av

4undantag för naturläkemedel fårgörs säljas i övrig detaljhandelsom
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medelsverket har också tillsyn apoteken, vilken bedrivs delsöver som
direkt tillsyn verksamheten, dels tillsyn detöver över systemsom av
egenkontroll Apoteksbolaget byggtsom upp.

Läkemedelsinformation

sjukvården fårLäkemedelsverkets uppgift tillse hälso- och godär att att
läkemedel läkemedlen föreskrivs på rationelltinformation så ettattom

forenskilde får läkemedelsbehandlingoch den utsättasutan attsätt en
risker. Infonnationsutbudet beståronödiga av

produktspecifik information,0
behandlingsrekommendationerproblemorienterad information0

sjukdomaravseende olika samt
kursverksamhet.0

delen den produktspecifika informationenDen utgörsstörsta avav
kliniskaläkemedelsmonografier, sammanfattas de viktigastes.k. vari

läkemedlengodkännandetstudier ligger bakom samt enavsom
Läkemedelsmonograñerdet kliniska värdet medlen.värdering av av

och sedanför samtliga läkemedel 1998produceras sedan 1997 nya
läkemedels-Vidare publiceras larmför alla indikationer.även om

läkemedel, biverk-konsumtionenbiverkningar, analyser av av nya
godkännandet och signalerförsta åren efterningsrapportering under de

produktspecifik informationbiverkningar. Annan utgörs av nyaom nya
och användninginteraktioner, användningsområdenrön t.ex.om nya

sjukvården olika läkemedelsgrupper.iute av
behand-viktig del den problemorienterade informationenEn ärav

workshops.lingsrekommendationer från s.k. Dessaexpertmöten,
framståenderekommendationer utarbetas trettiotal iexperterettav

densamarbete med norskaoch vid tvådagarsmöten iSverige Norge
på litteraturöver-läkemedelskontrollen. Rekommendationerna baseras

Årligensjukdomstillståndet.täcker det aktuellasiktet, arrangerassom
utifrånskersådana Urvaletminst rön,expertmöten. temaav nyasex

sjukvården och önske-observerad tveksam läkemedelsanvändning iute
behandling olikamål från sjukvården klara riktlinjer avseende avom

sjukdomstillstånd.
läkemedels-Läkemedelsverket anordnar regelbundet kurser kliniski

värdering läkemedelsbiverkningar.prövning, kliniska studier samtav
for läkare ochMålgruppen kurserna kliniskt verksamma i vissär

utsträckning anställda inom läkemedelsindustrin.
behandlingsrekom-Läkemedelsmonografier, biverkningsartiklar,

Läkemedelsverkets skrift Information frånmendationer publiceras ietc
volym påLäkemedelsverket, utkommer åtta gånger år iper ensom
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cirka 450 sidor. Skriften distribueras till samtliga läkare, medicine
studerande, apotek m.fl. kategorier inom hälso- och sjukvården.
Bakgrundsmaterialet till workshops och behlandlingsrekommenda-
tionerna publiceras på engelskaäven för distribution till intresserade
kategorier utanför skandinaviskspråkigt område. Sedan 1997 publiceras

informationäven på Läkemedelsverkets hemsida på Internet. Genom
anslagen från landstingsförbundet har informationsaktiviteten sedan
1997 ungefär fyrdubblats i volym jämfört med tidigare.

The Uppsala Monitoring Centre

Stiftelsen The Uppsala Monitoring Centre världsomspännandeär ett
samarbetsorgan till den Internationella Världshälsoorganisationen
WHO med syfte samla in och bearbetaatt biverkningsrapporter från
medlemsländerna. Verksamheten baseras bl.a. på uppdrag från företag
och myndigheter inom läkemedelsområdet. I Sverige sker på myndig-
hetsnivå utvecklat samarbete förstai handett med Läkemedelsverket.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket RFV central förvaltningsmyndighetär för
socialförsäkringen och anslutande bidragssystem. Läkemedelsförmånen
inom socialförsäkringen nationelltutgör ett reglerassystem som av

lagar och förordningar.staten sambandI med reglerna förgenom att
prissättning läkemedel ändrades 1993 och i enlighet med EU:sav -
riktlinjer högrei grad anknöts till socialförsäkringssystemet,-
överfördes denna uppgift från Apoteksbolaget Riksförsäkrings-till
verket. Apoteksbolaget löstes därmed också dubbla rollendenur som
både distributör och prissättare. I och med EES-avtalet trädde krafti får
prissättningen inte heller ingå del godkännandei det ettsom en av
läkemedel vilket i övrigt ombesörjs Läkemedelsverket.av

Inom Riksförsäkringsverket handläggs läkemedelsfrågor inom
F örsäkringsavdelning I korthet omfattar ansvarsområdet:

Prissättning läkemedel och förbrukningsartiklarav-
Administration referensprissystemetav—
Administration läkemedelsförmånen högkostnadsskyddetav—
Utbetalning ersättning till Apoteksbolaget för kostnader iav-
anslutning till högkostnadsskyddet
Utarbetande föreskrifter och allmänna råd.av-
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läkemedelslagen lagenförutomRegelverket består av --
högkostnadsskydd1996:1294förordningen1996:1150 jämte om

författ-Riksförsäkringsverkets1980:100sekretesslagen samtm.m.,
1996:31.ningssamling RFFS

läkemedelPrissättning av

Riksförsäk-fastställerhögkostnadsskydd1996:1150lagenEnligt om
omfattasskallproduktenläkemedelringsverket priset avom

förrnåns-omfattasintede produkterläkemedelsfönnånen. För avsom
prisbildning.friprincipdäremot irådersystemet

påläkemedel, prispåbeslutar prisRiksförsäkringsverket om nya
redanverketändringar prisförpackningar ävensamt somavnya

fleraellerformlikvärdighet iläkemedel har ettfastställt. För avensom
fastställa s.k.Riksförsäkringsverketskall ettmotsvarighetergeneriska

Fastställandet utgårrabattgrundande pris.högstadvs.referenspris, ett
värde,hälsoekonomiskamedicinska ochberäknadeläkemedletsfrån en

påverkasläkemedelsförmånenförkostnaderna samt,hurbedömning av
läkemedletlanddetförsäljningspriset iimporteradeför preparat, var

prisjämförelser, kost-internationellaföljsproducerats. Dessutom upp
försäljnings-vård,läkemedel ochbådeterapier,för andra samtnader

volymer.
Riksförsäkrings-samrådetläkemedelprissättningfrågorI avom

SocialstyrelsenLäkemedelsverket,Apoteksbolaget,meddelsverket
sjukvårdshuvud-delsLäkemedelsbranschen,föroch representanter

kostnadsutvecklingenpåverkakunnadirekta intresse attmännen vars
med denochimed landstingensambandläkemedel ökat ipå att nya

läkemedel.förkostnadsansvaretläkemedelsrefonnen övertar

ABApoteksbolaget

marknads-delsskilda roller,ha tvåApoteksbolaget kan sägas som
medmyndighetpraktikenläkemedel, dels idistnbutör ansvarsomav

rationellförverkamed uppgiftochläkemedelsförsörjningenför att en
läkemedelsanvändning.

handel med1996:1152lagenbestämmelserna i 4 §Enligt om
läkemedeldetaljhandelsförsäljningtillskallläkemedel rätten avm.m.,

Regeringeninflytande.statligtföretag underellerförbehållas staten
bedrivas.får Nuhandelvillkor sådanoch vilkapåavgör av vem

innebärApoteksbolaget ABochavtal mellan attgällande staten
för detalj-meduppdrag bolagetgivit i ensamrättregeringen att svara
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handel med läkemedel. Försäljning sjukvârdshuvud-tillläkemedelav
får bedrivas den partihandel.har tillstånd tillmän även av som

avtal5gällande åtar medI 1 § i sig Apoteksbolaget AB ensamrättatt
detaljhandel med läkemedel.driva

stadgas Apoteksbolaget skall god läkemedels-2 § förI att ensvara
försörjning och för rationell läkemedelsanvändning. Verksam-verka en
heten skall bedrivas sådantpå möjligheterna utnyttjasätt attett att

läkemedelsutvecklingen främjas. Bolaget skall vidareresultaten av
producentobunden informationför till enskilda konsumenter samtsvara

hälso- Läkemedelsförsöxjningen skallerbjuda sådan till och sjukvården.
distributionsledetgenomföras till lägsta möjliga kostnad såväl ii som

övrigt.

skall bolagetdetta syfteI
för distribuera läkemedel, välha rikstäckande ärsystem attett som-

förhållanden och tillgodoser säker,till lokala kravet påanpassat en
läkemedelsförsöijning;rationell och effektiv

och leveransberedskap i fråga läkemedelha den lager- om som-
tillgodose hälso- och sjukvårdens behöriga krav;krävs för att

fortlöpande statistik läke-medverka till produceras överatt en-
och omfattning uppgiftermedelsförbrukningens art samt om

distributionskostnader;ochproducent-
läkemedelsområdet ochfölja utvecklingen på inom utomnoggrant-

landet
effektiviserings- och rationaliseringsarbete.fortlöpandebedriva ett-

Apoteksbolaget apotek och andrabestämmer i vilken utsträckning
försäljningsställen de skallför läkemedel skall ochfinnas var vara

anskaffa ochbelägna 4 §. Det åligger Apoteksbolaget begäranpåatt
läkemedelsförmånen 5tillhandahålla förskrivna läkemedel ingår isom

§-°
självfinansierande förApoteksbolaget skall tillhandahålla systemett

delbetalning egenavgifter för högkostnads-de omfattasav avvaror som
Kostnader skallskyddet. och intäkter ochi för detta sär-system

redovisas 6 §.

5Avtal mellan och Apoteksbolaget åren 1997-98.AB publ förstaten
5 Distributören lagerhåller och svenska apoteken. Medexpedierar order till de

påhjälp denna distributionskedja kan lagerhållningen varje apotekav
begränsas till omkring artiklar.3000
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I enlighet med avtalets 10 skall§ Apoteksbolaget syftei uppnåatt
rationell läkemedelsdistribution och optimal läkemedelsanvänd-en en

ning informera och samarbeta med huvudmännen för hälso- och
sjukvården. Ett exempel på detta Apoteksbolagets skyldighet tillär att
läkemedelskomittéerna inom landstingen lämna uppgifter läke-om
medelsförskrivningar och i övrigt bistå med information. Vidare skall
bolaget fortlöpande samråda med berörda myndigheter bl.a. Läke-
medelsverket, Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen i frågor av

intresse. begäranPå skall till dessa myndigheter lämnasgemensamt de
upplysningar och det biträde behövs för deras verksamhet.som

Receptregister

Ett receptregister skall enligt lagen 1996:1156nytt receptregisterom
föras Apoteksbolaget. Information på ska registreras påreceptenav
apotek. informationDenna lagras i receptregistret enligt lagen fårsom
användas

för registrering underlaget för högkostnadsskyddet,av
för debitering till landstingen,
för ekonomisk uppföljning och framställning statistik hosav
Apoteksbolaget,
för registrering och redovisning till landstingen uppgifter för0 av
ekonomisk uppföljning och framställning statistik,av
för registrering och redovisning till förskrivare, till verksam-0
hetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen och till läkemedels-
kommittéer uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering ochav
kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården och
för registrering och redovisning till Socialstyrelsen uppgifter för0 av
medicinsk uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, epidemiolog-
iska undersökningar, forskning och framställning statistik.av

För och punkterna finns det inskränkningar garanterarvar en av som
den registrerades samtycke för registrering för högkostnadsskyddet
och inte uppgifter enskildatt redovisas. Ett undantagom person ges
dock i den punkten innebärande uppgifter enskildattsenare om person
får lämnas vid redovisning uppgifter kan hänföras tillav som en
enskild förskrivare såvitt gäller den redovisning lämnas tillsom samma
förskrivare och den redovisning lämnas till verksamhetschefen vidsom
den enhet vid vilken förskrivaren". Begränsning finns detäven när
gäller redovisning förskrivningsorsak. Regeringen eller, efterav
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regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen föreskriftermeddelar om
koder för vilka uppgifter receptregistret får innehålla.

Läkemedelsstatistik

På statens uppdrag för fortlöpandeApoteksbolagetägarens en
statistik läkemedelsförbrulmingens omfattningochöver art samt upp-
gifter producent- och distributörskostnader. på årsbasis utgivenIom en
sammanställning framgårSvensk läkemedelsstatistik den- -
kvantitativa läkemedelsförsäljningen försäljningsutvecklingenliksom
under den femårsperioden.senaste

Läkemedelsstatistik sprids blandvia andra kanaler,även annat
apotekare landsting läkemedelskommittéerinom varje till jämtegenom

Ävenenskilda läkare. Läkemedelsindustriföreningen LIF har genom
Läkemedelsstatistikdotterbolaget AB LS specialiserat sig på tillhanda-

hållande marknadsinformation och -analysverktyg för den svenskaav
läkemedelsbranschen. totalstatistiken, Swedish Market SDM,I Drug
ingår samtliga läkemedelsleveranser till landets såledesapotek vilket

försäljningenomsluter såväl i i sluten vård. Medical Indexöppen som
omfattar förskrivningsstatistik frivilligaSweden MIS och är en

läkarförskrivna indikationurvalsundersölcning kopplat tillrecept,av
för kontinuerligt följa och läkemedels-verktyg analyseraett attsom

sjukdomsmönster.terapi- och

Giftinformationscentralen

uppgifterna för den tidigareSedan 1988 myndigheten Statensär
giftinformationscentral Verksamhetenöverfört till Apoteksbolaget AB.
bedrivs huvudsakligen med denenhet inom bolagetautonomsom en
inriktning och avseende sekretess-enligt de påprinciper bl.a. med-
skydd uppgifter konfidentiellakring hantering och lagringav av
uppgifter gällde Personalenför den tidigare inommyndigheten.som-
Apoteksbolagets giftinfonnationsverksamhet omfattas lagenav
1996:786 tillsyn sjukvården lagenhälso- ochöver samtom
1994:953 åligganden och sjukvårdenför personal ihälso-inomom

utsträckning och sjukvårdenövrig personal hälso-inomsamma som
och står därmed liksom överinseendeverksamheten underi övrigt av
Socialstyrelsen.

Giftinformationscentralens huvuduppgift främst allmän-biståär att
heten och sjukvårdsinrättningar kanmed upplysningarsådana som ge
ledning för behandling akuta förgiftningsfall förebygga sådana.ellerav
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underlag förSom rådgivningsverksamheten förfogar Giftinforrnations-
centralen omfattande dokumentation grundad på insamlad ochöver en
bearbetad information från främst tillverkare och avseendeimportörer

kemiskt-tekniskasammansättning produkter läkemedel,jämteav
akuttoxiska egenskaper lämplig för-behandling akutaämnenas samt av

giftningar. Giftinformationscentralen skall forskning,vidare medverka i
utbildning akutinom toxikologi utbyte internationella erfaren-samt av

området.heter på

för hälso- och sjukvårdsekonomiInstitutet IHE

omfattandeEn utrednings- och konsultverksamhet kring hälso- och
sjukvårdsekonomiska frågor bedrivs för hälso- och sjuk-Institutetav
vårdsekonomi IHE helägt dotterbolag till Apoteksbolagetär ettsom

IHE med i Lund bildades Läkemedelsindustri-AB. 1979säte av
föreningen LIF och Apoteksbolaget. mål1988 IHEövertogs år attav
bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling tillämpad forskninggenom
och utredning informations- och kontaktverksamhet. ickejämte IHE är
vinstsyftande. verksamhet bygger kunskaper och metoderIHE:s på
inom den internationella forskningen innefattar ocksåmen egen
metodutveckling. Projekt ochliksom omfattande utrednings-en
konsultverksamhet hälso- och sjukvårdsornrådet genomförs på eget
initiativ eller uppdrag hälso- sjukvårdens olikaochgenom av

Under anställda.intressenter. 1996 mkr och hade 14IHE 10,5omsatte
EkonomiskaI utvärderingar Läkemedlens ekonomiprogrammet

genomförs hälsoekonomiska studier bl.a. förebyggande åtgärderav
eller behandlingar, liksom analyser läkemedelsförsörjningen,av
läkemedelshanteringen läkemedlens och sjukvårds-roll hälso-isamt
verksamheten. Bland publicerade läkemedels-IHE-rapporter inom
området under kan1996 Svensk läkemedelsförsörjningnämnas ettur
ekonomiskt-historiskt perspektiv, Läkemedelskommittéernas framtida

7roll Läkemedelskommittéerna samordnaskan mål och medelsamt -

MiljöKemi AB

MiljöKemi AB miljökonsultföretag med inriktning miljö-påär ett
utredningar tjänster och verksamheter, strategiskt miljöarbeteav varor,
och utbildning. Omsättningen uppgår till med anställda.11 mkr 14

7 IHE Arbetsrapporter respektive1996:1 1996:3
8publicerad Svenski Farmacevtisk Tidskrift 1996:100.
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Personalen består kemister, biologer. Företagettoxikologer ochav
stabil anlitas bådetycks ha ställning på marknaden och tjänsterdessen

och näringslivet,offentlig förvaltning stat, kommun landstingochav
varutillverkande.såväl änste- som

medMyndigheter och andra3.4 organ
användningrörandeuppgifter övrig av

läkemedel

Socialstyrelsen

tillsynsmyndighet inomcentrala ochSocialstyrelsen är expert-statens
medicinsk verksamhet.och sjukvårdhälso-socialtjänst, samt annan

70 medförordningen I996.5övergripande mål enligtMyndighetens är
social välfärdverka för god hälsa ochSocialstyrelsenförinstruktion att

befolk-för helahög kvalitet på lika villkoroch vårdsamt avomsorg
ningen.

omfattandeårfunktion har på genomgåttSocialstyrelsens senare en
huvudsakligeninriktad påförändring och är numera
verksamhet;medicinsk och socialtillsyn av

utvecklingen inom hälso- och sjuk-utvärderinguppföljning och av
socialtjänsten;vårdsområdet samt

kimskapsförmedling i vård ochkunskapsutveckling och omsorg;
utvecklingsarbete särskildochforslmings-uppföljning avav

ansvarsområde;sittbetydelse inom
sjukvårdsområdet;hälso- ochstatistiksamordning på

samordning statliga socialtjänsten;de insatserna inomav
epidemiologisk övervakning;

författningsreglerande funktionervissa samt
internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

användningentillSocialstyrelsens läkemedelsansvar hänför sig av
omfattar:läkemedel hälso- och sjukvården.inom Ansvaret

hälso-kvalitetsarbetet inomFramtagande nationella riktlinjer förav
förekommande fallsjukvården. riktlinjer omfattaroch Dessa också i

läkemedelsanvändningen.
inklusive apoteks-hur hälso- och sjukvårdspersonalen,Tillsyn över

medinteragerarpersonalen, använder, ordinerar, förskriver,t.ex.
läkemedel.eller kunden i säljmoment, hanterar,patienten samt
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Sammanställning, samordning och distribution via trycksaker och IT-
kunskap terapier inklusive terapier med läkemedel.av om

Uppföljning och utvärdering patienters och kunders läkemedels-av-
användning med undantag den effektutvärdering åvilarav som
Läkemedelsverket.

uppdragetI ligger därför följa hur förskrivningenatt till olikaupp
patienter och hur patienterna också deut facto användergrupper av ser

dem. En uppgift framär kunskapsunderlagatt för olikataannan
sjukdomsgrupper och sammanställa dessa till kliniska, nationella rikt-
linjer. Läkemedelsverkets bidrag till dessa kunskapsunderlag är att
granska dokumentation för enskilda läkemedel och fram terapi-ta
rekommendationer vid tillstånd, vilket sedan ingår bas för desom
kliniska riktlinjerna. Ett exempel på Socialstyrelsens insatserannat är
utvärderingar patientsäkerhet.av

enlighetI med lagen 1992:889 förordningen 1992:1668jämte
den ofliciella statistiken Socialstyrelsen vidare för denom ansvarar

officiella statistiken avseende hälso- och sjukvården social-samt
tjänsten.

Tillsyn

Enligt lagen 1996:786 tillsyn hälso- och sjukvårdenöver stårom
hälso- och sjukvården och dess personal under tillsyn Social-av
styrelsen. Med hälso- och sjukvårdspersonal den personalmenas som
omfattas lag 1994:953 åligganden för personal hälso-inomav om
och sjukvården som, vilket nämnts innefattar apoteks-ävenovan,
personal.

Myndighetens tillsynsuppgifter innefattar bl.a. hälso- och sjukvårds-
personalens läkemedelshantering. Socialstyrelsen skall i sin tillsyns-
verksamhet framför allt stödja och granska verksamheten inom
vårdsektom.

Socialstyrelsens tillsyn, uppföljning och utvärdering omfattar i stort
all hälso- och sjukvård undantagetsett försvarets sjukvård- —

oberoende den bedrivs landsting, kommuner ellerstat, iav om av
enskild regi. När det gäller verksamheten Socialstyrelsenär ansvarig
för tillsynen den allmännaöver sjukvården medan Länsstyrelsen har
tillsyn bl.a. enskildaöver vårdhem och socialtjänstens särskilda
boendeformer. För den medicinska tillsynen enskilda vårdhemöver

Ävendock Socialstyrelsen. forskningsanknutet utvecklings-ansvarar
arbete, analyser på uppdrag sjukvården omfattas Social-m.m. av av
styrelsens tillsyn. Slutligen Socialstyrelsenutövar tillsyn utfärdarsamt
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föreskrifter för medicintekniska produkter. har SocialstyrelsenVidare
tillsynsansvar hälso- och sjukvårdspersonalen, vari inräknasöver
apotekspersonalen den mån denna expedierari tillverkar eller läke-
medel eller lämnar råd och upplysningar.

Socialstyrelsens tillsynsverksamhet uppdelad på regionalaär sex
tillsynsenheter lokaliserade till Stockholm, Göteborg, Malmö,

ÖrebroJönköping, och Umeå.
Socialstyrelsens bestämmelser för sjukvårdsverksarnhet-hälso- och

Socialstyrelsens författningssamlingi SOSFS.en anges

Tillsyn medicintekniska produkteröver

hälso- och sjukvården används antal såväl enklaInom ett stort av som
komplicerade s.k. medicintekniska produkter, del med livsuppe-en
hållande funktioner, infusionspumpar, eller liknande.pacemakerst.ex.
Funktionella brister i denna instrument givetvis patiententyp utsätterav
för allvarliga risker. Beträffande de medicintekniska produkterna

tillsyn utfärdar föreslqifter.Socialstyrelsen enklareFörutövar samt
fabrikssteriliseradeprodukter såsom engângsartiklar och preventiv-
CE-märkts Läkemedelsverketmedel inte har motsvarandesom

myndigheter med föruppgifter. Andra verksamhetsområdenansvar
produkter Elsäkerhetsverket,berör medicintekniska Statensärsom

Arbetarskyddsstyrelsen.strålskyddsinstitut och

örskrivarregisterF

Förskrivarregistret enligt förordninghos Socialstyrelsenupprättatssom
SFS 97:92, innehåller uppgifter yrke,förslcri varens namn,om

förskrivarkod.specialitet och förse förskrivar-Registret används för att
med den personliga förskrivarkoden depåska receptna anges somsom

respektive förskrivare återföringskriver Syftet möjliggöraut. är att en
till den enskilde förskrivaren verksamhetschefoch dennes av en
sammanställning den enskilde förskrivarens förskrivningsmönster,av
uppgifter hämtas receptregistret.som ur

9 Som information i första hand myndigheterna före-till de ansvariga atten
skriftemas krav uppfyllda, skall alla medicintekniska produkter inteär ärsom
specialanpassade eller avsedda för klinisk tillverkarensprövning, genom

dennesförsorg och förses CE-märkning för fåmed s.k. attansvar,
marknadsföras. Tillverkaren skall fortlöpande hans produkterövervaka hur
fungerar praktiskt bruk. Vid allvarligi händelse förorsakats CE-av ensom
märkt produkt tillverkaren skyldig anmäla Socialstyrelsen.detta tillär att
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Yrkesbehörighet

Enligt 16 respektive 25 hälso- och sjukvårdslagen 1982:763
bemyndigas regeringen meddela föreskrifter behörighet ochatt om
tillsättning tjänster inom landstingens kommunernasoch hälso- ochav
sjukvård. Regeringen får överlåta Socialstyrelsen meddela sådanaatt
föreskrifter. Enligt lagen 1984:542 behörighet yrke inomutövaattom
hälso- och sjukvården åligger det Socialstyrelsen frågorprövaattm.m.

meddelande legitimation för läkare och sjukvårds-om av annan
personal utbildning och praktik formellt nått tillsom genom upp
fastställd kompetensnivå för utövandet visst yrke inom hälso- ochettav

Ävensjukvården. frågor rörande meddelande specialistkompetensom
Socialstyrelsen. Vidare har Socialstyrelsen frågorprövas prövaattav

behörighet farmacevtiskt yrke för de inneharutövaattom som
apotekar- eller receptarieexamen. Behörig yrke apotekareutövaatt som
eller receptarie den avlagt apotekarexamen respektiveär som
receptarieexamen eller visar han på förvärvatatt sättannat mot-som
svarande kompetens. §7

Forskning

Socialstyrelsen bedriver i viss omfattning medicinforskningsanknutet
utvecklingsarbete Epidemiologiskt EpC vilket bl.a.centrumgenom

för hälsodataregister. Det och Landstingsförbundetstatenansvarar av
finansierade hälso-SPRI, och sjukvårdens utvecklings-gemensamt

institut, i huvudsak inriktat på hälsoekonomi, kvalitetsutveckling,är
informationsteknik och informationsförsöijning hälso-inom och
sjukvården. Det statliga stödet till medicinsk forskning dockutgörs
främst anslagen till universiteten, Medicinska forskningsrådetav
MFR medel anslås till sjukvårdshuvudmännens läkar-samt som
utbildning. Till detta kommer forsknings- och utvecklingsverksamhet
FoU i landsting och företag främst inom läkemedelsbranschen.

deInom medicinska och fannacevtiska fakultetema bedrivs forsk-
ning rubriceras läkemedelsepidemiologi och initieradessom som som
i början 1970-talet och företrädes särskild vetenskapligav nu av en
förening, Svensk läkemedelsepidemiologisk förening.

‘° engelskspråkigi tenninologi: pharmacoepidemiology. drug utilization
research
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Medicinsk databas

Syftet med den medicinska faktadatabasen kvalitetsutveck-MARS är
ling och resultatupptöljning inom hälso- sjukvården med framföroch
allt elektronisk redovisningsform Internet och cd-skivor fören
medicinsk kunskap, statistik, jämförelsetal resultatredovisning.och
Registerbaserad information från nationella kvalitetsregisterdatabaser,
och of theState Art-dokument det grundläggande kunskaps-utgör
underlaget. Målet ktmskaperna skall förunderlag patient-är att utgöra
information stöd till kliniker och basenhetersamt göraattge genom
kontinuerliga jämförelser och resultatstyrning vård möjliga.av
Avsikten dessutom underlag för den regelbundnaär att rapport-ge
eringen tredje tillår regering och riksdag förhållanden hälso-ivart om
och sjukvården.

består kunskapsinnehållMARS och distributionstelcnik.ettav en
Innehållet beskriver

kunskapsläget för effektiv behandling definierade sjukdoms-0 av
tillstånd ofState the Art
Nationella riktlinjer skall grund för framtagandetutgöra0 som av
lokal vårdprogram enlighet medi Dagamaröverenskommelsen
statistikdokument beskriver sjukvårdsproduktion och0 som ger

formunderlag i befolkningsstatistik, patientstatistik och historiskav
sjukvårdskonsumtion
kvalitetsdata beskriver den enskilda vårdinstitutionens värden0 som

kvalitetsindikatorerpå överenskomna vilka ingår i gemensamma
nationellakvalitetsdatabaser kvalitetsregister f.n. 36t.ex.som

för denstycken. kvalitetsdata enskildaDessa institutionen isättes
medrelation till andra datainstitutioners motsvarande produktions-

inriktning benchmarking.

uppbyggnadenI faktadatabsen medverkar antalMARS ettav
medicinska Framtagandet publicerasden information iexperter. somav

sker efterMARS vetenskapliga kriterier. medicinskaUtvärderingen av
data och andra källor medicinska eller medicinskapanelergörs av
referensgrupper, granskar allt underlag. Panelernatillgängligtsom
består Socialstyrelsens LäkaresällskapetsSvenskaexpertgrupper,av
sektioner och föreningar Socialstyrelsens vetenskapliga råd.samt

Samverkan mellan Socialstyrelsen Beredning föroch Statens
Utvärdering medicinsk metodik MedicinskaSBU, SPRI,av
Forsknings Rådet, Landstingsförbundet Läkemedelsverket skersamt
för möjliggöra långsiktig planering arbetsfördelning.ochatt en

1997Svenskt Medicinskt Fönster, startades hösten är ettsom sam-
arbete mellan Landstingsförbundet, Läkemedelsverket, SBU, Social-
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styrelsen och SPRI och utnyttjande hemsida pågemensamtavser av en
för publiceringInternet kunskaps- och referensmaterial från de femav

deltagande organisationerna. Ansvaret för sammanställning, samord-
ning, administration, datateknik och serverñmktion ligger hos Social-
styrelsen.

Projektet Läkemedel användningi

"LäkemedelInom i användning vid Socialstyrelsen genomförs upp-
följningar och utvärderingar läkemedelsanvändningen med hjälpav av
vetenskaplig metodik. Dessutom utarbetas underlag för legala interven-
tioner inom läkemedelsanvändningsområdet. Med hjälp ettav
tvärvetenskapligt omfattar beteendevetenskapliga,angreppssätt som
epidemiologiska och hälsoekonomiska frågeställningar, modeller och
metoder studeras och analyseras läkemedelsanvändningen och kart-
läggs de faktorer påverkar den. Vid analyserna används såvälsom
primärdata t enkät- och intervjudata och sekundärdata tex ex
ACS/receptregistret och i framtid, hälso- och sjukvårdensen
läkemedelsregister litteratur. Som exempel på pågående studiersamt
där primärdata insamlats kan nämnas:

uppföljning och utvärdering effekterna förändringarna läke-i0 av av
medelsförmånen på olika socioekonomiska vilkenI mångrupper.
och varför avstår från köpa de fåttläkemedelatt utman som man

Ärförskrivnasig vissa särskilt drabbadegrupper
uppföljning och utvärdering läkemedelskommittéemas arbete och0 av
funktion.
uppföljning och utvärdering förskrivningsmönster kostnaderoch0 av
avseende läkemedelsanvändningen psykiatriskinom sluten vård.

välHur användningen med det vetenskapstämmer som anses vara
och beprövad erfarenhet Och vad kostar det

dokumentationuppföljning och utvärdering och informations-0 av
överföring uppgifter läkemedelsanvändningen mellan vård-av om
nivåer och huvudmän läkemedelsanvändningen inom hem-samt av
sjukvården. Dokumenteras läkemedelsanvändningen på sådantett

patientansvarig läkare och patientansvarig distriktssköterskasätt att
kan ha god bild patientens läkemedelsanvändning Hur välen av

användningen med vad vetenskap och be-stämmer som anses vara
prövad erfarenhet inom området
uppföljning och utvärdering läkemedelsanvändningen sjuk-på0 av
hem. Vad beror skillnaderna i läkemedelsanvändning mellan olika
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sjukhem med patientsammansättning prå Vad detärsamma görsom
får bra läkemedelsanvändningatt man en

Dessutom genomförs många uppföljningar utvärderingaroch läke-av
medelsanvändningen i olika befolkningsgrupper med hjälp av
läkemedelsdata befintliga register. Sådana undersökningar kanur ge

hurpå läkemedelsanvändningen fördelas på olika t.ex.svar grupper
åldrar och kön i befolkningen. Läkemedel användningi ocksåär
ansvarigt för samordning försöksverksamhet inom förav en ramen
läkemedelsreformen.

Läkemedelshantering

Läkemedelshanteringen inom landstingens och kommunerna, jämte den
privata hälso- och sjukvården skall, del den s.k. kvalitets-isom en
säkringen föreskriven i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS
1993:9, låta sig inspekteras farmacevt minst gång år.av en per
Inspektionen skall omfatta rådgivning och tillsyn såväl läkemedlensav
märkning, beskaffenhet, kontroll och förvaring de lokaler därsom
läkemedlen huvudsakligen hanteras och förvaras rutiner isamt även
samband med läkemedlens ordination, iordningställande och överläm-
nande. Farmacevten skall protokoll iakttagelsernaupprätta vidom
inspektionen skall föreläggas verksamhetschef.som

sjukvårdensHälso- och HSANansvarsnämnd

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN, inrättades 1980,som
tidigare inordnad under Medicinalstyrelsen fram till 1968,var

därefter Socialstyrelsen. HSAN har till frågoruppgift prövaatt om
disciplinpåföljder erinran eller indragning respektivevarning samt
återställande legitimation och receptförslqivningsrätt avseende allav
personal hälso-inom och sjukvården lagen 1994:953omfattassom av

åligganden för personal hälso- sjukvården seoch avsnittetinomom
Återkallelseberörda lagar och förordningar. legitimation kanom av

ske på ansökan Socialstyrelsen. Detsamma gäller inskränkningar iav
läkares förskrivningsrätt narkotiska läkemedel och teknisk sprit.av av

Den l oktober 1994 tillsynslagen rad kompletterandeochersattes en
författningar två lagar för hälso- sjukvårdspersonal-och lagenav nya
1994:953 åligganden för personal inom h.älso- och sjukvårdenom

enligt Hälso-29 § och sjukvårdslagen 1982:763.
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lag 1994:954 disciplinpåiöljd på hälso- och sjukvård-samt om m.m.
område innebar klarare regler för personalens allmännaens som—

Socialstyrelsens tillsyn lagarna haråligganden och dem. Deöver nya
begåttsskärpt Socialstyrelsens skyldigheter anmäla fel tillatt som

förordningen I996.5 71 med instruktion för Hälso- ochHSAN. Av
sjukvårdens ansvarsnämnd fastställs myndigheten skall prövaatt

påenligt lagen 1994:954 disciplinpéifbljdärenden 13 § om m.m.
sjukvårdens område.hälso- och

åttaordförande jämteNämndens sammansättning utgörs av
Landstingsförbundet, Svenska kommun-Efter förslag frånledamöter.

central-LO,förbundet, Landsorganisationen Tjänstemännens
Akademikers centralorganisationTCO, Sverigesorganisation

nämnd-riksdagspartierna regeringenSACO de fyra största utsersamt
ledamöter på år.treens

SBUmedicinsk metodikberedning för utvärderingStatens av

etableradesSocialdepartementet ochinrättades underSBU 1987 som
verkamyndighetsuppgiftema ingårsjälvständig myndighet 1992. l att

ochhälso-rationellt utnyttjande givna inomför ett av resurser
effekternagrund utvärderasjukvården på vetenskapligatt avgenom

myndighetsuppgiftermedicinsk metodik.både etablerad och SBU:sny
1996:608:instruktionen SFSianges

metodik har tillberedning for utvärdering medicinskStatens av
och medicinskaför landet utvärdera tillämpadeuppgift helaatt nya

etiskt perspektiv.medicinskt, ekonomiskt, socialt ochmetoder ur
enkelt ochsammanställa utvärderingama påBeredningen skall ett

och andra berördamöjligt för vårdgivarelättfattligt detsätt görsom
Beredningen skalltillägna sig den kunskap vunnits.att som

resultathar och vilkadokumentera hur denna kunskap använts som
nåtts.

inomför rationellt utnyttjandeSBU skall verka givnaett resurserav
ochbefintlighälso- och sjukvården utvärderaatt nygenom

medicinsk metodik

vidareEnligt instruktionen skall SBU
ochmänniskor Sverigeprioritera områden berör många i somsom

besparingspotential för samhället överstigerhar uppskattad somen
därskall områdenmiljoner kronor år. SBU prioritera50 ävenper

den medicinska metodiken kontroversiell.är
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ledsSBU styrelse Styrelsens ledamöterregeringen.utsesav en som av
viktiga organisationerrepresenterar och institutioner verk-ärsom

inom sjukvården på nationell Vid sidan styrelsennivå.samma om
verkar rådgivande olika kimskaps-intäckerexpertgruppen som
ornråden. Själva utvärderingsverksamheten vanligenorganiseras i
projekt med särskilda projektgrupper i vilka ledamöterexpertgruppens
aktivt deltar.

Frågan vilka projekt skall genomföras inom SBU initierasom som
styrelsen eller och beslutas styrelsen. Utvärdering-expertgruppenav av

i allmänhet inriktad på problemområden konsekvenserär med fören
patienter eller sjukvårdspersonal, ekonomisk, organisatorisk ellerartav
på områden etiskt kontroversiell karaktär.av

Folkhälsoinstitutet

Folkhälsoinstitutet FHI inrättades 1992 nationelltär ettsom organ
med uppgift förebygga sjukdomar och ohälsa. FHI skall foratt annan
sin vetenskapliga förankring bedriva, initiera och stöd till forskningge
och utveckling inom folkhälsoområdet. Detta sker bl.a. FHIattgenom
träffar samarbetsavtal med forskningsmiljöer och för utvecklingcentra

målinriktat folkhälsoarbete inom olika programområden samtav
sprider information kring resultaten.

Särskild vikt läggs forsknings-vid och utvecklingsverksamhet in-
riktad förhållandensådana främjar hälsan hos demot som grupper som

deför hälsoriskerna. En sådan målgrupp kort-är störstautsatta är
utbildade inom hälso- och sjukvården med särskilt hög risk för en

hälsoutveckling. harSamarbete här inletts med såväl forsk-ogynnsam
ningsinstitutioner tillsynsmyndigheter projektarbete bedrivs iochsom
samarbete med sjukvårdshuvudmän och kommuner.inom landsting
Folkhälsoinstitutet bedriver forskningsprojektsamñnansieradeäven
med andra såsom Rådet för Cancerfondenarbetslivsforskning,organ
och ochHjärt- Lungfonden. Omfattande har bl.a. nedlagts vadresurser
gäller forskningen kring allergier narkotika.missbruk FHI harsamt av
dock fonnelli mening inga direkta myndighetsuppgifter berörsom
läkemedelshanteringen inom hälso- och sjukvården.

Ett exempel institutetspå arbetssätt samarbetet med Apoteks-är
bolaget pågått sedan institutets bl.a.gällerDetstart.som programmen
för tobak, missbruk dopning, allergi, motionoch ochsamtmatsom sex
samlevnad. finnsFHI med de Rådavsändare på 19 20 föräven som av
livet-blad apoteken producerat. flertal FHI:sEttsom av egna
broschyrer distribueras via apoteken.
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Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI

NEPI stiftelse bildad 1994är Apoteksbolaget ochgemensamten av
Apotekarsocieteten på initiativ Regeringen. Bildandet föregicksav av
den s.k. NEPI-utredningen framhäver vikten forslcnings-som av
insatser inom områdena allmänmedicin, epidemiologi, folkhälsoforsk-
ning, socialmedicin och hälsoekonomi. NEPI har övergripandesom
målsättning verka för förbättrad läkemedelsanvändningatt en genom
olika insatser.

Stiftelsen har, enligt styrelsebeslut, målsättningövergripandesom
verka för förbättrad läkemedelsanvändning, såväl medicinsktatt en

ekonomiskt, olika insatser områdena läkemedels-inomsom genom
epidemiologi, läkemedelsinformation Eftersomoch läkemedelsekonomi.
läkemedelsanvändningen till från förskriv-80än procentmer emanerar
ning läkemedel förinom öppenvården, främst landstings-av ramen
baserad primärvård, samverkar i första hand med landstingen.NEPI

bidrarNEPI med olika i samverkansprojekt förutsätterresurser som
insatser andra medverkande, och skall således uppfattasinteav som en
forskningsfond varifrån ekonomiskt stöd kan sökas. Verksamheten
bedrivs på proj Avtal samarbete har slutits med bl.a. Folk-om
hälsoinstitutet liksom flera landsting samverkan och med-om
finansiering aktuella bl.a.projekt. behandlingsområdenAv nämnsav
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, användningastma samt av
läkemedel. På basis genomförda sammanställtprojekt har NEPIav

läkemedelsanvändningen olika terapiområden. Tillinomrapporter om
målgrupperna hör främst landstingens läkemedelskommittéer, primär-
vården Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutetsamt

Landstingen

Med den läkemedelsreformen de landstingen och de23 3tarnya
kommuner sjukvårdshuvudmän från och årsskiftet 1997/98medärsom

kostnadsansvaret för läkemedel i vård, därmedöver öppen som
finansieras inom budget övrig vård. förslag till hur deEttsamma som
statliga läkemedelspengama skall överföras och fördelas mellan lands-
tingen under utarbetande i Landstingsförbundets Landstingensregi.är
delaktighet i prisförhandling läkemedel läkemedels-skall ingå iav som

‘Zpromemoria Ds 1992: 104
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förmånen har nyligen utretts och beredning pågår inom Regerings-
kansliet.

Bland landstingens funktioner på läkemedelsområdet kan bl.a.
avdelningarna förnämnas klinisk farmakologi vid vilka finns

läkemedelsinformationscentraler LIC. Läkemedelsverkets regionala
biverkningscentra knutna till dessa.är Förskrivare kan till LIC ställa
kvalificerade frågor läkemedels effekter och biverkningarom som
uppkommer i enskilda patientfall. kanLIC också bistå läkemedels-
kommittéer med dokumentation och värderingar. förkortaFör att
svarstidema har Drugline utvecklats databas för LIC.som gemensam

Läkemedelskommittéer

Den lagen läkemedelskommittéer 1996:1157 föreskriver attnya om
det landstingi varje eller kommuner med landstingskommunala
funktioner skall finnas eller flera läkemedelskommittéer. Verksam-en
heten regleras i särskild lag skall finansieras landstingen ochsom av

organiserad administreras efter regionala förutsättningarsamtvara
varje landsting beslutar utfärdande föreskriftervarom genom av om

läkemedelskommittés arbetsfonner.
Sjulcvårdshuvudmärmen har det övergripande för läke-ansvaret

medelshanteringen och det arbete bedrivs läkemedels-som genom
kommittéema med utarbeta riktlinjer för läkemedlens praktiskaatt
hantering. Läkemedelskommittéemas verksamhet skall inriktas mot
såväl offentlig vård.privat De skall bl.a. förmedla oberoendesom
läkemedelsinformation grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet
och därigenom verka för tillförlitlig och rationell användningen av
läkemedel inom landstinget. Kommitténs rekommendationer skall i
detta sammanhang rådgivande och bindande.uppfattas Påvara som

år har dessutom lokala instruktioner läkemedelshanteringenförsenare
inom hälso- och sjukvården utarbetats inom landsting.många

Läkemedelskommittéema skall vidare inflytande för-överutöva
skrivningsrätten. Apoteksbolaget har till kommittéernaskyldighet att
lämna uppgift läkemedelsförslcrivningar personal vid vårdinrätt-om av
ning. Läkemedelskommittéema skall för övergripandesvara en
uppföljning förskrivningsrätten och eventuella bristerpåpeka inomav
verksamhetsområdet vad läkemedelsanvändning före-isamtavser
kommande fall erbjuda utbildning hälso- sjukvårdspersonal.ochav

3 Läkemedel i priskonkurrens. Betänkande från prisregleringKommittén för av
läkemedel. SOU 1997: 165
4 registrerats enligt lagen 1996:1 156 receptregister.som om
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grundas information vilka läkemedelUppföljningen på regelbunden om
landstingets hälso- och sjukvård, vilka sjukdomarförskrivs inomsom

förskrivningsrättenförskrivningen hureller symptom samtsom avser
personalförskrivande läkare och medicinsk inomanvänds annanav

hälso- och sjukvården.
läkemedelskommitté-omfattning nödvändigt skalldenI som anses

varandra de administrativasamverka med gränserna samtöverema
bidraroch högskolor. Statenberörda myndigheter, universitetmed

tillinformationkontinuerligkunskapsunderlagmeddessutom genom
med flera.ApoteksbolagetLäkemedelsverket,från SBU,kommittéema

SPRI

och sjukvård,hälso-utvecklingsinstitut förfriståendeSPRI, är ettsom
helainomarbetaroch sjukvårdshuvudmännen,finansierat statenav

stöderdel. Sprisjukvårdsområdet, läkemedelhälso- och är envarav
metoderoch introducerautvecklasjukvårdens ansvariga ihälso- och att

områdekvalitetssäkring.och Ettsystematisk kvalitetsutveckling ärför
sjukvårdensmetoder forutvecklinghälsoekonomi, mätaattt.ex. av

vårdinfonnatik,områdeeffekter och kostnader.prestation, Ett ärannat
uppdragsverk-fördatorstödd vårddokumentation Inom ramenm.m.

läkemedels-införandetutarbetatsharsamheten rapport avomen
refonnen.
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utredningarlHistorik4 och tidigare

förändringar under4.1 Några 0rd om

1900-talet

all tillverk-svarade apoteken för praktisktbörjan 1900-taletI tagetav
Åren omkastningz-kring innebarläkemedel i Sverige. 1940ning enav

hälftenläkemedelsindustrin fortidpunkt stodfrån denna än avmer
för frånminskade andel stadigtproduktionsvärdet och apoteken sin att

alla läkemedel.producera1975 bara procentett avpar
värdemässigtlandetkonsumeras i härrörläkemedeldeAv som nu
omkring 2/3läkemedelsindustri medansvensk1/3 frånomkring

gengäld den svenska läkemedelsindustrinharutlandet. Ikommer från
frågavärldsmarknaden vår handelsbalans iställning påstarkså atten

och Upjohn rankadePharrnaciamedläkemedel positiv, Astraärom
världens läkemedels-blandoch 15respektive 13 störstasom nrnrsom

företag.
lågSverige. dessa 138322 apotek iingång fanns Av1900-taletsVid

Eftersom drygt 21städerna. endastieller 43 procentprocentnärmare
vida bättrestadsbefollcningenstäderna hadelevde ibefolkningen enav

fannsinvånare. Vid 1996 ilandsbygdens slutetapotektillgång till än av
apotek kommun.varjefördelade med iminstlandet apotek897 ett

områdegrundligtEtt utrett

beträffandeantal utredningar gjorts störreUnder l900-talet har ett stort
betydandeläkemedelsområdet. harmindre delar Dettaeller avsatt ettav

direkt berörtsådanabegränsar tillbetänkanden. Om sigantal somman
någonåtminstoneutredningar haftfannacin och avgivits typ avav som

sedanfinnerhuvuduppgifter,läkemedelsfrågor sina attmansom en av

‘ R Lönngren:kapitel sammandragHuvuddelen detta är ett avav
kommerpåverkat läkemedelsforsörjningen, 1997,Utredningar attsomsom

helhet bilaga.publiceras i sin som
Öberg:2 ekonomiskt-läkemedelsförsörjningSvenskKälla: Klas ettur-

perspektiv. Arbetsrapport 1996:historiskt IHE
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seklets början i fallvarje 39 betänkanden avgivits angående läkemedel
fram till 1997, exklusive de två utredningar fortfarande arbetarsom
under hösten 1997. de tidigare betänkandenaAv 39 har

nio huvudsakligen apoteksväsendets ekonomiska ochavsett0
organisatoriska förhållanden medan

berört läkemedelsindustrin;närmasttre0
nio betänkanden har uppehållit sig vid eller mindre delarstörre0 av
säkerhetslagstiftning och läkemedelskontroll;
två betänkanden har specifikt avhandlat läkemedlens prissättning0
och
två befattat sig med infonnationsfrågor på läkemedelsområdet;0
fyra betänkanden har fannacevtisk utbildning och forslming;rört
frågor den militära läkemedelsförsöijningen har behandlats iom
fyra andra betänkanden;
det grundläggande förslaget läkemedelsföimån deninom0 om en
allmänna sjukförsäkringens lades fram Socialvårds-ram av
kommittén dessi betänkande SOU 1944:15; frågor läkemedels-om
förmånens utformning och storlek har därefter behandlats im.m.
fem olika betänkanden.

4.2 Tiden 1900 1940. Successiv-

omställning till den moderna
läkemedelseran

Apoteksväsendet präglades vid 1900-talets början i hög grad av arv
från tidigare sekler. fannsI Sverige ingen egentlig läkemedelsindustn
och i omvärlden låg den i sin linda. s.k.Den terapeutiska revolutionen,
inledd med sulfapreparaten, penicillin och andra antibiotika började
omkring 1940. Under tiden fram till dess genomfördes rad föränd-en
ringar bildade bas för den fortsatta utvecklingen.som

dennaInom 40-årsperiod finns relativt markant gränslinje kringen
1920. Då upphörde det ålderdomliga med säljbara apoteks-systemet
privilegier till förmån för det tjänstemannalilcnande apoteks-mera

existerade de därefter följandesystem 50 åren. Under sekletssom
första båda decennier skapades den lagstiftning läkemedel ochom
gifter öppnade för den svenska läkemedelsindustri ochvägensom
partihandel med läkemedel allti väsentligt grundlades under 1920-som
och l930-talen. Det också under denna period denvar senare som
speciella kontrollen fabriksberedda läkemedel kom till liksom deav
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pensions- och avgiftssystem för apoteken för lång tid framåtsom gav
dessa karaktären delar inom ekonomiskt kollektiv.ettav

4.3 Tiden 1941 1962. Upprustning men-
kvardröj ande reforrnbehov

farmaceutiskaFrån utgångspunkter kännetecknas denna period framför
allt apoteksväsendet undergick betydandeatt modernisering,av atten
svensk och utländsk läkemedelsindustri initierade antal ochett stort nya
effektiva läkemedel, biverkningsproblematiken, på ödesdigertatt ett

manifesterad neurosedynkatastrofen,sätt kom tilldra sigatt stortgenom
intresse, tidsenlig läkemedelslagstiftningatt kom till densamt atten
tidigare försummade farmaceutiska utbildningen och forskningen fick

kraftig uppryclcning. fannsBrister dock fortfarande och perioden ären
förknippad med två statliga utredningar rörande läkemedelsför-stora
sörjningen dock inte medförde några nämnvärda organisatoriskasom
förändringar. Under perioden infördes allmän sjukförsäkring i Sverige
och i samband därmed tillkom relativt läkemedelsförrnån.generösen

4.4 Tiden 1963 1985. Systemskifte-

Avlösningen privilegiesystemet statligt apoteksbolag medettav av
på detaljhandel läkemedelensamrätt är tvivel denutan mestav

genomgripande förändringen inom svensk farmaci under 1900-talet.
Därför har tidpunkten, för1963, tillkallandet Läkemedelsförsörj-av
ningsutredningen, resulterade i apoteksbolag,statligt och slut-ettsom
året för bolagets första avtalsperiod fått dettabegränsa tidsavsnitt.
Under denna period engagerade sig läkemedelsindustrinistaten genom
förvärven läkemedelsföretagen Kabi och Vitrum, bildadeav som
kärnan deni statliga läkemedelskoncern skapades. Läkemedels-som
kontrollen förstärktes och läkemedelsinformationen byggdes Blandut.

tillkom FASS och Apoteksbolagetsannat läkemedelsbok.

4.5 Tiden efter 1985 Samling ocksåmen.
oenighet

relativI politisk enighet har fristående myndighet,stor Läkemedels-en
verket, tillkommit och läkemedelslagstiftning antagits. Avtaleten ny
rörande Apoteksbolaget för den avtalsperioden 1990 för-1995nya -
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längdes automatiskt. tydliga tecken på tvekan oenighet harMen och
kunnat framföri andra sammanhang, allt beträffande Apoteks-ses
bolagets fortsatta denverksamhet. borgerligaEn regeringensenasteav
år framlagd byggde förslag1994 proposition på under 1992som enav
tillsatt utredare efter regeringsskiftetåterkallades den social-av
demokratiska utredare avgivetregeringen. Ett av samma senare
betänkande har föranlettinte några åtgärder utredningar harutan nya
kommit till stånd.

läkemedelsförmånVäsentligt ändrad

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU 2000 lade december fram delbetänkande Reform påi 1995 ett

SOU rörande kostnadsansvaret för läkemedel1995:122 irecept m.m.
öppenvård läkemedelsförmånen inklusive högkostnadsskydd församt
sjukvård läkemedel. basis betänkande hari öppenvård och På dettaav

läkemedelsfönnånriksdagen fattat beslut väsentligt ändrad attom en
Ändringamafrån den innebarutgå l januari 1997. bl.a. patientensatt

kostnad kronorhar höjts till högst 300 för läkemedel under1egen en
12-månadersperiod.

Beslutet fattades förslag 1996/97:27 läke-efter i propositionen om
medelsförmåner läkemedelsförsöijning föreslogsoch dennaIm.m.
också landstingen från den januari kostnadsansvaretl 1998att övertar
för läkemedelsförrnånen. Riksdagen beslöt enlighet hänned.i

tillpropositionen 1996/97:27 lade regeringen också fram förslagI
lag handel läkemedel,med receptregister samtom en om en om
läkemedelskommittéer. handel med läkemedel skulleLagen ersättaom
lagen detaljhandel med läkemedel och föreslogs medge attom
sjukhusen skulle kunna upphandla läkemedel direkt från partihandels-
företag. föreslagna lagen avsedd regleraDen receptregister attom var

skulle föras Apoteksbolaget. Syftetpersonregisterett nytt som av var
data frånbestämma i vilken omfattning kunde registrerasatt recepten

erforderligpå apoteken för ligga till grund för debiteringar ochatt
kostnadsinfonnation betalningsansvariga landstinget. Vidaretill det

förskulle lagen reglera och redovisning uppgifter denregistrering av
medicinska uppföljningen. Vad slutligen lagen läkemedels-angår om
kommittéer förstärkningskulle denna bidra till och förbättringen av

professionelladen läkemedelsinformationen till förskrivare inom såväl
den offentliga vården. Riksdagen de föreslagnaprivata antogsom
lagarna kraftträdde i den januari 1997.1som
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Apoteksbolagets framtid

tillsattesI 1995 inom Socialdepartementet arbetsgrupp medmars en
uppdrag sammanställa och analyseraatt uppgifter rörande Apoteks-
bolagets verksamhet. Arbetsgruppen redovisade sitt uppdrag i
november 1995 Apoteksbolagets framtida rollrapporten Dsgenom
1995:82.

Enligt borde vissa begränsningarrapporten Apoteksbolagetsigöras
driva detaljhandelensamrätt med läkemedel.att skulleEnsamrätten

behållas för receptbelagda läkemedel, läkemedel borde fåmen en grupp
säljas i handel denöppen gjort anmälan därom tillav som
Läkemedelsverket. Vidare borde sjukhusen få upphandla sina läke-
medel direkt från partihandeln. Enligt den riksdagen lagenantagnaav

handel med läkemedel 1996:1152 har sådan möjlighet öppnats.om nu
Beträffande Apoteksbolagets ägarförhållanden föreslogs att staten
borde bli till bolaget. Med bifallägare till propositionen 1995/96ensam
har riksdagen bemyndigat regeringen vidta de åtgärderatt som
erfordras för Apoteksbolaget skall bli helägtatt staten.av

frågaI Apoteksbolagets framtida uppgifter föreslogs dessaattom
renodlas till kämverksamheten inom denatt nationella läke-avse
medelsförsörjningen, varvid bolaget bl.a. borde ha central rollen
beträffande producentobunden läkemedelsinformation och fort-även
sättningsvis fullgöra uppgifter inom totalförsvaret. Arbetsgruppen
föreslog också Apoteksbolagets tjänster marginalernaatt fastställdes

statlig myndighet på basis bl.a. överläggningar mellan bolagetav en av
och sjukvårdshuvudmännen. Slutligen föreslog arbetsgruppen att
Apoteksbolagets interna redovisning och organisation utformades så att
kostnader och intäkter inom olika verksamhetsgrenar framgick. Syftet

motverka eventuell s.k. korssubventionering.attvar

Två utredningar tillkallasnya

denI förut omnämnda propositionen läkemedels-1996/97:27 om
förmåner och läkemedelsförsöijning meddelades regeringenattm.m.
ansåg behov föreligga för tillkalla utredningartvâ rörandeatt nya
läkemedelsområdet. Beslut tillkalla dessa utredningar fattadesattom
den 28 november 1996.

Det beslutet Läkemedelsdistributionsutredningen.ena avser
Det andra utredningsbehovet angick fastställande förmånsgrund-av

ande priser läkemedelsornrådetpå vid överföring kostnadsansvaretav
till landstingen. Den utredning erfordrades för detta ändamålsom
skulle ha till uppgift klarlägga Riksförsäkringsverket,att om annan
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statlig myndighet eller statlig myndighet skulle för atten ny svara
fastställa fönnånsgrundandepriser på läkemedel och ersättning till
Apoteksbolaget då kostnadsansvaret förs från till lands-över staten
tingen. Utgångspunkten för denna skulle läkemedels-översyn attvara
förmånen statligt reglerad samtidigt sjukvårdshuvudmännensär som
berättigade krav kunnapå påverka kostnaderna inom förmånenatt
måste beaktas.

Utredningen har bedrivits under benämningen förKommittén
prisregleringen läkemedel avlämnade betänkandet Läkemedel iav
priskonkurrens SOU 1997:165 i november Kommittén föreslog1997.

innebärande oberoende, statlig myndighet också iett system att en
fortsättningen självständigt fastställer de enhetliga utforsäljnings-
priserna från apotek AUP. Denna reglering kompletteras med en
möjlighet för industrin och sjukvårdshuvudmännen direktaatt genom
förhandlingar efter myndighetens avslutade handläggning träffa
individuella överenskommelser lägre inköpspriser till apotek.om
Differensen tillfaller förhandlandedet landstinget vinst ellersom en
besparing. Enligt förslaget skall endast sådana apotekstjänster harsom

naturligt och nödvändigt samband med produkterna inomett
läkemedelsförmånen, s.k. grundläggande apotekstjänster, ersättas ur

Övrigaförmånen. apotekstjänster, s.k. tilläggstjänster, får erbjudas
sjukvården och andra intressenter i konkurrens med övriga aktörer på
marknaden och ersättning utanför förmånen. Kommittén föreslårmot

prisregleringen skall handhas nyinrättad statlig myndighet,att av en
samlokaliserad med Läkemedelsverket i Uppsala.
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5 Andra områden orrnregleratssom

Under 1996 publicerade Konkurrensverket konkurrensenrapporten om
på avreglerade marknader‘. De branscher beskrivs i verketssom

taxi, tele,är flyg,rapport tåg och el.post, Denna används härrapport
huvudsaklig källa för beskriva avreglerinigamaattsom på tele-post-

och flygområdenaz. Omregleringama kommenteras med avseende på
vilka erfarenheter kan intresse för läke:medelsområdet3.som vara av

Under den tioårsperioden harsenaste många atvregleringar genom-
förts i Sverige. Skälen till detta flera. Ett viktigtär skäl insiktenär att

konkurrensens betydelse för den ekonomiska tilllväxten ökadeom under
1980-talet. Andra skäl den ökade internationalisseringenär och den allt
snabbare tekniska utvecklingen inneburit många tidigareattsom
regleringar spelat sin roll. Sverige påut mångaär marknader bland de
första länderna i världen genomföra avregleringzar.att gällerDet särskilt
på marknader inom och kommunikationssområdet.transport-

5.1 Erfarenheter särskilt intxresse förav

läkemedelsområdet

Post

Som tidigare monopolforetag på delar postmarrknaden och medav en
klart dominerande ställning på många delmarknatder, har Posten för-
delar hinder förutgör stora aktörer. lfördelarDe Postensom nya som
har förutom denär, marknadsdominerande bl.a.ställnimgen, samdrifts-
fördelar mellan olika verksamheter, kontroll den postalaöver

1 Konkurrens på avreglerade marknader. Konkurremsverkets rapportserie
1996:4.

Även2 kapiteli 6 diskuteras behandlas kommunikatiomsverkens omstrukture-
ring, kan dras i detta sammanhang intressanta sluttsatser särskiltvarur detnär
gäller myndighetsfunktionen.
3 Observera omreglering i flertaletatt termen fall tbättre beskriver desättett
förändringar gjorts har bytt regleringsmetoad minskatsom änman snarare-
regleringen.
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infrastrukturen och möjligheten utnyttja gjortsinvesteringaratt som
förunder monopoltiden. finns risk på långtgåendeDet Posten sättatt ett

använder dessa fördelar för motarbeta konkurrens t.ex. attatt genom
korssubventionera mellan monopoltjänster och konkurrensutsatta

höga andra för tillgångentjänster eller priser aktöreratt ta utgenom av
infrastrukturen,till den postala postboxsystemet.t.ex.

finnsaspekt det med nuvarande marknadssituationEn viktig är att
kämverksamhetenskäl privatisera inom Genominte Posten. attatt

till har kvar möjlighetenkvarstå Posten utövaägare att ettstatensom
uppfyllandet övergripande mål-ägande dels underlättar desom av

för framväxtpostlagen dels förbättrar förutsättningarnasättningarna i
fungerande konkurrens, läge där konkurrenssituationeni ännuettenav
tillfredsställande. oktober 1997 presenterades Statensinte Iär rapporten

betaltjänstområdet Ds 1997:58.på och I rapportenpost-ansvar
framhålls den utvecklingen, rationaliseringar, kundemastekniskaatt

ochförutsåttningama postrnarknadenbeteende har förändrat påm.m.
betydelse utvärderingenbetalmarknaden vilket iär största avav

och säkerställandet de samhällsomfattande tjänsterna. Iregleringen av
avgift skall bidra tillföreslås viapostoperatörer attrapporten att en

skall säker-finansiera den samhällsomfattande posttjänsten. Denna
för brevportoställas tillståndsvillkor. Nuvarande prisregleringgenom

bemyndigandeföreslås stället fåslopas regeringen i attettmen
Tillstånds-föreskrifter pristak for befordran brev.meddela ett avom

villkor.förena tillstånd med individuellamyndigheten möjlighet attges
kostnadsbaseratmöjlighet enhetligtABPosten sätta ettattges

lokalporto.
för närvarande.postlagen pågår i regeringskanslietEn översyn av

bådaLikheten med läkemedelsområdet kanske främstär att
särskilda för vissabranscherna har kräva avtal med attstatenansetts

hela landet.grundläggande servicenivåer skall kunna uppnås Detöver
definiera ochutredningsarbete genomförts och genomförs för attsom
kanberäkna kostnaderna for dessa grundläggande tjänster vara av

läke-vid eventuellt fastställande motsvarande tjänster påintresse ett av
medelsområdet.

viktigterfarenhet från detavregleringen på postområdetEn ärär att
konkurrenssnedvridningförutsättningar risken forskapas såatt att

detkorssubventionering undvikes. kan skeDetta attgenomgenom
verksamheter detavreglering klargörs vilkainnan eventuellen

sidandominerande företaget, Apoteksbolaget, bör få bedriva vid om
särredovis-kämverksamheten bolaget utvecklar fullständigoch att en

tordeavseende olika Liksom beträffandening produktgrupper. Posten
Apoteks-det finnas skäl fullständig privatiseringtalar mot avsom en
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bolaget innan fungerande konkurrens förpå marknaden distributionen
läkemedel har uppnåtts.av

Tele

Konkurrensen inom olika delar telemarknadien har ökat sedanav
avregleringen. På marknaden för fast telefoni har priserna fallit
påtagligt för utlands- och tjärrsamtal medan fördubblatspriset för
närsamtal, dock från relativt låg nivå. Med rådande prisnivåer ochen
samtrañkavgifter föreligger fortfarande inte möjligheter konkurreraatt
inom tjänstekategorin närsamtal På marknaden föravgränsat. mobila
teletjänster kan konkurrensen i vissa delar ha varit intensiv,sågas vilket
bl.a. tagit sig uttryck i omfattande subventioner GSM-telefoner.av

Men konkurrensen haräven ökat inom olika delar telemark-om av
naden sedan avregleringen 1993 kan konstateras Telia fortfarandeatt
har stark ställning på den svenska telemarknaden. Exempelvis haren
Telia hittills konkurrens endast frånmött Tele2 marknadenpå för
nationell telefoni från fast anslutningspunkt för både hushåll och
företag.

Telias kontroll infrastruktur, bl.a.över och dess möjlig-accessnätet,
heter prissättningen på olika teletjänsteratt söka utveck-genom styra
lingen, bl.a. söka det dyrare förgöraatt sina kundergenom attegna
ringa till kunder andra fastnätsoperatörersi talar förnät, Teliasatt
starka ställning kan komma bestå under lång tidatt framöver.

Till skillnad från läkemedelsområdet har det på teleornrådet inte
funnits något rättsligt skyddat förmonopol Televerket eller licenstvång
for anläggning telenät eller for erbjuda teletjänsteratt i Sverigeav men
Televerket har sedan långt hafttid de facto-monopol inomett stora
delar telemarknaden. Telemarknaden kännetecknas snabbav av en
teknisk utveckling med ändrade marknadsförutsättningar följd.som
Den internationella anknytningen betydande och EG-direktiv harär
haft betydelse för utvecklingenstor i Sverige. med läkemedels-likhetI
området har tillgången hela landetöver på efterfrågadevissa tjänster
givits rättsligt stöd. Nettokostnadenett för tjänst har dockdenna
bedömts så begränsad omfattning särskildnågon ersättningattvara av
för tillhandahålla dessa tjänsteratt inte har motiverad.ansetts
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Flyg

sammanfattandeBeträffande inrikesflyget detavregleringen ärav
Konkurrensverketomdömet avregleringen lyckad i denenligt varitatt

skulle hameningen marknaden dag fungerar bättre vad deni änatt
ökat,den fortfarande reglerad. Graden konkurrens hargjort varitom av

vilket har fram kostnadspress. de konkurrensutsattatvingat Påen
och fallit, förlinjerna har antalet avgångar ökat, priserna har åtminstone
perioder. har de positivavissa och under vissa Däremotresenärer

fannseffekterna långt ifrån de högt ställda förväntningarmotsvarat som
allt fallit mindrevid tiden för avregleringen. Framför har priserna i

utsträckning hade hoppats.vadän man
främstFlygmarknaden likheter med läkemedelsmarknadenhar vissa

försärskilda lqav på till skyddden ställer operatörernaattgenom
tillstånd förmänniskornas liv säkerhet. säkerhetsskäl krävs detoch Av

linjetrafik. tillstånd beviljas regeringen. Grund-bedriva Sådantatt av
uppfyller fastställda kraven skallregeln alla företag deär att som

tillstånd. således och någonbeviljas Någon behovsprövning integörs
företrädesrätt för företag tillämpas heller.visst

flygetbeträffande försämrad passagerarsäkerhet inomFarhågor en
ellertill följd besannats Sverige iavregleringen har inte varken iav

förländer, Luftfartsinspektionen ansvarigandra USA. SverigeI ärt.ex.
flygtrafiken.övervakningen säkerheten iav

erfarenheter omregleringar5.2 Generella av

på företagensEffekter effektivitet

ledafaktiskt eller potentiellt konkurrenstryck riskerarFrånvaron ettav
innovationskraftenföretagens effektivitet minskar ochtill internaatt att

avskaffandetmarknad finns många exempel på hurpå hämmas. Deten
handels- etableringshinder, med stärkt konkurrenstryckellert.ex. ettav

ökat trycket företagen minskaresultat, på dramatiskt påsättett attsom
kostnader.sina

avregleringar genomförts monopol-viktigt skäl till de påEtt som
etablera konkurrenstryck velat ökamarknader är att att ettgenomman

effektiviteten företagen. flertalet marknader högt ställdai På ävensynes
Nyetableringenförväntningar sådana effekter ha uppfyllts. avom

utvecklatsföretag har dessutom medfört produkter och tjänsteratt nya
utvecklingoch på marknaden. illustrativt exempel dennått Ett ärut

4 inrikesflyget. Konkurrensverkets rapportserie 1996:1Avregleringen av
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skett på marknaden för telefonapparatersom det Televerketefter iatt
mitten 1980-talet förlorade sin till ansluta telefonerav ensamrätt tillatt
det allmänna telenätet.

En konkurrensproblemtypny av

På hårt reglerade marknader finns ofta allvarliga konkurrensproblem i
form lagstadgade hindert.ex. nyetableringar ellerav mot pris-
konkurrens. Som regel inte konkurrenslagenär möjlig användaatt mot
denna konkurrensbegränsningar.typ När marknad avreglerasav en
aktualiseras emellertid ofta problem.typ En del dessa kanen ny av av
hanteras inom för speciallagstiftningar. Samtidigt visarramen
erfarenheten konkurrenslagenatt viktigtär medelett för motverkaatt
och undanröja konkurrensbegränsningar på avreglerade marknader.
Konkurrenslagen, konkurrensmyndigheten och de domstolar som
hanterar konkurrenslagsärenden har därför ofta betydelsefull roll fören
marknadsutvecklingen.

Den vanligaste ärendentypen föranleddaär denav attav
dominerande aktören på marknaden anklagats för missbruk sinav
dominerande ställning. På flera marknader har det dominerande
företaget anklagats för bl.a. underprissättning, dvs. för så lågaatt sätta
priser kostnaderna inte täcks, medatt resultat konkurrenter riskeraratt

slås från marknaden.att några fallI harut Konkurrensverket funnit att
de dominerande företagen underprissättning överträttgenom
konkurrenslagens förbud missbruk dominerandemot ställning.av

En viktig fråga, har aktualiserats vid flera tillfällen,annan som är
den villkoren för tillträde till s.k. nödvändiga faciliteterom t.ex. det
allmänna telenätet. Särskilda strukturgrepp kan behöva genomföras
inför avreglering, dent.ex. nödvändigaatt faciliteten särskiljsen och
läggs i bolag.ett separat

Vidare har den dominerande aktörens användande olika trohets-av
skapande förfaranden föranlett flera ingripanden från Konkurrens-
verket.

Fördelningseffekter

På reglerade marknader subventioneras ofta kundgruppervissa på
bekostnad andra. Detta sker den dominerandet.ex.av attgenom
aktören för över mellan olika verksamheter. På telemarlcnadenresurser
användes vinster från riks- och utlandssamtal till subventioneraatt
lokalsamtal. Inom inrikesflyget subventionerades regionalflyget med
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bekostnad linjer med bättrebelopp på påresenärerstora passagerar-av
underlag.

politisk viljaOfta subventionering följddenna typvar av en av en
andra.kundgrupper skulle i förhållande till Närvissaatt engynnas

genomförs minskar emellertid såväl möjligheteravreglering attstatens
möjligheterföretagens beteende och prissättning företagensstyra som

verksamheter.föra mellan olikaöveratt resurser
fördelsamhällsekonomiskt perspektiv det oftastUtifrån är attett en
finnsfår kostnader. de fall detrespektive kundgrupp bära sina I ettegna

bör dettastödja konsumentersamhällsintresse vissaatt grupperav av
kunnabeslut. sådant beslut skulleske politiskt Ett t.ex.ettgenom

skall flyglinjer. Förstatliga subventioner utgå till vissainnebära attatt
ochtill behovettidigt möjligt skall kunna ställningså ta avman som

det viktigtkompensation till vissaformen för är att engrupper,
möjligtochfördelningsmässiga effekter diskuterasavreglerings om

genomförs.avregleringentydliggörs innan

spelreglerBehovet klaraav

mycketspelregler påverkar marknadUtformningen de är avav som en
spelreglerfunktionssätt. Väl utformadebetydelse för marknadensstor

marknad ochunderlag för de beslut fattas påskall fungera ensom som
erfarenhetblir effektiva. Konkurrensverketspåverka besluten så deatt

medelstoraför ochspelregler särskilt viktiga småklaraär äratt att
marknader.företag olikaskall kunna konkurrera med påföretag stora

fyllas.k. watch-dog-myndighetermarknader kan särskildaPå vissa en
övergångsperiod.viktig funktion, åtminstone under en

harregelverk konkurrenslagen. beskrivsviktigt SomEtt är ovan
avregleradehaft viktig roll för utvecklingen pådenna lag en

komplexitet,faktorer frågornasmarknader. problem dockEtt är att som
möjlighetgällande ordningen medpraxis och denbristen på att

lång tid innantill ofta innebär detöverklaga två instanser ettatt tar
höga kostnad-till stånd. kan, förutomslutligt avgörande kommer Detta

förvillkorenbetydande osäkerhetför innebärarättsprocessen, en omer
företagen påtorde drabba de mindrevilket i första handkonkurrens,

marknaden.
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5.3 Utredarens slutsatser

En övergripande slutsats de avregleringarär har skett fler-att i0 som
talet fall får betraktas framgångsrika. vissa marknaderPå harsom
krävts korrigeringar i regelverket erfarenheterna tyder på attmen
marknaderna deti hela fungerar bättrestora vad de hade ortän om
de fortfarande hade varit reglerade.
En avreglering bör uppenbarligen planeras mycket för0 noggrant att
undvika initiala oönskade effekter. På många områden strukturellär
separering vissa verksamheter det bästa åstadkommasättetav att
förutsättningar för effektiv konkurrens, i syfte skiljat.ex. atten ut
myndighetsfunktioner från operativa verksamheter på marknad.en
En avreglering verkar alltid oförutseddanästan effekter,0 t.ex.
beroende på omvärldsförändringar varit svåra förutse. Enattsom
viktig slutsats därför avregleringarär måste följatt och detattas upp
måste finnas beredskap för justera detatt regelverket. En metodnya
för säkerställa detta redanatt vidär avregleringenatt fastställa en
eller flera kontrolltidpunkter effekternanär avregleringen skallav
utvärderas.
De förväntningar byggs inför avreglering ofta0 ärsom upp en
orealistiska. Om så fallet kanär avreglering framståen som
misslyckad regelförändringen skapattrots att bättre fungerandeen
marknad vad falletvaritän den inte genomförts. Ensom om
utveckling kan resursstarka klmd-ärnoteras att och företagar-som

bättre andra förmår utnyttjaän denatt situationen ochgrupper nya
dra fördel avregleringen.av
Vid avregleringar marknader under lång tid har dominerats0 av som

aktör bör det införas speciella regler för nytillträdandeav en att ge
företag goda möjligheter etablera sig marknaden. Erfaren-att på
heten visar aktörer underatt övergångsperiod kan behövanya etten

skydd för långsiktigtextra kunnaatt bidra skärpttill konkurrens-ett
tryck på marknaden. Denna reglerasymmetriska finns redantyp iav
konkurrenslagen, exempelvis krav ställs påatt strängaregenom
dominerande företag.
Många avreglerade marknader domineras statligt företag.0 ägtettav
Det kan innebära vissa problem, vad styrning verk-t.ex. avser av
samheten, samtidigt möjlighet använda ägarrollenstatenmen ger att
för förbättra förutsättningarna föratt konkurrens.
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6 Mål, visioner, kostnader,
stymingsfonner

För beskriva läkemedelsförsöijningenatt helhetsperspektivettur
används följande infallsvinklar på läkemedelsförsöijningen:

del hälso- och sjukvården,som en av
distiibutionskedj från tillverkare till kund ellersom patient.,en a

från och landstingsekonomiskstats- utgångspunkt, slutligenen samt
från statlig ägarsynpunkt.en

De två prioriterade perspektiven människanär i och dencentrum
samhällsekonomiska aspekten. De olika perspektiven kombineras
avslutningsvis i presentation dagens målfonnuleringar påen av stats-
maktsnivå och förslag till kompletteringarett dessa.av

6.1 Läkemedelsförsörjningen delsom en av

vårdkedjan

6.1.1 Triaden patient-förskrivare-farmacevt

I Sverige relationen mellan patienten och läkarenanses suverän.vara
En ömsesidigt fdrtroendefull relation mellan ochläkare patient är en
förutsättning för god läkemedelsanvändning. Läkaren samtalar med
patienten och ställer diagnos, ordinerat samförståndsamt i med
patienten erforderliga läkemedel. Läkaren för också dialog meden
patienten angående andra åtgärder livsstilskaraktär,t.ex.av som
bedöms lämpliga för återfående eller upprätthållande god hälsa.vara av
Ett centralt i rationell förskrivningmoment läkemedelen ärav
förskrivarens kunskap läkemedel, vilket i sin följdärturom en av,
bland den informationannat, förmedlats från statlig läkemedels-som
information, tillverkare, facklitteratur, kollegiala och andragrupper
sakkunniga. Dessutom baseras läkarens kunnande avseende läke-
medelsförskrivning på den praktiska yrkeserfarenheten.egna
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infonnationsförmedlare i samtalethar viktig rollFörskrivaren somen
med patienten.

erfar-komplement. Mångårigfarmacevtiska rådgivningenDen är ett
apoteksbesöketfrågor samband medför patientens ienhet talar äratt av

frågor kommerde ställdes till förslcrivaren. Såslag än snartannat som
farmacevtiska skallmedicinska spörsmålhandlar änomsom merupp

till läkare, eventuelltapotekspersonalen hänvisa patienten sin attgenom
frågor.förskrivaren och förmedla relevantaomedelbart ringa

breddelen triaden harden tredjeFarmacevten, enavsom
förmed-idag utnyttjas framföralltläkemedelskompetens, vilken som en

enligt utred-tycks,distributionssystemct. Kompetensenlande länk i
utnyttjatsalltför liten grad hahittills i Sverige iintervjuer,ningens av

sjukvården.hälso- och
tyngdpunkten på kompetensläkare-patient-farmacevt läggstriadenI

apotek blirsjukhus, mottagningar,Själva lokalernaoch ftmktion. --
och denbättre kommunikationer, IT,mindre viktigaallt t exgenom

formeruppsökande ivård ochökade satsningen i samtöppna
till dennaanpassadehem. Nuvarande rutiner intepatienternas är

falldetta. vissaheller regelverket till Ilättrörlighet. Inte är anpassat
dosvarjesjuksköterskan skall signerafinns regler t att avnoggranna ex

sjukhus, intehon institution,läkemedel på närt ettett menexger en
sjukhusapotek,Samverkan mellanunder fonner.vården öppnages

enskildaoch densjukhusavdelningar, mottagningarlokala apotek,
ofta bristfällig. informationutåt Denmed anhörigapatienten är som

och för ringaofta alldeles för ivärdperiod blirsamlas underin senen
Informa-efterföljande delar vårdkedjan.tillgänglig iomfattning av

den bordetillgänglig dygnethellertionen inte runtär vara.som
och beskrivsförskrivare-fannacevt ojämnDialogen är parternaav

receptblocke:viaalltifrån dialogen skerolikapå delvis sätt, mestatt
personligttill frekventpersonliga kontaktermed ettsparsamma

Datoriseringsgrad-vårdcentralsapotek.framförallt vidkontaktmönster,
stigande.blygsam,särskilt vården,i änär ännu omen,

ochöverlämnandepatient-farmacevt sker vidDialogen receptav
informationskriftlig och muntligHärvid får patientenläkemedel. aven

disken och bristersker viddelvis standardiserat slag. Detta l
möjligheterna för patientenbegränsar iblandinformationsmiljön att

känsligtdetdiskussioner. farmacevtenföra längre För är att ta upp
Äldre patienterkontakten. ihävd tillhör läkar-patientfrågor avsom

inteofta särskilda behov.boenden har Deteller särskilda äregna
iblandläkemedel,olikakan ha mångaovanligt äldreatt personer

oftaordinationerFöljsamhet till dylikaolika läkare. ärutskrivna av
underlag föröverblicka. Förskrivamaseffekterna svåradålig och att

denna situationOrsakerna tilleffekter blirbedömning terapins svagt.av



SOU 1998:28 Mål, kostnader, styrningsformer 137visioner,

många och komplexa. viktigEn del dagens ansträngdaär beror på
inom sjukvården. Vi vill behovetsärskilt påfokuseraresurser av en

ökad läkemedelskunskap inom därförvården. finns många anled-Det
diskutera fråganningar hur tillgodogörabättre kan sigatt om man

speciell läkemedelskompetens. kanHur den tillgänglig igöras mer
vårdkedjan för komma till med dessa problemrättaatt

Eftersom vårdtidema blir allt kortare hinner hävdas exempel-man,
frånvis läkarhåll, inte alltid informera tillräckligt insattapatienten om

behandlingar med läkemedel. När kommit hem dykerpatientt ex en
ofta frågor därförDet viktigt informationenär attnya upp. ses som en

pågår både i och sluten vård.öppenprocess som

Idéer farrnacevtens6.1.2 kommande rollom

detta betänkande behandlasI särskilt Apoteksbolagets ställning och i
samband härmed farmaceutemas framtida eftersomställning denäven
kan förändras vid förändring Apoteksbolaget. fokuseringDennaen av

farmaceutemaspå roll vårdeni innebär inget ställningstagande till de
andra yrkesgrupper inom vården har många beröringspunkter medsom
och särskild kunskap läkemedel och deras användning, t.ex.om
kliniska fannakologer och sjuksköterskor.

Vilken roll kan farmacevterna spela i hälso- sjukvårdenoch Två
schematiska oförenliga kan ställasoch bilder varandra. Denmot: ena
utgår från läkarroll med krav på total kontroll diagnos, behand-överen
ling och dialog med patienten, den andra beskriver förändraden

läkemedel efterapotekarroll där apotekaren väljer det läkaren haratt
ställt diagnos. Verkligheten dockär sammansatt.mer

framtidsbildEn kan formuleras följande finnspå viis: Det en an-
passad effektivaorganisation, kontakter, och sammanhållenflexibel
distribution läkemedel därspeciell läkemedelskompetens sådansamtav
behövs. Nya har skapats för specifik information och utbildningvägar
till olika målgrupper, patienter sjukdomar. användsmed Härvissat ex
kvalificerad kompetens sådan hos läkemedels-idag finns blsom a-
industrin. Informationsfönnedlingen bygger känd kunskappå om
vuxenlärande. Beställning och ordination sker huvudsak-läkemedelav
ligen datamedia elektroniskt överförda ellert receptgenom ex
patientens beställning via internet särskilt det gäller receptfrianäregen
apoteksvaror. Utskrift på kan patienten önskar.göraspapper om
Fannacevtisk kompetens finns tillgänglig, bådebehov,vid nära

‘ Framtidsbilden skall inte uppfattas konkreta förslag metodutansom som en
exemplifiera hur läkemedelshanteringen kan komma utvecklas.att att
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patienten och vid övergripande planering. De sjukhusapotekenstora
används för uppnå stordriftsfördelar, för upprätthållaatt special-att
kompetens föroch handha läkemedel ovanliga eller kräveratt ärsom

Övrigsärskilda rutiner. dispensering sker mindre enheter medgenom
lägre farrnacevtisk kompetens. Patienten informerad han/honär om var
kan välja hämta läkemedlen. Kontaktytoma mellan triadensatt olika
delar ökar och fannacevtens kompetens tillgänglig i vården.är mer

det följandeI exempliñeras visionen i några typiska vårdsituationer:

den1 slutna vården kan dispensering i vissa fall skötas0 av en
fannacevt i samarbete med sjuksköterskor. Det måste påpekas att

sjuksköterskorna, inte minstäven på grund frekventaderasav
patientkontakter, har nyckelroll i läkemedelshanteringen, bådeen
idag framtidaoch visioner. Sjuksköterskor har i viss utsträck-även
ning fdrskrivaransvar. Farmacevten tillgänglig för diskussioner iär
det dagliga arbetet. Rutiner finns så läkemedel behovvid kanatt

Översynlevereras dygnet överallt. och genomgång patient-runt av
läkemedelslistor utförs regelbundet fannacevt. Alla ordina-ernas av

tioner kontrolleras fannacevt innan beställning läkemedel skerav av
från sjukhusapotek.
För patienter långvarigt sjuka och har flera läkemedel finnsär0 som
särskilda rutiner, boende, för ordinationer, dispensering,oavsett
uppföljning effekter och betalning. Alla involverade aktörerav
primärvård, geriatrik, sjukhus, socialtjänst, apotek fl medverkar,m
vid behov på plats.
I avancerad hemsjukvård många från flera0 som engagerar personer
vårdgivare vilka inte alltid har givna skerrutinergemensamma
dispensering läkemedel med särskilt krav på säkerhet,stora tav ex

endosförfarande.genom
För patienter med långvariga sjukdomar och/eller många läkemedel0
har farrnacevt regelbundna genomgångar patientens läke-en av
medelssituation tillsammans med berörda särskiltpersoner,
förskrivare. Detta gäller boendeform, har sinoavsett störstamen
omfattning på kommunens sjukhem. En sammanställning pågörs
datamedium och När behövs skrivs dessarecept utpapper. nya
automatiskt, förskrivaren bedömer och skriver under. sådanNär en
patient flyttas från Vårdenhet tillöver eller till hemmeten en annan
följer ordinationshandlingama med, mellan berörda apotek.även

kanalerNya för leverans läkemedel används, postverket medt0 av ex
sina kontor och lantbrevbärare eller postorderhandel.annan

När det gäller den vården pågår i dag diskussionöppna en om egen-
vård. Olika riktningar kommer till olika slutsatser egenvårdensom
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betydelse. Några detta stark betydelse,att är tendens stormenar en av
innebärande alltmer välinforrnerade konsumenter kan ta ett stortsom

för bedömningar bleget läkemedel. riktningEnansvar av a annan
för detta kan leda till överkonsumtionatt eller felkonsumtion påvarnar

och måstesättannat innehållaatt systemet inslag ellerstora av mer
mindre påtvungen rådgivning från professionella. Detta har stor
relevans för utformningen försöijningssystemet.av

Bristen på kunskap patienternas användning, dvs det slutligaom
intaget och inte enbart köpet, läkemedel särskilt problemutgör iettav
den vården. När Apoteksbolagetöppna bildades framhöll departe-
mentschefen prop 1970:74 särskilt behovet speciella undersök-av
ningar och utredningar rörande läkemedelsanvändning. harMan under

år börjat utföra sådana studier de inte tillräckliga förärsenare attmen
få god bild den verkliga läkemedelsanvändnintgen.en av

förskrivarenNär fattat beslut förskrivning, det iett normal-ärom
fallet patienten själv medlet skall hämtas frånavgör apoteketutsom om
och det till sist används. Läkemedel inte används kostar detom som
allmänna varje år. De undersökningarstora finnssummor som
beträffande återlämnade läkemedel pekar på cirka två-treatt procent av
de läkemedel förskrivits och köpts på apotek, inte konsumerassom

lämnas åter till apoteket. därmedAtt dra slutsatsenutan alla dessaatt
läkemedel förslcrivits onödan felaktigt.i Förär några kan de
medicinska förutsättningar gällde forslcrivningsögonblicketi sedansom
dess ändrats radikalt.

fåFör kunskap den verkliga förbrukningenatt i öppenvård krävsom
andra metoder de används samlarän uppgifternär insom man om
försäljningsstatistik. kanDetta skäl till kunskapernaett attvara om
verklig förbrukning ofullständigaså ochär utmaningarnautgör ien av
det framtida försörjningssystemet. Det framtidensförhoppningär atten
bild patienternas läkemedelsanvändning betydligt klarare idag.är änav

6.2 Läkemedelsförsöijningen styrdsom en

process

6.2.1 Nio krav på försörjningsprocessen
Dagens läkemedelsförsörjning bygger på samhällsåtagande till-ett att
handahålla läkemedel. kunnaFör genomföra detta erfordras radatt en
aktiviteter från olika intressenter. fokusI står medborgarnas behov av
säkra och effektiva läkemedel vilka har förskrivits eller kan inköpas
receptfritt.
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Läkemedelsförsörjningens olika delar kan åskådliggöras med ett
processorienterat Processema tillhandahålla läkemedelsynsätt. be-att
skrivs och analyseras kundperspektiv, varvid begreppet kund härettur
används i mycket generell betydelse och deen avse personer som
förväntas ställa krav läkemedelsförsörjningen.på

Medborgaren eller patienten läkemedel på olikaär mottagare av
platser landet,inom inom vården Staten kravställare tvåärrn m. ur
synvinklar; dels företräda medborgarnas behov säkerattgenom av en
och effektiv läkemedelsförsöijning, dels delägare till Apoteks-som
bolaget med huvuduppgift ombesörja läkemedelsförsörjningen iatt
detaljistledet.

detta kapitelI åskådliggörs och analyseras några de olikaav
innefattas i läkemedelsforsörjningen.processer som

Samhällets krav på läkemedelsdistributionen idag kan sammanfattas
i antal kravområden. Genom olika formerett myndighetsansvar ochav
kontroller säkras de olika kravområdena läkemedelsforsörjningen.i
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påKrav läkemedels- Tillgodo av
distributionen kravområde

Tillgängliga läkemedel Läkemedelsverket godkännerär
godkända och kontrolleras receptbelagdasåväl som
fortlöpande. läkemedel.receptfria

harLäkemedelsverket som
central förvaltningsmyndighet
kontroll och tillsyn av
läkemedelsdisuibutionen.

Läkemedel förskrivs finnsKvaliñkationslcravav
kompetent personal. förangivna de personer som

får förskriva läkemedel och
expediera läkemedel.

Läkemedel finns tillgå Tillgång till läkemedelatt genom
hela landet. Särskilt i avtal Apoteksbolaget.medöver

glesbygd vidgadfinns en
distributionsservice respektive
läkemedelsservice.

Socialt acceptabel Enhetlig helaprissättning över
landet.prissättning. Riksförsäkringsverket
fastställer deprisnivå för
läkemedel omfattas avsom
läkemedelstörmånen.
ApoteksbolagetläkemedelHanteringen enligtav som

kontrollerad. avtal skall rikstäckandehaär ett
för distribuerasystem att

läkemedel.
Begränsning individens ochSubventioneringav

läkemedelskostnad. högkostnadsskydd.
Uppföljning kunskap delas mellanDettaav ny ansvar

förmedling kunskap myndigheter ochindustrin,samt av
användning läkemedel. Apoteksbolaget.om av

Spårbarhet säkras alla Läkemedelsverketsav
läkemedel. inspektionsverksamhet.

medspårbarhet garanteras
hjälp tillverkningsnonner.av

Krav på fullt sortiment, Tillgång till läkemedel genom
tillgängligt inom avtal med Apoteksbolaget.ärsom x

timmar
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Distributionens omfattning påverkas det behov läkemedelav av som
finns vad gäller total förbrukning, sortimentsbredd geografisksamt
spridning. Statens ersättning utgår från värdet sålda läkemedel.av

Statens Iqav på läkemedelsdistributionen har fram till idag
formaliserats avtalet med Apoteksbolaget. Under åren hargenom
frågan kostnadseffektiviteten lyfts fram. När gjort ekonomiskaom man
uppföljningar läkemedelsdistributionen har resultatet ofta iangettsav
procentuella tal och hur dessa har ändrats tiden. Kostnadema iöver
löpande harpriser under år ökat markant.senare

6.2.2 Partihandeln

Aktörerna i distributionen läkemedelsindustri, partihandel,är apotek,
apoteksombud och sjukhusapotek. Läkemedelsindustrin tillhandahåller
godkända läkemedel och information dessa. Inköp görsom av
Apoteksbolaget och sjukvârdshuvudmännen. Beställning görs av
respektive apotek eller ombud.

Partihandelsledet ombesörjer läkemedel lager ochuttag av ur
distribuerar dessa till aktuell distributionsnod eller detaljist.ut
Kontroller genomförs för säkra hanteringen läkemedelatt samt attav

läkemedel erhålls.rätt
Idag finns två partihandelsföretag ADA ochstora AB Kronans

Droghandel AB. De renodlade distributörerär del i marknads-utan
firing, prisförhandlingar eller sortimentsbeslut. logistik-Förutom rena
tjänster tillhandahålls härutöver också andra tjänster. kanDet gälla
olika information, statistik, ompaclming,typer ometikettering,t.ex.av
byte bipacksedel Fri etableringsrätt under förutsättningav m.m.. av
partihandelstillstånd råder i detta led. Cirka 3 distributionenprocent av
sker leverantörer eller via och speditionsföretag.transport-av

Partihandel Distribunaler finns
ADA AB Göteborg, Stockholm,

Malmö och Umeå
Kronans Droghandel AB Göteborg, Enköping och

Malmö

Leverans till apotek sker gång dag efter erhållen order. Ofta skeren per
leverans snabbare i närheten distributionsortema. Apoteken beställerav

elektroniskt. Under 1996 distribuerade 3500 godkända läke-varorna
medel med 6900 förpaclcningsvarianter, vilka i sin tillhandahållstur av

200 tillverkare. De 20 leverantörernastörsta för 80ca procentsvarar av
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marknadenden svenska Partihandeln levererar det övrigaäven
tillhandahållessortiment apoteken, och beredning-dvs råvarorsom av

sjukvårdsprodukter och fria handelsvaror, apotekensivilka omsätt-ar,
för procentning 15svarar

Från6.2.3 behov till förbrukning

huvudkategorierTre läkemedelskunder öppenvårdspatienter,är:av
slutenvårdspatienter kunder med behov receptfria läkemedel.samt av

vilkenBeroende på kategori kunden tillhör, kommer distributions-
kedjan olikaatt ut.se

Aktörer för tillfredsställa öppenvårdspatien.tens behov förstatt är
och främst patienten själv med behov, fiörslqivare,sitt vanligenen
läkare, efter diagnos törskriver läkemedel eller terapi, samtsom annan
patienten väljer eller inte tillgå apotek. läkemedletOm inteattsom
finns på apoteket beställs det och kan normalt tillhandahållas inom ett
dygn. Läkemedlet lämnas och patienten användler läkemedlet ellerut
inte.

slutenI vård har inneliggande patient lbehov, läkarenetten som
konstaterar diagnos förskriver läkemedel ellersamtgenom annan
terapi. Läkemedlet distribueras sjukhusapoteket, dvs från det internaav
förråd läkemedel sjukhuset har och regleras särskilt.av som som

tillGenom växla från patient- konsumentbergreppet markerar viatt
skillnaden mellan förskrivna, receptbelagda,dvs. och receptfria
läkemedel. har behov tillgodosesKonsumenten med receptfrittettsom
läkemedel eller handelsvara apoteket. Apoteket kan härannan ge
stöd specialutbildade personal.sin Detta stöd kan resultera igenom
inköp eller inte, eventuellt hänvisning Distributionentill läkare. av
läkemedel har säkrats utifrån kvalitativa antal kontroll-krav ettgenom
punkter, den främsta dessa det Läkemedels-godkännandeärav som
verket lämnat produkten får saluföras läkemedel.att som

ApoteksbolagetsI distributionstjänst apoteken cirkaingår förutom
apoteksombud.1050 Det enskilda näringsidkare provisionär motsom

förmedlar paket med receptbelagda läkemedel eller säljer vissa
receptfria läkemedel från lager läkemedel finns hosett somav
ombuden. Lagren apoteksbolaget. huvuduppgiftOmbudensägs ärav

för läkemedelsservice företrädesvis glesbygd. Bl.a.att i postensvara
anlitas apoteken för distribution läkemedel.av av

2Källa: LIF
3Källa: Apoteksbolaget
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Sammanfattningsvis tillfredsställs patient- och kundbehov attgenom
tillgängligheten, produktsäkerheten och användningen dvs. hantering
och förbrukning kontrolleras och regleras på olika Kontroll-sätt.
punkterna produkter, aktörerär deras kompetens och beteende och
rutiner.

Dosexpedition läkemedelav

Apoteksbolaget erbjuder dosexpedition läkemedel. förskriv-Det ärav
ande läkare ordinerar dosexpedition till:som

Personer kommunensi särskilda boendefonner.0
Psykiskt sjuka och med fimktionshinder.0 personer
Övriga behöver hjälp med sin medicinering.0 som

Dosexpediering innebär uppdelning läkemedel i doser och leveransav
till apotek. I regel skernärmaste doseringen för två veckors perioden

enstaka dosförpaclcningaräven kan erbjudas för användning imen
vården i anslutning till patient går hem efter behandling.att Viden
dosexpediering medersätts ordinationskort.recepten Dos-ett
expediering läkemedel ingår i Apoteksbolagets handelsmarginal,av
dvs. betalas inte I maj omfattade1997 dosexpedieringen,extra. 93000
patienter. 1996 fick omkring 80 000 hjälp med dosexpedier-personer
ade läkemedel..

Kvalitetssäkringen går till på för receptbelagdasättsamma som
läkemedel med den skillnaden ytterligare sortering skett,att en
maskinellt och kontrollerat personal.av

6.2.4 Ett läge med sjukvårdshuvudmännensnytt
kostnadsansvar

Läkemedelsförsörjningen föremål förär ingåendeett system ärsom en
styrning. Nio styrningsområden har identifierats. Geografisk tillgäng-
lighet, säkerhet hanteringen,i informationsfönnedling, spårbarhet och
tillhandahållandet fullt sortiment exempel på vad Apoteksbolagetärav
fått for medan produktkontroll, kvaliñkationskontroll för-ansvar av
skrivama, socialt acceptabel prissättning och begränsning individensav
läkemedelskostnad vilar på andra organ.

Ovanstående beskrivning frånutgår dagens läge. och medI att
sjukvårdshuvudmännen kostnadsansvaret förs frågorövertar denom
totala läkemedelskostnaden på sjukvårdshuvudmännens politiskaupp
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dagordning. Deras instrument för kostnadsutvecklingenatt styra är
under utveckling påverkan förskrivamapå läkemedels-ännu genom-

kommittéema har inletts, prisförhandlingar med tillverkarna har just
statlig utredning och formerna för sjukvårds-utretts av en annan

huvudmännens befattning med distributionen behandlas här.
De styrforrnema bör inte bara läggas gamla.ovanpå de Riskennya
då läkemedelsområdet blir 6verstyrt.är Strävan måste såatt attvara

långt möjligt förenkla stymings- och kontrollsystemet i sin helhet.

6.3 och landstingsekonomisktEtt stats-

perspektiv

Utredningen skall enligt direktiven frånutgå behoven skall tillgodo-att
"till lägsta möjliga samhällskostnad. harDessvärre någonses

fullständig samhällsekonomisk analys inte kunnat deni meningengöras
konsumenternas kostnad och kunnat kvantiñeras.ävenatt nytta

Kvantitativa bedömningar har gjorts huvudmännens kostnaderav
medan övriga kostnader bedömts allmänt, liksom nyttor.mer

Frågan Apoteksbolagets ställning har så starka samband medom en
mängd andra sidor läkemedelsförsörjningen brett varitatt ettav grepp
nödvändigt. Kostnaderna har hittills spelat underordnad roll ien

Det dags beakta dessa, eftersom kostnadernaärresonemanget. att ärnu
fråga, inte för sjukvårdshuvudmännen.minst Nedanstor nämns etten

antal tänkbara insatser inom olika delar läkemedelsförsörjningen.av
skallDessa inte förslag från utredaren första handiutanses som som

möjligheter och belysa effekterna konkurrens-sättett attsom av en
utsättning och de andra förslag olika delområden.inompresenterassom

det följande analyserasI översiktligt några ekonomiska, förstai
hand och landstingsekonomiska, konsekvenser förändradstats- av en
hantering läkemedelsförsörjningen. finns problemñittDet inget ochav
perfekt organisera läkemedelsdistributionen.sätt Denatt rymmer
målkonflikter. Effekten olika förändringar osäker. olikaAttärav se
alternativ, där ekonomiska faktorer jämfördain, medäven vägs
varandra kan då vägledande. Några enkla huvudaltemativ ärvara
skisserade. Endast de komponenter har väsentlig ekonomisksom
betydelse medtagna. Resonemangen blir då tydligare.är

Värdet konsekvensanalys ligger förstai hand i attav en man
identifierar vilka faktorer påverkas och får uppfattningattsom enman

storleksordningen dessapå faktorer. Med bild storleks-om en av

4 SOU 1997:165
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ordningen förändringarnas ekonomiska konsekvenser kan skiljaav man
från smått och få verktyg för ochstort nackdelarett vägaatt mot

varandra. Någon preciserad på utfallet finns däremot inteprognos
underlag för. Därtill de ingående delkomponentema alltför osäkra.är

framförDet allt förändringar fyrapå områdenär kan störregesom
kostnadsbesparingar för samhället:

lägre inköpspris på läkemedel,
effektivare distribution läkemedel,av
kostnadseffektivare förslcrivning,
effektivare läkemedelsförbruloiing mindre spill.

Förändringarna leder fram till dessa kostnadsbesparingar iärsom en
del fall förknippade med kostnader. Dessa måste också redovisas. Av
speciell betydelse den förstärkta information behövs förär attsom
effektivisera läkemedelsanvändningen och minska spi11et. Dessa
kostnader har sitt existensberättigande de besparingargenom man
samtidigt kan uppnå.

6.3.1 inköpsprisLägre på läkemedel

Inom EES-området handeln med läkemedel i princip fri, underär
förutsättning produkten godkänd för försäljning både iatt är export-
och importlandet. Prisnivån för läkemedel skiljer ganskasig mycket.
Sveriges priser ligger i den hälften jämför medövre 12om man

Österrike,europeiska länder se kap. 2. harDe lägst priser,tre som
Frankrike och Italien, låg cirka lägre eller15 Prissprid-procent mer.
ningen har varit förr, vi inne i konvergerandestörre är nu en process av
priser.

kan spekuleraMan orsaken till de lägre priserna i länder.vissaöver
De vanligaste förklaringarna förefaller priskontroll eller förekomstvara

forskande läkemedelsindustri inom landet.av en
totalaDen inköpssumman i Sverige för de läkemedlen säljs tillsom

allmänheten enligt 16 mdkr. dettaAv betalar samhället 13recept är
mdkr 1996. hadeOm vi haft nivå lågprisländema skullesamma som
inköpssumman varit 2,4 mdkr lägre och subventionen mdkr lägre.2,0
Därtill kommer de 2 mdkr tillgår läkemedel slutnai den vården,som
varvid 15-procentig minskning skull besparing på 300 milj kr.en ge en

finnsDet två nå därhän:vägar att

hårdare prisförhandling,0
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ökad konkurrens0
länkadeDessa till varandra. finns ingen beredskapI Sverige:vägar är

eller tradition helt nej till effektivautnyttjande läkemedelsägaatt av
de mycket dyra, i jämförelse effektivmed terapi.även är Enom annan

prisförhandlingriktigt hård därför inte möjlig. Förhandlingen skerär
med utgångspunkt ifrån de krafter råder på marknaden. Möjligensom
kan hårdheten öka i och med de förutsättmingama för sjukvårds-nya
huvudmärmens deltagande förhandlingarna.i

framföralltMen hårdare konkurrens förutsättningviktig förär en
bättre prisförhandling. Sedan tid tillbaka sker s.k. parallellimporten av

läkemedel frånvissa länder med lägre priser, Vilket återspeglar EUatt
inte sammanhängande marknad. finns antalDet hinderännu är etten

för fungerande priskonkurrens i övrigt:

lågprisländergrossistema i alltidinte beredda sälja tillär att0
utländsk köpare,
kostnader och tid för godkännande skapar trösklar,0
aktörerna inom parallellimportbranschen få och relativtär0 ny-
etablerade,
alla förväntar det kommer prisutjämning EES-området påiatt0 en
sikt; parallellimport därför verksamhet kan ha begränsadär en som
livslängd.

Resultatet marknadsbristema ironiskt myndigheter kanär, attav nog,
behöva förgripa in aktivare, stimulera priskonkurrens. Enännu att
hårdare prispolitik bedöms inte i första hand få så stark effekt påen
läkemedelsindustrins utvecklingsmöjligheter någon djupare närings-att:
politisk har behövliganalys inom utredningens Framföralltansetts ram.
bedöms inte effekterna på de hälso- sjurkvårdspolitiska målensoch
förverkligande bli påtagligt negativa, eftersom lägre priser också är ett
sjukvårdspolitiskt intresse. Läkemedelsföretagen alla mycketär
exportinriktade och de näringspolitiska förutsätts hanteras iaspekterna
samband med frågor utbildning:s- och forskningssam-patent-,om
verkan.

Många förändringar kan tänkas medi olikaprissystezmet, änom
grad genomförbarhet. Vi har referenspris:system för närvar-ettav som
ande endast omfattar 7-8 läkemedel totalt. Marknadenprocent ärav
starkt uppsplittrad. Läkemedel med kemiska substanser säljssamma
inom olika delmarknader med olika priser beroende på beredningsform.
Olika åtgärder kan tänkas för öka konkurrensen mellan likartadeatt
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eller likadana läkemedels. Att vid apoteken införa obligatorisk generisk
substitution förmodligen det förslag enklastär genomföra.är attsom

öka antalet aktörerAtt det gäller parallellimport, ochnär öppnaatt
försäljningskanalema lågprisländemai kan tid och falli vissa krävata
internationella förhandlingar.

På sikt kommer generisk substitution och parallellimport leda tillatt
läkemedelsföretagen sin prisdifferentieringsstrategiatt ochomprövar

fårvi utjämnade priser i Europa. Men innan där finnsatt vi mycketär
hämta konkurrenshöj ande åtgärder.att ur egna

mycketHur den diskuterade kostnadsdifferensen på 2,4av ovan
mdkr då möjlig realisera vid kombinationär hårdare förhand-att en av
ling och bättre utnyttjande substitutionsmöjlighetema Säkertav en
ganska del. Utländska frånexempel Danmark och Tyskland tyderstor
på det går genomföra besparingar med snabbt genomslagatt att Det
ska understrykas internationella jämförelser vanskliga eftersomatt är
varje land har sina förutsättningar. En kombination olika åtgärderav
där prispåverkan generisk substitution faktorgenom var en gav en
besparing på 20 i Danmark, vilket i Sverige skulle innebära 3,2procent
rndkr av rndkr.16 TysklandI utvidgat referensprissystemettgav

besparingar.stora
skattningVarje besparingspotentialen blir godtyckligav om man

inte preciserar vilka åtgärder med tanke deman avser, men
svårigheter metoden Danmark kani tak kanskemött övreett sättassom
vid hälften den danska effekten, kring 10 1,6 rndkr.procent,av som ger

5Detta behandlas utförligare i kapitel lO.
6 Uppgifterna har hämtats Mårtensson:Rita Konsumtion och distributionur av
läkemedel. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 1996:1. Vadrapport
gäller Tyskland minskning 20 enligtnämns uppgift i DI 21/6procent,en

många1994; receptbelagda produkter ha minskat försäljningen med 30anses
Parallellirnport i Danmark enligt 4/7DI 1995, ha lettprocent. till 20uppges,
minskning.procents
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Effektivare6.3.2 distribution läkemedelav

Läkemedelsdistributionen består delartreav

Subventionerade läkemedel säljs apotek påvia Detta ärrecept.0 som
den ekonomiskt delen läkemedelsdistributionen.stora, tunga av
Receptfria icke-subventionerade läkemedel också säljs på0 som
apotek.

läkemedelsförsörjning.Slutenvårdens0

refererasNedan först allmänna och för monopol,argument mot av
läroboksmässig och generell karaktär.

Allmänna monopolargument mot

monopol innebär, generelltEtt risk för och förändrings-stelhetsett,0
obenägenhet. avsaknadI tryck finns riskdet organisa-yttre attav
tionen inte tillvaratar möjliga resursbesparingar.
Monopol innebär också risk för brist förnyelsepå och anpassning0
till kundernas önskningar.

flera mål,Monopol har inte bara effektiv distribution0 som av varor,
också skall upprätthålla andra funktioner rådgivningutan som som

och glesbygd samhällsansvar löperservice i risksärskilt stor att
ikläda för kostym.sig Tappar kundunderlag prioriterasstor man
de andra målen upp.

verksamhet kostnadsbesparingarKonkurrensutsatt jagar och0 nya
servicevägar.
Konkurrensutsatt verksamhet vinstkravet hardär andrautöver0 man
krav, på kvalificerad rådgivning, precisera ochtenderart.ex. att
effektivisera dessa, eftersom alla måste betalasverksamheter av
någon och utföras effektivtså möjligt.som

Allmänna konkurrensargument mot

Konkurrensutsatt verksamhet kraftfullttenderar etablera sig iatt0
konsumtionscentra och erbjuda glesbygd.service i Prisernasämre
blir differentierade med lägre och högre i glesbygd.priser i centra

Konkurrens innebär generellt läggs på patientenstörreatt ett0 ansvar
i köpögonblicket. Kunden falli vissa fall sitt behov, i vissa inte,vet
och kan ställas inför avgöranden, skallhur detta behov till-om
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fredsställas, försvåra lekman.är Insikten behovet kansom en om
komma efterhand,i följd felaktig läkemedels-t.ex. som en av en
användning på grund inte ville betala för informationattav man
eller genomgång läkemedelssituation.sinav

Krav och förutsättningar inför konkurrensutsättning

Speciellt för distribution läkemedel gäller f.n.:av

Krav på lika pris för alla konsumenter rättviselcrav.0
Krav tillgänglighet.på Fullt sortiment i alla apotek och service0 även
i glesbygd rättvisekrav.
Krav på kompetent personal, framförallt farmacevter, säkerhet-
skrav.
Krav på god information produkten från tillverkaren.0 om
Vid läkemedelsförsäljningen skall möjlighet till kompetent rådgiv-0

finnasning apoteken del vårdkedjan.en av
Dessa krav måste i historiskt perspektiv. Tidigare tillverkadeettses
apoteken del produkterna själva,stor handskrivnareceptenen av var
och kunde feltolkas, distribution glesbygdi lokalt apotekän ettannan

inte möjlig och apotekens rådgivande roll vid köp receptfriavar av
läkemedel stor.var

Numera säljs läkemedel i standardiserade förpackningar. 92 procent
alla läkemedel köps på där apoteken inte kan påverkarecept,av

mycket. Förutsättningarna borde goda för datoriserade säkerhets-vara
kontroller, datorbaserad konsumentinformation finns och kan vid behov

tillgänglig, det finnsgöras alternativa distributionsformermer som
fungerar i glesbygd.även

Möjligheter har för formuleraöppnats rättvise- och säkerhets-att
kraven på Så de speciella kravenett sätt. formuleradesnytt som ovan
blir de låsning i alternativtänkande.etten

Alternativet till nuvarande situation för konkurrens.är öppnaatt
Vad förutsättningarna förär detta Vilka alternativ finns Vad kan man
vinna Vad kan förloras konkurrenssystemFör skall fungeraatt ett
måste det för de enskilda apoteksföretagen finnas marknader vinnaatt
med olika konkurrensmedel, pris och service. Samhället kan ställa vissa
minimikrav på alla apotek det gäller kompetent expediering,när
tillgång till kompetent rådgivning och fullt sortiment.

Om däremot också kräver lika pris, högkostnadsskydd,man
geografisk täckning, fri förskrivningsrätt delsätter storaman av
konkurrensmekanismen i distributionsledet spel, vilket beroende påur
vilken aspekt betonas kan befogat eller inte. De strategiskasom vara
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medlen i den här distribution kunna erbjuda billigaresortens är att varor
eller dyrare fast då med serviceinnehåll hemsändningett annat t.ex.
eller kombinationer inte finns dag.isom

En grundförutsättning för konkurrensaltemativ alla myndig-är att
hetsuppgifter ligger på monopolföretaget i dag statistikinsamlingsom
etc förs till särskild tillsynsmyndighet.över konkurrenssystemI etten
aktualiseras också behovet oberoende kontroll koncessions-attav av
åtagandena på säkerhet, kompetens och rådgivningsresurser uppfylls. I

monopol kan detta delvis hanteras internt. finns fördelarett Det stora
med kontroll. fårMan precision vad åtagandet gälleri ochexternen

för dialog kunna hanteraöppnar dessa krav påatt sättannatman en om
och med mindre resurser.

andraEn förutsättning priserna kund AUPär inteatt gentemot
regleras. Ett alternativ reglerar priset till apoteken AIPär ochatt man

detta lika för alla apotek. Ett ytterligare alternativatt görs är att man
reglerar priset till apoteken AIP och pristak Ytterligareatt ett anges.

alternativ enbart pristak påett är Prisskillnademaatt sätta AUP. i
konsumentledet måste också slå igenom i konsumenternas egna
plånböcker. förstDet då det uppkommer incitament väljaär att ett
billigare distributionsaltemativ.

tredje grundförutsättningEn etableringar med speciellaär att nya
affársideer kan ske snabbt och direkt alltför hårt medutan att tyngas
speciella lqav på geografisk spridning etc.

konkurrensutsättningEn behöver inte stå konflikti med grund-
läggande krav det gäller säkerhet, information eller rättvisa, mednär
undantag för det kan bli svårt få effektivt konkurrensystematt att ett att
fungera möjlighet till prisdifferentiering kunden.utan Dennagentemot

stor7.orättvisa blir så handlarinte Det möjliga skillnader iom
apotekens handelsmarginaler. Det skall effektivi-också invägas att
seringen resursbesparingar användas riktat ochkanger som nya
distributionsformer kan utformas glesbygd.som passar

Alternativ

NuvarandeA. Ett monopol möjlighet till planerad service,system. ger
Åutbyggd service i glesbygd och fasta priser för alla. andralika sidan

uppkommer nackdelar formi risk för bristande effektivitettröghet,av
och dålig tillanpassning kundens önskemål.

7 I kapitel 9 utreds detta närmare.



152 Mål, kostnader,visioner, stymingsformer SOU 1998:28

KonkurrensB. för andra företag kedjeföretagöppnas såväl som
enstaka apotek

sådantEtt alternativ skulle öka effektiviteten. Sannolikt skulle ett
begränsat antal kedjor inklusive Apoteksbolaget komma domineraatt i
marknaden. Samtidigt skulle antal mindre företag med ellerett ett ett
fåtal apotek motvikt eventuellt oligopolistisktutgöra mot etten
beteende hos de kedjeföretagen. sådantEtt beteende känne-större
tecknas de företagen försiktiga med genomförastörreatt är attav i
konkurrensåtgärder lätta kopiera, prisändringar.är att t.ex.som

iErfarenheterna pekar dock på förbättringar produkter, inklusiveatt av Idistributionsfonner har lättare slå igenom på marknaderattnya av idenna Förbättringarna initieras ofta de mindre företagentyp. påav 1marknaden.
Etableringshindren för apotek och införa service-att starta att nya

ideér förutom lsmå kompetenskraven. Man kanantas antaga attvara
ikedja reaktioner och motreaktioner från olika företag kommer atten av

uppträda. i
1

Följande förutsättningar gälla i dettaantages resonemang :
l
iHela kostnaden för distributionen betalas kunden, dvs. möjligtett0 av

alternativ den delen kundens kostnadär täckeratt av som 1
distributionskostnaden inte läkemedelssubventionens.ersätts av 1

IetableringFri för alla uppfyller kraven säkerhet,på kompetens0 som
och rådgivningsresurser.

iLika kontroll alla distributionsfonner och -enheter.I av
imedAIP pristak för alla distributörer.

Marknaden för läkemedel komma utvecklas ungefäriantas att
takt hittills eller något saktare, alltså relativt begränsadsamma som en

ökning volymen medan värdetillväxten jämförelsevis följdtillär storav
dyrare läkemedel och viss prisökning befintligapå läke-av nya en
Ökningenmedel. kan komma begränsas andelatt störreav en

generikaläkemedel och landstingens förstärkta kostnadsansvar.av
Övergången till prestationsbaserad ersättning detaljhandelsledetien
torde också medverka till läkemedelsmarlmaden ökar något saktareatt

hittills. Kunderna har blivit alltmerän prismedvetna. Konkurrensen om
kundema kan denna bakgrund komma bli intensiv. Apoteks-mot att
bolaget har konkurrensfördelarvissa sina redan etableradegenom

8Denna förutsättning återkommer sedan inte utredningens förslag, kapitelsom se
10.
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butikslägen i centrala affärscentra inte med lön-och mindrei orter som
orkarsamhet bära ytterligare apotek.ett
skulle få följande utveckling:Man

Nyetablering apotek vid konsumtionscentra, dels centralt0 av
belägna, dels perifert för de bilbuma.
Apoteksbolaget skulle prisdifferentiering, lägresig med i0 anpassa
centralorter, högre på små orter.

läggasNågra mindre Apoteksbolagsägda apotek skulle tvingas0 ner.
i glesbygd skulle söka samverkansforrner medFör servicen0 man nya

postorderföretag, lanthandel och service.annan
serviceformer budmed till bostaden postorder, intemet-Nya0

beställningar tänkbara såväl i glesbygd.tätortär som
Apoteksbolaget känner konkurrenstrycket hela linjen. Manöver0

Åtgärdertvingas få effektiviteten. kan ha svåravarit attupp som
genomföra monopolsituation bliri nödvändiga.en nu

Apoteksbolagetsnabbare sig desto mindreJu utrymme0 anpassar
finns för andra etablera sig. Det potentiella etableringshotet äratt ett

verkande konkurrensmedel.effektivt
det tänkbart glesbygderHelt oreglerat vissa får oacceptabelär att0

dock säkertservicenivå. inte uppfinningsfönnågan,Man vet om—
detfri, kan Om blir kan respektiveden släpps problemstor.vara

landsting förhandla ochsjukvårdshuvudman till dettarätta utan att
kandet behöver bilden i Staten stödja destöra stort. mest utsatta

landstingen.
sökertroligt dagens manuellamycketDet är att ersättaman0

med datorbaseradeinformations- och kontrollsystem informations-
uppfyller de kravoch säkerhetssystem samhället ställersom upp.

Hur kan prissänkningen blistor

Apoteksbolaget har dag genomsnitti bruttomarginal på i 20-21en
finns skillnad mellan apoteksenheter beroende påDet olikaprocent. en

storlek, effektivitet plockaroch strukturen inköpen. Om man
apoteken ochrussinen helheten, dvs. urskiljer lönsammai de mest

relativtlägger dem särskilt bolag, skulle uppskattningsvis, påi ett man,
ändå klarakort sikt kunna ha lägre idag,3-4 priser änprocent men av

Apoteksbolagets genomsnittliga lönsamhet. de krav ställer påOm man
förläkemedelsdistributionen ungefär gäller dagensdemmotsvarar som

apotek, skulle kunna få3-4 prissänkning ungefär det iär procents man
välbelägna konkurrenssituation. Effekten på längre siktapotek vid en
kan bli större.
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konkurrenssituationEn för alternativöppnar idag har svårtsom man
fullt kostnadsberälcna.att Läkemedelsdistribution område inomär ett

vilket datorisering skulle kunna åstadkomma förändringar. Istora en
framtid kommernära säkert dataförbindelse mellan läkare och apotek

finnas. handlarDetatt begränsat, väl definieratett sortimentom som
inte skrymmandeär ellertungt, på svårhanterat.sätt En dator-annat
styrd läkemedelsdistribution ligger i tiden. Mycketnära talar för att en
konkurrensutsättning kan stimulera fram sådan utveckling. Det ären
svårt vilkasäga formeratt kan utvecklas, hur långtnya som
verksamheten kan effektiviseras och på vilken sikt dessa förändringar
kan inträffa. Allt talar för dessa kan bli betydande.att

Det svårt hurär bruttomarginalsänlcningarsägaatt stora sådana
alternativ kan I harUSA enligt uppgift den läkemedelsdistributionge.

sker via postorder bruttomarginal på 12-14som Omprocent.en man
genomsnittligt och till början hamnar på 17-18 marginal vidprocentsen

konkmrensutsättning blir kostnadsbesparingen omkringen 15 procent
Apoteksbolagets nuvarande kostnader. Det ungefärav 500motsvarar

milj kr, dvs ungefär det sparbeting regeringen beslutat genomföra isom
dagens organisation. På längre sikt bör konkurrensutsättning kunnaen
leda till lägre kostnader.ännu

Om i stället utgår från apotekens kostnader 3,3 mdkr förman
receptbelagda läkemedel och erfarenhetsmässiggör skattning,en av
vilka kostnadssänlmingar inledningsvis rimliga följdärsom som en av
konkurrensutsättning, så hamnar i detta falläven på nivåerman
omkring 15 dvs cirka 500 mkr. konkretaprocent, I fall och längrepå
sikt kan utfallet bli annorlunda.

För uppfattning huratt kan föras kange en resonemanget man
jämföra Apoteksbolagets utveckling hittills under 90-talet, cirka 25

produktivitetsutveckling,procents med andra företag. En detalj-stor
handelskedja har under de första hårda åren på 90-talet genomgått en
40-procentig produktivitetshöjning. Apoteksbolaget har med hjälp av
den kraftiga läkemedelssubventioneringen i kombinationen med

under årensensamrätten lopp skyddats från konjunktureffekter dettaav

9 kapitelI 9 handlar konkurrensutsättning antalnämns studiersom om ett som
pekar på kostnadsreduceringar 10-18 inom olika sociala ochprocent
tekniska kommunala verksamheter. Till detta kan läggas Rolf H Carlsson:
Ãgarstyrnjng Ekerlids förlag, 1997 skattar "kostnadsfördelar" olikasom av
exempel konkurrensutsättning inom olika delar den svenska vårdsektomav
och omsorgssektom vård, lab, städning. omsorg. Skattningama ligger inom
intervallet 10-30 procent.

Även° i kapitel 9 förs diskussion jämförelser med detaljhandels-en om
branschen.
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slag och haft stabilare efterfrågan konkurrensutsatta detalj-änen
handelsföretag. Resultatet kan därmed också ha blivit skaffatatt man
sig 6verrock. Hur dennastor överrock blivit, i fonn ickestoren av
konkmrensmässiga kostnader, dock bedöma. siffer-svårt Ettär att
underlag kan viss uppfattning utvecklingen brutto-ärsom ge en av
marginalen försäljningspris minus inköpskostnaden i dagligvaru-
handeln jämförd med apotekens läkemedelsförsäljning till allmänheten.
Om 1990sätter startår 100 har dagligvaruhandeln ökat sinman som
bruttomarginal till 1995 med cirka 15 medan motsvarandeprocent
ökning för Apoteksbolaget cirka procent.35 fastaär I priser är
skillnaden tydligare,ännu dagligvaruhandeln har fått vid-attgenom
kännas sänkning med 5 medan Apoteksbolagets brutto-procenten
marginal ökat med cirka 10 procent.

För få exakt bild vad denna utvecklingatt innebär bören av man
egentligen bedöma hur läkemedelskonsumtionen utvecklats förhåll-i
ande till konsumtionen dagligvaruprodukter och därigenom fåav en
bild volymtillväxten i distributionsarbetet. Detta har dock inte varitav
möjligt. svårtDet jämföra- de två sektorernasär värdeutvecklingatt
eftersom läkemedlens genomsnittliga prisnivå, på grund dyraav nya,
läkemedel, har ökat kraftigare dagligvaroma.än Genom den använda
påslagsmetoden, ersättningen tillgör apotekens distributions-attsom
arbete påverkas läkemedlens värdeökning, har bruttomarginalenav
lättare kunnat ökas volymtillväxten i jämförelseutöver med vad ärsom
möjligt i konkurrensutsatt verksamhet. Den möjliga kostnads-en
reduceringen i apoteksverksamheten därför troligenär 15större än

i synnerhet på några års sikt.procent,
De receptfria icke-subventionerade läkemedlen säljs idag endast på

apotek. Blir de receptbelagda läkemedlen konkurrensutsatta blir recept-
fria det också automatiskt. Frågan dessa läkemedelvissaär om av
också kan vidare distribution, handel.dvs. säljas i Enöppenges en
utförlig konsumentinforrnation förutsättning, liksomnödvändigär en
Läkemedelsverkets bedömning läkemedlets eventuella skadeverk-av
ningar friarei användning. Lösningen definiera vad tillräckligär atten

Ökadinformation innebär och vilka skaderisker acceptabla.ärsom
konkurrens kan viss prispress det hur mycket.svårt sägaär attge men

Läkemedelsinköpen till slutenvården direktpåverkas inte valetav av
alternativ. Stora köpare kan få rabatter utgångspunkt ifrånmed SåAIP.
kommer det bli med fleräven distributörer. Om blir lägreatt även AIP
får bättre priser här.ävenman

Källor: Bearbetning statistik från Apoteksbolaget och Handelns Utred-av
ningsinstitut. Uppgifterna bygger bruttomarginal mkr, löpandei priser.
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6.3.3 Kostnadseffektivare förskrivning

All receptförskrivning förenad med viss osäkerhet.är Människor är
olika. Sjukdomar drabbar olika. Läkemedlens effekter inte helt kart-är
lagda. Läkaren kan inte allt. Adekvat förskrivning läkemedel exaktav
bäst för patient teoretisk konstruktion. dennaär osäkraI världen en
gäller det hitta bra vård, acceptabel säkerhetatt ochsystem intesom ger
blir orimligt dyra.

Om med beprövad praxis förskrivning läkemedel påman menar av
medicinsk expertisett sätt effektiv och ekonom-är överens ärsom om

iskt vettigt, detta god grundär stå på. formellI mening finns inteatten
beprövad definieradpraxis och avgränsad, den erfarenhetskart-men
läggning sker inom sjukvården, Socialstyrelsen, Ansvarsnämndenssom
handläggning och den epidemiologiskt inriktade forskningen syftar till

skapa sådan bas.att en

Utanför detta beprövade fält ligger

medicinerAnvändning ofta dyra på patienter där vet0 av nya man
de gamla medicinerna har nackdelar ochatt det troligt deär att nya

bättre.är
Användning ofta dyra mediciner på patienter där det är0 av nya
osäkert det bättre "beprövad praxis .är änom

denDet vill påverka vidär styrning läke-typensenare man en av
medelsanvändningen.

nulägetI mycket fritt. Förskrivamaär för trycksystemet är utsatta
både från läkemedelsindustrin och patienterna. Det enkelingen sakär

genomföra styrning inom där läkarna har intillatt ett system nästen
obegränsad frihet. Landstingen hopp till läkemedels-sätter stort
kommittéemas förmåga kunna framtagningatt styra genom av
rekommendationslistor depå läkemedel skall användas förstaisom
fall. alternativEtt använda ekonomiska styrmedel, medbepr6vadär att
praxis bas och där merkostnaden för alla avvikelser med dyraresom
läkemedel helt eller delvis betalas patienten. kan dockMan ävenav se
nackdelar med detta alternativ sammanhängande med falli såatt man
bryter hälso- och sjukvårdspolitisk principmot mycketävenatten om
dyra läkemedel i skallprincip tillgängliga hänsyn tillutanvara
patientens betalningsfönnåga.

Den totala besparingspotentialen svår uppskatta Den ocksåär äratt
beroende hur långt går. Exempel visar på del drastiskaav man en
kostnadsskillnader dessa gäller begränsade områden. finnsHärmen
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expertoenighet. Beroende på hur långt vill gå kan kostnads-stor man
besparingarna ligga inom intervallet milj kr100 milj lcr.1000-

6.3.4 Effektivare förbrukning mindreoch spill

Mycket de läkemedel hämtas används aldrig. Studier antyderutav som
det sig de30 totala inköpen. totalPåröratt procentom av en summa

subventionerade läkemedelsinköp mdkr detta16 5utgör nästanav
mdkr. Subventionsandelen mdlcr.4 Man kan aldrig få spilletär ner
till noll här kan finnas betydande besparingspotential.men en

Kostnadsmedvetenheten mycket låg hos patienten. Subventions-är
nivån hög och det kostar patienten inte särskilt mycket någotär om ens

del "för säkerhets skull. Skall vid oföränd-att ta ut extraen man spara
rad subventionsnivå måste någon slags kontroll och restriktivitet
införas apoteksledet.i Mindre förpackningar leder till fler apoteks-
besök, vilket i sig för kunden, kan ändåär ogynnsamt men vara
motiverade för de dyrare läkemedlen. med patientprofil allaKort där
läkemedlen registreras och där patientens återstående lager av
läkemedel kan beräknas med utgångspunkt från läkarens ordination är

alternativ utomlands med framgång. alternativ kanEttett prövatssom
förpackningar med dyrare läkemedel endast lämnas tillstörreatt utvara

med läkemedelsprofilkort, alternativt fiikort och läke-attpersoner
medelsprofilkort följs åt. kan dockDetta strida önskemålmot ett om
frivillighet för patienten utnyttja tillgänglig informationatt om
läkemedelsprofilen.

konkurrensutsättningEn apoteken medför måste lyftaatt utav man
de uppgifter statistik och dylikt myndighetskaraktär liggerav som nu
på Apoteksbolaget. Vidare måste myndighetsresurser tillskapas som
utformar kriterier för säkerhets- och infonnationsvillkoren vid apoteken

också kontrollerar dessa följs. Kostnader för myndig-samt att en ny
hetsfunktion kan begränsad i jämförelse med konkurrens-antas vara

fördelar.utsättningens .
felanvändningenMan läkemedel delentill beror påvet att störstaav

patienterna inte har till och följt föreskriftertagit sig de läkaren givitatt
eller följer med läkemedlet. läkemedelsanvänd-Bättre styrningsom av

ochningen minskning spillet hemmeni kräver ökarattav man
informationen läkemedelsanvändningen till ochpatienterna attom man
eventuellt också skapar informations- och kontrollsystem knutet tillett
apoteken Existensberättigandet för sådana de kan ledaär attsystemnya
till kostnadsbesparingar. Såväl kostnader för dessa derassystem som

‘2 behandlasDetta utförligare i kapitel
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effekter beror hurpå långtgående dem. harDet inte varitgörman
möjligt detalji beräkna de kvantitativaatt effekterna. kanDet dockmer
konstateras besparing tredjedelatt svinnet 1,3motsvararen en av
mdkr.

6.3.5 Kommentarer till den ekonomiska analysen

harOvan kvantitativa skattningar gjorts för illustrera storleksord-att
ningen tänkta effekter. Det har dock inte varit möjligt i detaljattav
beräkna kostnader och intäkter, främst därför detta förutsätteratt att
förslagen till förändringar har utformats tillräckligt stringent, vilket inte
varit möjligt inom utredningens De fyra områden bedömts är:ram. som

lägrel inköpspris på läkemedel,
effektivare2 distribution,
kostnadseffektivare3 förskrivning,

4 effektivare läkemedelsförbrulming.

Med hänsyn till all osäkerhet i bedömningarna kan gissning atten vara
de fyra effekterna kommer ligga i ungefär storleksordning,att samma
dvs. omkring miljard kronor med hundra miljoners tänkbaretten par
Variation ned.och Effekten bedöms till början minst påupp en vara
distributionen, där konkurrensutsättningen inledningsvis minskar
kostnaderna med omkring halv miljard kronor, detta bedömsen men
kunna ökas på något längre sikt. Skattningama besparingseffektemaav
har gjorts på olika och med olika säkerhet.sätt Endast på vissa punkter
finns färdigutvecklade förslag underlag för skattningama.som
Möjligheterna till lägre inköpspriser, här får den mestsom gynnsamma
noteringen, kanske denär osäkra skattningen, åtminstone i dennamest
storleksnivå, i synnerhet förhandlingssystem kommerett nytt snartsom

etableras. Sjukvårdshuvudmännenatt sig mycket styrningenväntar av
läkemedelsanvändningen läkemedelskommittéema, vilketav genom

talar för den förmodligen kommeratt ligga kanteni övreatt av
intervallet.

Vilken enskild åtgärd eller kombination åtgärder börav som
Överföringenprioriteras kan diskuteras. kostnadsansvaret och sjuk-av

vårdshuvudmännens förhandlingsmedverkan leder till effekter på den
första och tredje metoden, detta betänkande kanske bidrar till effekter i

3 Hänsyn har tagits till det kan bli dubbelräkning mellan de fyraatt posterna
med tanke på tillverlcningsprisema i punktatt 1 15 lägreantas änprocentvara
idag.



SOU 1998:28 Mål, kostnader, styrningsformervisioner, 159

första hand på den andra raden. Vad återstår åtgärder förärsom
effektivare fysisk användning. Var tyngdpunkten bör läggas, kan styras

vilka övergripande värderingar statsmakter och sjukvårdshuvudmänav
har.

6.4 Staten ägaresom

6.4.1 Policyns utveckling

Iprop 1995/96 "Aktiv förvaltning företagsägande" framhållsstatensav
regeringen syftar till att åstadkomma effektivare förvaltningatt en av

de kommersiella och konkurrensutsatta företag iägerstaten attgenom
vissa avseenden skapa förutsättningar bättre medöverensstämmersom
dem råder i näringslivet. Mot denna bakgrund föreslogs bl.a. isom
propositionen Apoteksbolaget skulle bli helägt dvs.att staten, statenav
skulle den tredjedel aktiernaöverta Apotekarsocieteten hadeav som
fram till 1981 och sedan dess innehafts pensionsstiftelse.som av en
Skälet till övertagandet styrning Apoteksbolagetatt statensvar av
skulle klar och tydlig och potentiella intressekonflikter mellanvara
olika undvikas.ägare

Statens företagi gäller infrastruktur, produktionengagemang som
eller distribution tobak, alkohol och läkemedel har oftaav m.m.
förenats med särskilda sektorpolitiska mål och restriktioner, ofta under
monopol eller begränsad konkurrens. För flertalet företagen harav
verksamhetsförutsättningama förändrats starkt under de årensenaste
främst följd avreglerings- och omregleringsåtgärder. Dettasom av
gäller framförallt verksamheterna inom kommunikationsområdet.

Förändringama har i många fall inneburit företagatt statensom
tidigare och drivit för tillgodose sektorpolitiskaägt målsättningaratt
omvandlats till enskilda aktörer på konkurrensutsatta marknader.
Samtidigt har generella lagstiftnings-, reglerings- och tillsyns-
åtgärder i allmänhet införts för tillgodose de sektorpolitiskaatt
målen." Prop 1995/96:141.

Hur motiveras och de statligastyrs monopolen

Antalet statliga aktiebolag har lagreglerad monopolställning ärsom en
f.n. litet. En nyligen avlämnad från Riksdagens revisorerrapport om

ägarroll räknar fyra lagstadgadestatens monopol, utöverupp

4 Statens roll bolag. Riksdagensägare 1997/98:2.revisorer. Rapportsom av
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Apoteksbolaget, nämligen AB Svensk Bilprovning, AB Svenska Spel,
Systembolaget VärdepapperscentralenAB VPC AB.samt

skäl förEtt monopol s.k. naturligt monopol föreligger,är att ett t.ex.
på grund stordriftsfördelar. Apoteksbolaget betraktas Riksdagensiav
revisorers inte naturligt monopol.rapport ettsom

Andra skäl till monopol i förekomstennämns ärrapportensom av
kollektiva nyttigheter, lång tidshorisont, effekter, bristandeexterna
information hos köpare eller säljare behovet omfördelningar,samt av

mellan och glesbygd.t.ex. tätort
kommentarEn till dessa skäl tänkbara motiveringarär att av

Apoteksbolagets monopol skulle kunna bristande information ochvara
behovet omfördelningar. harStaten dock andra tillmedel sittävenav
förfogade, krav på förskrivning och information läkemedels-vidt.ex.
köp för motverka informationsbristen respektive subventionering föratt

säkerställa service i glesbygd.att
skäl anfördes vid bildandetDe det statliga apoteksmonopoletsom av

framförallt1971 de ökade möjligheterna till rationaliseringvar
samtidigt med förbättrad service till allmänheten, dvs. vad rapporten
från Riksdagens revisorer kallar "sektorpolitiska mål och förmotiv
verksamheten, ofta kombinationi med lagstiftning eller annan
reglering. Särskilt tydligt detta förmotiv iär statens engagemang
partihandeln. Vid beslutet Apoteksbolagets bildande uttaladesom en
klar dettamening bolag skulle bygga parti-att egenupp en
handelsverksamhet. skedde också formDetta i ADA AB, 1996somav
sedan såldes till privat Riksdagens revisorerägare. atten menar
uppbyggnadet detta företag uttryck för sektorpolitik, ochär ett attav en
försäljningen företaget innebar det sektorpolitiska skälet måsteattav nu
ha förändrats. Eftersom något riksdagsbeslut sådan förändringom en

fanns,inte kritiseras Apoteksbolagets beslut.
Frågan intressant i detta sammanhang. kriteriema för naturligtAvär

framgårmonopol apoteksmonopolet knappast kvalificerar sigatt som
sådant, i syrmerhet förutom monopol har andraett staten ävensom

handlingsmedel förfogandetill sitt för information ochatt garantera
tillgänglighet. Skälen ha monopol får betraktas tidsbundna.att ett som
Man kan då fråga sektorpolitiskasig det skälet till statligt1970 ettom
apoteksmonopol kan tänkas ha förändrats sedan dess.

Någon utvärdering har inte skett Apoteksbolaget lyckats iatt,av om
jämförelse med situationen före verksamheten1970, rationalisera
samtidigt allmänheten fått förbättrad service. framgår längreSomsom
ned i detta betänkande kan i varje fall konstatera de måttattman som
finns på Apoteksbolagets produktivitet och lamdtillfredsställelse inte
tyder på misslyckande förhållandei till det ursprungliga syftet. Iett
Apoteksbolagets fall saknas i dokumenten, från Riksdagens revisorer
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eller i aktuella regeringsuttalanden, sektorpolitisk motivering tillen
varför det lagstadgade monopolet måste bibehållas, i varje fall en
motivering anknyter till det ursprungliga syftet med monopolet.som
Man skulle utifrån denna brist kunna dra slutsatsen det sektor-att
politiska skälet till monopolet har uppfyllts och detta böratt nu

i ljuset vad sektorpolitikenomprövas kräver. Liksom utrednings-av nu
arbetet inför reformen pekade1971 framåt vad kundemot som
åstadkommas med ägarfonn, kan idag på detävenen ny man se
sektorpolitiska problemet och fråga sig vilka uppgifter inför framtiden

viktiga läkemedelsförsörjningenspåär område och vilken ägar-som
form den lämpliga för detta.är mestsom

En slutsats kan dra Riksdagens revisorers granskning är attman av
bibehållande monopolet kräver förändringarett i styrning.ägarensav

Några uttalanden i rapporten:

Apoteksbolaget och Systembolaget har antal kvalitetskravett
från sida dock relativtägarens svåra följa upp.är attsom
"I enkäten har frågan ställts dessa samhällsåtagandenom
/formulerade avtal/i allmänt eller formuleradeär precist ochett om
de enkla eller svåra följaär Nio bolagen kravenatt attupp. av anger

allmänt hållna och därmed svåraär följa Bland dessa finnsatt upp.
/bl.a./ Apoteksbolaget".
I enkäten har ställts fråganäven ställer kravstaten ägareom som
på graden måluppfyllelse beträffande samhällsåtagandevar av
redovisas. drygtHär hälften företagen 29 inteatt statenanger av
ställer några direkta krav redovisningpå måluppfyllelse. Blandav

finnsdessa Apoteksbolaget,....

I revisorernas överväganden framhålls dvsägaren,att statens, syn
skiljer sig mellan olika bolag det gäller de ekonomiska målen.när
Systembolaget inte ha något vinstsyfle, bolaget hart.ex.anses men en
prissättning medgett vinster. Apoteksbolaget enkätenisom anses som
vinstsyftande, vilket utgångspunkten förutgör prissättningen. Enligt
revisorerna kan dessa skilda på statliga bolag med lagstadgadesynsätt
monopol ifrågasättas". Enligt revisorerna har framkommitdet att
"staten i fallvissa begär utdelningägare bolag på ryckigtettsom av
och oförutsägbart sätt". Revisorerna sammanfattar:

bolag"För har samhällsåtaganden, anslagsberoende ellerärsom
har lagstadgad monopolställning bör utveckla olikaägaren även
kvalitetsmål tillräckligt konkreta för kunna följasär Detattsom upp.
bör alltid preciseras hur samhällsåtaganden skall finansieras".
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faktum den statligaDet styrningen så tyder påatt är att statenvag
behöverinte monopolet instrument för sektorpolitiska mål ochettsom
monopolformen, där den inte nödvändig på grundatt är av

produktionens karaktär naturligt monopol, överspeladärav som
Nedan beskrivsinstrument. hur avregleringen inom framförallt

Kommunikationsdepartementets område förenas med ändring ien
ansvarsfördelningen mellan överordnade myndigheter och den
operativa nivån.

frånMonopolens utveckling myndighet till konkurrensutsatt
operatör

monopolföretagenDe statliga har under tidens ändrat karaktär.gång
har uppenbarligen naturligtDet varit låta dessa egenskapiatt av

statsägda utföra myndighetsutövning. detBilprovning idagäven ärren
Ävenexemplettypiska på detta. Systembolaget hade tidigaremest

sådana uppgifter. När 41 systembolag slogs till1954 ettsamman
statligt monopolföretag, skältalade starka förpraktiska att man
skulle bibehålla systembutikens kontroll utskänkningsrättig-över
hetema. Därmed gjordes detaljhandelsföretaget, Systembolaget tillAB,
bärare dessa rättigheter, bolaget i fått från länsstyrelsen.sin turav som

ville bedriva utskänlmingDen hosalkohol anmälde dettasom av
distriktschefen Systembolageti utredde ställning.och Itogsom prop

föreslogs, vilket1970:184 Riksdagen dessa till-sedan beslöt, att
ståndsbeslut fortsättningen skullei fattas länsstyrelsen direkt, utanav

Systembolaget. Det både rationaliseringsåtgärd ochöveromväg var en
renodling Systembolagets roll distributör änen av som snarare

myndighet.
statliga monopolföretagenDe illustrerar metod förenaatten en

utföranderoll och myndighetsroll i organisation. När statenen samma
idag både till verksamhetstår och, roll hari sinägare stat,som en som

behov reglera denna verksamhet, försöker skilja ägandetett attav man
föroch reglerandet åt, därmed så långt jämställa de statligamöjligtatt

företagen företagmed i det privata samtidigt utvecklanäringslivet och
myndighetsfimktionerna i sektom. sådan tillämpasEn kan ävensträvan
på Apoteksbolaget. Om bolaget skall arbeta villkorpå ettsamma som

rimligtprivat företag, det de myndighetsliknande funktionerär att som
idag ingår i bolaget läggs på kan tillmyndighet. dettaHuröver en
redovisas i det följande.

5 organisationen för utskänkningskontrollen. utred-PM Alkoholpolitiskaom
ningen, Fi 1970:5
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6.4.2 Vad sektoransvarär ett

Banverket bildades SJ 1988 delades i nuvarandeatt SJ,genom som
driver jämvägstrafik, och Banverket, skall ha sektorsöver-som en
gripande roll och förvalta spåranläggningama. Reformen innebar att
trañkuppgiften skildes från myndighetsuppgiften. årets budget-I
proposition 1996/97: l uttalades:

Banverket skall företrädare på centralstatens nivå hasom ett
samlat s.k. sektorsansvar, för helaett jämvägstransport-ansvar,

effektivitet, tillgänglighet, framkomlighet,systemets trafiksäkerhet
och miljöpåverkan frågor inom jämvägsområdetsamt rörsom
fordon, kollektivtrafik och handikappanpassning".

Regeringen ansåg vidare

att Banverket inför regering och riksdag har resultatansvar förett
måluppfyllelsen inom hela järnvägstransportsystemet, trots att
verket inte förfogar alla medel och befogenheteröver inom sektom.-

Banverket bör inom för sitt sektorsansvar stödja verk-ramen--
samhet principiell ellerär strategisk betydelse for jämvägs-som av

utveckling dei falltransportsystemets det inte finns någon annan
Ävenhuvudman har entydigt för dessa åtgärder.ett dåsom ansvar

huvudman finns bör Banverket stödja åtgärder inomannan
järnvägstransportsystemet betydande samhällsintresseär i desom av
fall åtgärderna inte skulle komma till stånd.annars

Även Vägverket har nyligen fått sektoransvar budgetpropositionenett
1996/97: 1:

Vägverket bör samlande och pådrivande inom för sittvara ramen
sektorsansvar för vägtransportsystemet. Verket bör däremot inte ta

operativt inom områdenett där huvudman haransvar ettannan
entydigt enligt tidigare beslut. Vägverkets arbete bör syfta tillansvar

de trafik- och miljöpolitiska målenatt uppnås.
Vägverket bör på lämpligt verka för fungerandevälsätt en

samverkan och samordning med berörda aktörer och driva utveck-
lingen på strategiskt och offensivtett Som del dennasätt. en av sam-
ordning har Vägverket möjlighet träffa överenskommelser medatt
berörda aktörer syftei klargöra mål, åtaganden,att ansvar, sam-
verkansformer och uppföljning.
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nyansskillnaderfinnsDet mellan de två sektoransvaren. Banverket har
enklaretydligare och direkt ellerroll med kontaktyta med storen en en

flera mindre operativa trafikutövare, rollmedan Vägverkets är att
arbeta heterogent komplex,inom och därför harett systemmer en mer

roll.övergripande Banverkets utveckling påminnerin i sektoransvarett
mycket läkemedelsområdet myndighetsrollenden ärattom genom nya

konsekvens avreglering och rolli sinSJatten av en nya somav
konkurrensutsatt längre bådainte kan användas sektormyndighet. Isom
dokumenten betonas mycket starkt målens betydelse och uppföljningen

falldessa huvuduppgift för sektor-myndigheten, deiävensom enav
målen förverkligas andra huvudmän.av

och telestyrelsen tidigare,PTS skall högre gradPost- i ännumera,
fungera sektormyndighet, Enligtexempelvis teleornrådet.påsom en

1996/97:61 skall telemark-PTS "ha övergripande förett attprop ansvar
effektivtnadema fungerar såväl konsument- konkurrens-ur som

perspektiv. innebär enligt följa utvecklingenDetta propositionen "att
alla landetoch bevaka invånare i får effektiva telekommunikationeratt

till rimligt pris. Myndigheten skall tillinitiativ avstämnings-ett ta
mellan Konsumentverket ochmöten Konkurrensverket.

refererades1996/97:61 till diskussion statenI attprop en om
viktigt,blandar ihop sina roller och lagstiftare. Detägare ärsom
förhåll-uttalade propositionen, "att regleringen tydlig och neutral iär

till de olika aktörerna på området. telepolitiska målen börande De
lagstiftning och form till-därför uppnås dess tillämpning igenom av

ochståndsgivning och tillsyn inte till aktörerägardirektiv vissagenom
marknaden" sid 30.på

innebörd på departe-Sektoransvarets postområdet utvecklades i en
mentspromemoria. Utgångspunkten roller påhar treatt statenvar

reglera denpostområdet: säkerställa samhällsomfattande tjänster,att att
rollenpostverksamhet bedrivs olika ägaoperatörer samt attsom av

föreslogsnödvändigt hålla dessa roller.Posten AB. Det isär Detattvar
sektorrnyndighet,PTS skulle dvsatt vara

få utvecklingenbör allmänt följaPTS omfattandeettatt attansvar—
postornrådet, perspektiv,på bl.a. och regionaltkonsument-ettur

och iakttagelser till regeringen,rapportera
fortlöpande följa utvecklingen och bevaka servicenatt motsvararatt-

behov,samhällets
övervaka prisutvecklingen postmarknaden,påatt-

tillsyn ochavtalet mellan Posten AButöva överatt att staten-
efterlevs.

15 på betaltjänsteornrådet,Statens och 1997:58Dspost-ansvar



SOU 1998:28 Mål, kostnader,visioner, styrningsformer 165

Vidare tillkom antal funktioner iett samband med tillståndsgivning
och tillsyn.

6.4.3 Sammanfattning

Genomgången företagstaten ägare och i synnerhetav som av av
Apoteksbolaget, visar enligt min mening

styrning bl.a. Apoteksbolagetatt statens har ganskavarit0 av vag,
ägarroll har utvecklats tillatt statens vilja företagen likaatt göra0 mer

andra företag i näringslivet,
utvecklingen ägarrollen haratt gått i riktning särskilja0 mot attav

ägarrollen från tillsyns- och sektoransvarsrollen,
myndighetsrollema så långtatt möjligt läggs på myndig-0 numera

heter istället för företagpå samt
det svårt hitta aktuellaär motiveringaratt till bibehållandeatt0 ett av

Apoteksbolagets monopol.

6.5 Mål för sektorn läkemedelsförsörjning
6.5.1 Dagens målformuleringar

Något samlat, heltäckande och systematisk måldokument för läke-
medelstörsörjningen statsmaktsperspektiv finnsett inte, fårutanur man
ställa frånmaterial olika källor. De viktigaste Hälso- ochärsamman
sjukvårdslagen, 1982:763,HSL propositionema 1991/92:107 och
1996/97:27, Avtal mellan och Apoteksbolaget publ förstaten AB åren
1997-98, direktiven till denna utredning dirsamt 19.1996: l

Målen kan nedan i fyra huvudgrupper.grupperas

sjukvårdspolitiska1 Hälso- och mål

Överordnade politiska mål för all hälso- och sjukvård kan sägas vara
följande:

en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen 2 §en
HSL.
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Läkemedlen har starkt samband med hälso- och sjukvårdslagen. Iett
1991/92: 107 betonar statsrådetprop

behandlingen"att med läkemedel bara många behandlings-är en av
metoder i vården och läkemedlen därför kan isoleradeinteatt ses

Ävenfrån vad i gällerövrigt på detta område. läkemedels-som om
törsörjningens organisation självständig verksamhet, skild frånär en
den egentliga hälso- och sjukvården särskildoch bedriven enligt
lagstiftning, följaktligenmåste läkemedlen ändå dettain isättas

sammanhang".större

Detta skärps i den läkemedelspropositionen:senasteresonemang

Den omständigheten läkemedelsförsörjningen explicitinteatt om-
fattas bestämmelserna hälso-i och sjukvårdslagen får tydasinteav
så läkemedel insatsvara inom och sluten sjukvård inteatt öppensom
skall hanteras i enlighet med lagens intentioner" prop 1996/97:27.

Mål eller krav inom läkemedelsområdet medhär närasom samman
hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål bl.a. följande:är

enhetliga priser i hela landet och geografisk tillgänglighet,-
samråd med och för synpunkter från patienten,utrymme-
information till patienten underlätta utökad egenvård.m.m.,-

Mål2 för läkemedelsförsörjningen

inledningen till våra kommittédirektivI framhålls "målet om en
rationell läkemedelsförsörjning", vilket preciseras attsom

"befolkningens behov säkra och effektiva läkemedel till lägstaav
möjliga samhällskostnad skall kunna tillgodoses".

Kostnaden relateras till mål:övriga

Konsumenterna måste tillgång läkemedeltill ändamålsenligages
till rimliga kostnader för det allmänna enskilde.och den Ett
hälsoekonomiskt måste då utgångspunkten" propsynsätt vara
1991/92:107.

Försöijningsmålet konkretiseras framförallt avtal medi statens
Apoteksbolaget bl skall för läkemedelsförsöijningigodsom a svara en
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landet och verka för rationell läkemedelsanvändning. Vad beträffaren
kostnaden framhålls: "Läkemedelsförsöijningen skall genomföras till
lägsta möjliga kostnad såväl i distributionsledet i övrigt".som

Några medel räknas därefter skall bidra till syftet:upp som

rikstäckande förett distribuerasystem läkemedelatt-
lager- och leveransberedskap statistik-
bevakning utvecklingen på läkemedelsområdet inom ochav utom-
landet

fortlöpande effektiviserings-ett och rationaliseringsarbete.

Mål3 för läkemedelsanvändningen

Mål gäller användning och information kan sammanfattas isom

effektivare läkemedelsanvändning prop 1996/97:27.

Detta begrepp konkretiseras i propositionen med patientensatt
synpunkter skall mycketväga vid val läkemedelsterapitungt och attav
förutom frågor verkningar och biverkningar också läkemed-om m.m.
lets kostnad bör diskuteras. "Såväl över- underförskrivning medsom
åtföljande effekter på behandlingsresultatet måste motverkas".

Olika målfonnuleringar informationrör och uppföljning kansom
hänföras till denna mål. I det ovannämnda avtaletgrupp sägsav t.ex.:
"Bolaget skall vidare för producentobunden infonnation tillsvara
enskilda konsumenter erbjuda sådan tillsamt hälso- och sjukvården". I
avtalet mellan och Apoteksbolagetstaten "Verksamhetensägs även:
skall bedrivas på sådant möjligheternaett sätt att utnyttja resultatenatt

läkemedelsutvecklingen främjas.av

Mål4 för sjukvårdshuvudmännens ekonomiska ansvar

Kravet på effektivare läkemedelsanvändning motiven förären ett attav
överföra kostnadsansvaret, dock under fortsatt statlig reglering, för
läkemedelsförmånen till landstingen och de landstingsfriatre
kommunerna från 1 januari 1998. Frågor ekonomisk uppföljningom
kan föras till denna mål, på grund det behovgrupp av systemav av nya

skapas det samlade kostnadsansvaret för landstingen föreningisom av
med den faktiska kostnadsdclegeringen till tusentals förskrivare fl..m
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sjukvårds-Läkemedelskommittéema utpekas i 1996/97:27prop som
redskap för denhuvudmännen främsta detta ansvar genomnya

uppföljninginformation kommittéema skall sprida och den avsom
de skalltörskiivningen göra.som

Enkät målen6.5.2 om

utformningEnkätens

till syfteutredningen skickade hadeenkät i juni 1997Den attutsom
läkemedelsförsörj-hur nyckelpersoner inom sektorninformation om
dokument ingickdelmål frånbedömde målen. 26 ovanståendening

frågorfyra allmänna Vidare ställdesmed ovanstående mål.tillsammans
olikaApoteksbolagets ställning och de svarandes värdering avom

läkemedels-skickades till företrädare förEnkäten l 450alternativ.
omfattade:sektom som

läkemedels-totalt i landstingens centrala3753200 av personer
kommittéer,

cirkatotaltslumpurval privatpraktiserade läkare av220ett av0
200,2

landstingsråd ellerpolitiker landstingens styrelser,ledande i1300
motsvarande,

och handikapporganisationer,patient-, klient-73
personalApoteksbolagetsslumpurval 400ett av personer ur
apoteks-anställda, uppdelade receptarier,på apotekare,ll 000

tekniker, övrig personal,
sjuksköterskor avmedicinsktslumpurval 250 ansvarigaett av0

totalt 430,
medlemmar,Läkemedelsindustriforeningens LIF samtliga 580

importörer.såväl producenterinkluderande agentersom

Resultatet

inkommit, vilket 74september hade 042lDen 6 utgör procent avsvar
dubbletter.för okända och Ettdvs efter avdrag adressernettourvalet,

kanförsumbartcirka naturligtvis intebortfall på 25 ärprocent men
acceptabelt.undersökning betraktasändå i denna typ somav

fördelarhur svarandet sig påNedan visas grupperna:

mål till miljönnyformulerat hänsynstagande27:eettsamt om
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Tabell 6.1 Svarsfrekvens TEMO:s enkät till läkemedelssektornav

Svarsfrekvens
i procent

Ledamöter läkemedels-i
kommittéema 79
Landstingsråd motsv 66
Patientorganisationer 46
Apoteksbolagets anställda 80
Läkemedelsindustrin 75
Medicinskt ansvariga
sjuksköterskor MAS i
kommunerna 85
Privatläkare 58

uppnå någorlundaFör statistisk säkerhet bör draatt stor gränsenman
vid omkring svarsfrekvens.70 Då framgår landstingsråden,procents att
patientorganisationema privatläkama ligger under dennasamt gräns.
Svaren från dessa kommer ändå i viss utsträckning utnyttjasattgrupper
i den följ ande kommentaren enbart de fall utfallen mycketi där ärmen
tydliga. dock klokt hållaDet osäkerheten minnet.är iatt

Nedan refereras kortfattat enkätens resultat målen utförligareom
redovisning lämnas i rapport.TEMO:s överblick utgårFör denna vi
från prioriteringar:11 gruppers

två läkarkategorier,0
sjuksköterskegmpper,två
apotekspersonalgrupper apotekare också medlemmar itre ärsom

läkemedelskommittéema, receptarier, apotekstekniker,
landstingspolitikerledande från borgerliga partier

respektive från s och v,
administratörsgruppen landstingeti samt
läkemedelsindustrin.

de fyra huvudmålenAv
övergripande mål för hälso- och sjukvården0
målen för läkemedelsförsörjningen0
målen för användningen0
ekonomiska mål0

s mål.Läkemedelsdistributionens MarknadSommaren Testhuset1997. TEMO
Opinion Solna. SeptemberAB. 1997.
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får målen för användningen påtaglig prioritering 8 11en av av grupper.
Med påtaglig prioritering här det genomsnittligaatt ärmenas svaret

starkare prioritering bara "prioriteraän idag".en Deänmer
ekonomiska målen prioriteras påtagligt 3 ll sjuk-av av grupper
sköterskor läkemedelskommittéema,i landstingets administratörsgrupp
och socialistiska landstingsråd. De två övriga huvudmålen får genom-
gående bara något starkare prioritering "som idag".änen

Det nöjd medärman

Frågeschemat de svarandemäter vill öka, minska eller bibehållaom
prioriteringen idag. Det innebär "som idag" betyderattav att ärman
nöjd. Följande mål vill alla ll prioritera "som idag" ellergrupper
obetydligt idag:änmer

målen för läkemedelsförsörjningen, kedjan grossist-detaljist-kund,0
sammanfattningsvis gällande säkerhet, service, snabbhet och låga
distributionskostnader,
säkerhet i leveransen att innehållet med0 stämmer påtexten
förpackningen,
säkerhet stölder,mot
säkerhet vad möjligheter snabbt kunna återkalla felaktigaattavser
läkemedel eller kompletterande information,ge
säkerhet i apoteket vid utlämning receptkontroller,mot receptav
lagerhållning läkemedel så dessa vid behov snabbt finnsattav
tillgängliga,
rikstäckande för distributionsystem väl till lokala0 är anpassatsom
förhållanden,
lokalisering och utformning försäljningsställen leder till0 godav som
service till allmänheten och hälso- och sjukvården,

dvs. delar detstora står i avtalet mellan Apoteksbolaget ochav som
staten.

eller9 l0 de ll vill prioritera följande mål idag ellerav grupperna som
obetydligt idag:änmer

hälso- och sjukvårdslagens mål "en god hälsa och vård0 påom en
lika villkor för hela befolkningen",
hänsynstagande till effekter på och risker för miljön läkemedels-0 i
distributionens olika led t.ex. för läkemedel till djur,
undvikande risker för ineffektivitet beroende0 på monopol-av ev.
situationen,
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smidig tillanpassning den medicinska, tekniska och ekonomiska0
utvecklingen,
låga distributionskostnader,0

fortlöpande effektiviserings- och rationaliseringsarbete inomett0
distributionen.

idagPrioritera änmer

det finns också punkterMen där tydligt önskar förbättringar. Förman
följande delmål krävs påtaglig prioritering, idag","mer än etten av
flertal antalet inom parentes:grupper anges

utbyggd läkemedelsinformation, obunden 7,producentintressen0 av
läkemcdelsanvändningenuppföljning 7,0 av

effektiv användning de samlade för hälso- och sjuk-0 av resurserna
vård och för läkemedel 6,
begränsning läkemedelskostnaden 5,0 av
underlätta utökad egenvård 5,0 en

samarbete med huvudmärmen för hälso- och sjukvårdennära0
inklusive äldreomsorgen 5,

förskapa förutsättningar valaktiva deltagande vidpatentens0 av
läkemedelsterapi bl.a. för öka behandlingsfölj samhetpatientensatt
4

mellanriktiga avvägningar läkemedelsbehandling och andra sjuk-0
vårdande insatser 4.

Styrningsfrågor

målen handlarNågra styrning:av om
Möjligheter kostnaderna inklusiveför läkemedelatt styra0

uppföljningekonomiska förslcivning.av
mål prioriteras påtagligt administratörsgruppen landstingetDetta iav

ledande landstingspolitiker si och v.samt av

Uppföljning läkemedelsanvändningen.0 av
administratörsgruppen i landstinget ledande lands-Utöver samtav av

tingspolitiker i s eller v prioriteras detta mål påtagligt de bådaav
sjuksköterskegruppema, apotekama, särskilt medlemmarde ärsom av
läkemedelskommittéerna, receptariema och apoteksteknikema.
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Uppföljning genomslaget förskrivningeni läkemedels-0 av av
kommittéemas rekommendationer.

Tre fyra i läkemedelskommittéema prioriterar detta påtag-av grupper
ligt, den fjärde läkarnaär visserligen också prioriterargruppen som
detta inte lika starkt de övriga. Av utanför läke-men som grupper
medelskommittéema det bara apotekamaär prioriterar detta målsom
påtagligt.

Patientorganisationema

Patientorganisationema har visserligen låg svarsfrekvensen men
utslaget till fönnån för prioritering följande mål verkarav vara
statistiskt säkerställt:

skapa förutsättningar för aktiva deltagande vid valpatentens0 av
läkemedelsterapi bl.a. för öka patientens behandlingsföljsam-att
het,
utbyggd läkemedelsinformation, obunden producentintressen,0 av
information till patienterna läkemedlens effekter och biverk-av
ningar.

Prioritera mindre idagän

Det normala genomsnittliga i varje för sigsvaret är attgrupp man
önskar målet ifråga skall prioriterasatt idag eller finnsDetsom mer.
dock några mindre prioritering.svar om

Läkemedelsindustrin som enda grupp vill följande mål ska priori-att
lägre idag:teras än

begränsning läkemedelskostnaden,0 av
utbyggd läkemedelsinformation, obunden producentintressen.0 av

Vidare önskar borgerliga ledande landstingspolitiker landstings-samt
administratörer att

enhetliga helapriser i landet skall prioriteras lägre idag.0 än

Privatläkama vill följande mål skall prioriterasatt lägre idag:än
möjligheter kostnaderna för läkemedelatt inklusivestyra ekonomisk0
uppföljning förskrivning.av
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Konkurrensutsiittning

harApoteksbolagets ställning och konkurrensutsättningFrågor om
fråga har varit: alla apotek ha ägareställts på olika En Börsätt. samma

fdrjaellerFlertalet uppvisar 50-procentig majoriteten mergrupper
svarande landstingspolitiker,fråga. Bland de borgerligapå denna

läkemedelsindustriföretag privatläkare ja.och minoritetsvarar en
undersökts.Inställningen till Apoteksbolagets har Deensamrätt

alternativenhar fyra olika alternativ. I valet mellan de positivasvarande
läkemedelsförsörj-förutsättning för uppfyllaEnsamrätten är atten

allatillgång föredraroch Ensamrätten iningens krav är stort sett en
defonnuleringen. Undantagenden ärsenare, svagaregrupper

Apoteksbolagetssjuksköterskorna huvuddelenkommunala samt av
utsträckning klar majoritetvilka t.0.m.personal, i stor aven

tekniker m.fl. inom Apoteksbolagetreceptarier, ensamrättenattanser
krav.för uppfylla läkemedelsförsörjningensförutsättning attär en

Apoteksbolagets personalgrupperOmkring hälften inom även attanser
med fleratillgång kani manensamrätten är stort sett en svara

apotekamakan observeras endast 31alternativ. Det att procent av
mycketförutsättning medan störreensamrätten är etc,att en enanser

med det påståendet iinstämmer59 settstortprocent, svagaregrupp,
läke-landstingspolitiker,borgerligatillgång. iBara tre grupper,en

privatläkama, andelen Ensamrättenmedelsindustrin och är ansersom
omkring ellerbelastning" 40iär procentstort sett mer.en

ellerden svarande skallfråga går påEn ettattut angeannan
flertaletfår fler ialternativ ellerägaralternativ. 50Ett procent svarsom

bolag idag. Undantagenvia statligt som"Staten ärär ettgrupper
alterna-privatläkare. populärastepolitiker och därnästborgerliga Det

risktäck-sjukvårdshuvudmänLandstingen viativet gemensamtär ett
bland flertaletflerfår 25 ellerande bolag än procentmer svarsom

läkemedelsindustri-Apoteksbolagets personal,tekniker iutomgrupper
"Apotekar-populärt alternativoch privatläkama. Ettföretagen ävenär

tänka sigbo1ag. kanform 35 apotekamasjälv i procent avaven
fler blandellerapotek. 20apotekarägda Detta även procentsvar ges av

läkemedelskommittéer-administratörsgruppenflertalet iutomgrupper
och tekniker ifrån slandstingspolitiker och v receptariersamtna,

lägreuppvisarKonkurrerande privata aktiebolagApoteksbolaget.
svarandede inomframförs 20svarsfrekvens procentmen av av

läkemedels-läkemedelskommittéema i genomsnitt, 64 procent av
borgerliga politiker, 13industriföretagen, 45 procentprocent avav

29socialistiska politiker, 44 privatläkama, procentprocent avav
och betydligt för andraapotekama Apoteksbolaget lägrei grupper.
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Sammanfattande bedömning

Enkäten innehåller avslutningsvis sammanfattande frågortre deom
svarande nöjda medär

distributionens organisation,0
och landstings reglering dennastat samtav

förutsättningarna för den professionella uppgiften på läkemedels-
området.

Vad gäller distributionens organisation ligger allanästan grupper
mellan positionerna "nöjd" och fattas del". Bara Apoteksbolagetsen

genomsnittligt heltär nöjda. Stats och landstings regleringgrupper
bedöms samtliga i mellanläge mellanett nöjd" och "fattas del.av en
Mest missnöjda borgerliga landstingsråd,är privatläkare och läke-
medelsindustri.

Att förutsättningarna för den professionella uppgiften behöver
förändras för kunna utföras "påatt bättre idagännuett sätt än anses av

60 allaän läkemedelskommittéernaiprocentmer av grupperna samt
receptarierna och läkemedelsindustrin, medan fler hälftenän av
apotekstekniker och övriga inom Apoteksbolaget inte förut-attanser
sättningarna behöver ändras. finnsDet spänning mellan påen svaren
flertalet frågor för det nöjdatt med det åärmestasom anger mestaman

sidan, och å andra sidan den önskan förändra situationenena att som
flertalet professionella visar.grupper

6.5.3 Måldiskussion

detAv 30-tal mål finns formulerade i propositioner och liknandesom
dokument prioriterades framförallt följande de refereradeav ovan
enkätsvaren:

utbyggd läkemedelsinformation, obunden producentintressen,0 av
uppföljning läkemedelsanvändningen,0 av
effektiv användning de samlade för hälso- och sjuk-0 av resurserna
vård och för läkemedel,
begränsning läkemedelskostnaden,0 av
riktiga avvägningar mellan läkemedelsbehandling och andra sjuk-0
vårdande insatser,
underlätta utökad egenvård,0 en
skapa förutsättningar för patientens aktiva deltagande vid val av
läkemedelsterapi, bl för öka patientens behandlingsföljsamhet,atta
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samarbete med huvudmännen för sjukvårdenhälso- ochnära0
äldreomsorgen.inklusive

tyder på mål handlar användning,Detta information,att som om
resursanvändning,effektivitet i egenvård och samverkan med sjuk-

vårdshuvudmännen prioriterade och målkatalog.bör finnas iär en
Läkemedelsförsörjningen vilket framgåttär, ärett system somovan,
föremål för ingående styrning. Nio olika stymingsornrådentyperen av
har identifierats. och med sjukvårdshuvudmännens ÖvertagandeI av

har begränsningen läkemedelskostnadenkostnadsansvaret den totalaav
förts på sjukvårdshuvudmännens dagordning.politiska Deupp nya
styrformer detta kräver bör gamlainte bara läggas till de utan attsom

avreglering bör förnågot slag i någon del integöras systemet attav av
överkontrollerat.det för tillhör dock inte deFormema styrningengöra

övergripande målen bör betraktas medel.utan som
de ekonomiskaGenomgången aspekterna prisförhandlingama,påav

förskrivningendistributionsforrnema, verkliga läke-och den
medelsanvändningen, visar förväsentliga kostnadsminskningaratt
huvudmän och förmodligen samtligapatienter kan hämtas in på
områden. betyder det former förDetta i sin viktigt hittatur att är att en
riktig mellan prestation och sidan, ochavvägning kvalitet å ena

den andra. fråga denkostnaderna å Denna prioriteras många iäven av
enkäten. Målkatalogen börovannämnda uttryck för avvägningenattge

och sjukvårdspolitiska samhällsekonomiska bedöm-mellan hälso- och
för kan skeskall styrande läkemedelspolitiken.ningar Dettaävenvara

måletden fonnulering redan idag används det förstasomgenom som
för hela hälso- och sjukvården citeras för 1998.nedan budgetpropur

denna för läke-i avvägning, har särskild relevansEtt moment som
framgår betänkande,medelsdistributionen och dettapånamnetsom av

läkemedelsförsörjningen handel.handlar både vård ochär att om
betydelseMarknadsinstrumentets redskap för effektivitet, inomettsom

och därför markeras.de hälso- sjukvårdspolitiken börsätter,ramar som
analyseratsLäkemedelsförsörjningen del vårdkedjan harsom en av

förskrivaren-farmacevten-patienten. Eftersomutifrån triaden staten
utbildar och legitimerar förskrivare, framgåbåde bör statens avansvar

denna informationsbehovmålkatalogen. Samtliga i triad har ett som
förutsätt-uppfylls olika kanaler, avpassade efter och ensgenom vars

läkemedelspolitisk frågaInformationsfrågan centralningar. är en
de ekonomiska fördelade mellanojämntärattgenom resurserna

och de offentliga instansema. myndigheterna påindustrin statligaDe
särskilt statligt för läkemedelsinforrnationen tillområdet har ett ansvar

mellanallmänhet. professionellaförskrivare och Den gränsdragningen
bättreoch farmacevt alltför möjliggöraförskrivare stel för ettattsom
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utnyttjande farmacevtens kompetens, framför allt inom hälso- ochav
sjukvården. fårDetta dock betraktas metod för bättresom en
resursutnyttjande och åvilar framförallt ukvårdshuvudmännen.

En viktig problematik gäller konsumenternas faktiska läkemedels-
användning, i utsträckning okäntstor kapitel.är ettsom

Frågan prisförhandlingar innehåller särskild komplikationom en
sin närings- forskningspolitiskaoch betydelse, väsentligengenom som

ligger på politikområdeett hälso-annat ochän sjukvårdsornrådet. Dess
betydelse bör dock framgå läkemedelspolitisk målkatalog.av en

Läkemedelsförmånens utforrrming har inte särskilt behandlats dettai
betänkande. Med tanke på dess omfattning och effekter bör dess mål
ingå i målkatalogen. Förmånen ändrades nyligen syftei framföralltatt
subventionera kostnaden för med behov läkemedelstorapersoner av
medan med sporadiska eller begränsade läkemedelsköppersoner mer
själva får göra egeninsats.större Det övergripande målet efteren även
reformen enligt exempelvisär, Socialutskottet 1996/97:SoU5, allaatt
måste ha tillgång till läkemedel så inte hälsan och vården bliratt
eftersatt. Förmånen kombinerar fördelningspolitislct syfte, riktatett mot

med läkemedelsbehov, ochstora föregeninsatspersoner störreav en
övriga. Omfördelningen Ävengäller inkomstnivâ.oavsett personemas
här finns dubbelt krav, både på subventioneringett för dem med stora
behov och på, långtså möjligt, genomslag marknadsmässiga priserav
för tillgodose kostnadseffektiviteten.att Detta illustreras dagensi hög-
kostnadsskydd med konsumenteratt medstor småen grupp
läkemedelsbehov, betalar läkemedlets verkliga kostnad, eller så nära
verkligheten RFV:s beslutade pris ligger.som

6.5.4 Förslag till mål

Utgångspunkter vid formuleringen målen bör enligt min meningav
vara:

uttalandet i 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen god hälsa"en ochom- en
vård på lika villkor för hela befolkningen",

övergripande hälsopolitiska och samhällsekonomiska bedömningar-
grund för läkemedelsornrådets utveckling,som

behovet ökad kunskap läkemedlens användning, särskilt denav om-
fysiska förbrukningen läkemedel i vård, och deras kostnader.öppenav

föreslårJag följande övergripande mål för läkemedelsförsörjningen:
tryggad tillgång till säkra och effektiva läkemedel,en-
ändamålsenlig användning läkemedel,en av-

till så låga samhällsekonomiska kostnader möjligt.som-
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Följande medel, och mål för dessa, för debeskriver viktiga strategier att
övergripande målen inom läkemedelsförsöijningen skall kunna nås:

Distributionen läkemedel skall effektiv och säker,flexibel,av vara-
Godkännande läkemedel skall och effektivatillgång till säkraav ge-

läkemedel god kvalitet.av
Kontroll och tillsyn skall effektivt tillse tillverkning, distribution,att-

hantering och konsumtion sker säkert och hög kvalitet,med
skall finnas tillgång tillDet relevant, uppfattad och accepteradrätt-

information läkemedel, såväl hos förskrivare: hälso-och ochom annan
sjukvårdspersonal hos medborgaren,som

Målet medborgarens användning läkemedel skall önskadär att av ge-
effekt.

Läkemedelsförmånen skall bidra till enskildes hälsadenatt trygga-
och stödja den enskildes ekonomin i samband omfattande läke-med
medelsbehandling, uppfylla de sjukvårdspolitislca kraven och så långt
möjligt genomslag för läkemedlets verkliga kostnad.ge

läkemedelsområdetMålen för i stycken förgiltigaär stora även
kan lhasjukvårdshuvudmärmen. Därutöver dessa mål för sinaegna

Iczkemedel.sfiJ&#39;rsb&#39;rjningenansvarsområden. Statens gällerinomansvar
härvidlag framför allt tillseatt

tillförsälcras säkra, effektiva tillgängligapatienternas och lättatt0
läkemedel till rimliga priser,

försörjningsled,och kvalitet hög i samtligasäkerhet dvs. såväläratt0
förskrivning,distributiontillverkning, hantering ochsom

konsumtion,
effektivtläkemedelssubventionen används medverkar tillochatt att0

de hälso- och sjukvårdspolitiska förverkligas,målen
marlmads- och konkurrenstänkande för tillgodosetillämpasatt att0

effektiviteten försörjningssystemet, de hälso-inom samtidigt som
och sjukvårdspolitiska målen tillgodoses,

ansvarsfördelningen ändamåls-mellan de olikaatt insttansema är0
enlig.
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Information till och7 förskrivare

konsumenter

Information7.1 redskap isom

läkemedelsförsöijningen

Läkemedelsinfonnationen bör bedömas medel åstadkommaett attsom
säker effektivoch läkemedelsförsörjning. sådan måste bygga påEnen

effektiv information kring produkterna och deras användning. Läke-
medelsinfonnationens effektivitet ska sålunda bedömas med avseende
på vilken utsträckning infonnationeni bidrar till förskrivning och
konsumtion läkemedel i överensstämmelse vetenskap och be-medav

erfarenhetprövad till begränsning kostnader för hälso- ochsamt av
sjukvård.

I betänkandet har SOU förPatienten 1997: 154 har Kommitténrätt
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000
nyligen behandlat frågor information till HSUpatienten. 2000om
påpekade tillgång till information avgörande för patientensatt är
möjlighet självbestämmande vården.i Samtidigt konstateradeutövaatt

kommunikation och informationbrister i de vanlig-attman var en av
anledningarna till klagomål vården. Ett återkommande problem,aste

enligt HSU 2000, information tillinteatt mottagarensvar anpassas
behov och förutsättningar förvissade sigoch vårdpersonalen inteatt om

informationen har uppfattats korrekt.att
Syftet med denna utredning redskapinformationenär ettatt se som

utifrån läkemedelsförsörjningensbland flera perspektiv, alltså någotett
syfte hade. samverkarHSU 2000 Läkemedelsinfonnationsnävare än

med många andra faktorer påverkar konsumtion ochförskrivning,som
kostnader. Det därför svårt isolerat informationens effek-studeraär att

tiden. Men det finns några informationensindikationer påöverter

‘ informationsfrågor,kapitel bygger på utredningensDetta rapport somom
kommer publiceras särskilt. förslag nedanDe äratt presenteras av ensom mer
övergripande läkemedelspolitisk innebörd. utförligare motiveringarFör av
dessa hänvisas till också ochinnehåller organisatoriskarapporten, som mer
informationstelmiska aspekter och förslag intesom upprepas
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betydelse. En sådan förskrivarnasär följsamhet till läkemedels-
kommittéemas rekommendationer. Dessa kan uttryck föranses ge
vetenskap och beprövad erfarenhet inom läkemedelsornrådet.
Lagstadgade läkemedelskommittéer inrättades först i år det harmen
furmits läkemedelskommittéer sedan 1960-talet. Följsamheten till
kommittéemas rekommendationer skiftar mellan landsting och mellan

läkemedel. slutsatsEn kan dras de studiergrupper av som av som
gjorts följsamheten till kommittéemasär att auktoritativa bedömningar

och terapier borde kunna förbättras.preparatav
En indikator på läkemedelsinfonnationens effektivitet- ellerannan

antalet sjukdomsfallmotsatsen är beror felaktigpåsnarare som-
användning läkemedel.av

Det läkemedelsrelaterade behovet sluten vård har i sin turav
samband med tredje indikator effekten läkemedelsinformation,en av
nämligen konsumenternas följ samhet till förskrivarnas ordinationer och
läkemedelsproducentemas rekommendationer. Kunskapen vilkaom
läkemedel faktiskt konsumeras hemmeni och hur de används ärsom

ofullständig. Forskningen inomytterst området begränsas till enstaka
töljsamhetsstudier compliance studies. Enligt osäkra bedöm-ytterst
ningar konsumeras bara i storleksordningen tredjedel eller hälftenen av
alla förskriva läkemedel i enlighet med vad ordinerats ochsom
rekommenderats.

En slutsats ovanstående denär samlade läkemedelsinforma-attav
tionen inte tillfredsställande effektiv.är En slutsats för-är attannan
bättrad läkemedelsinforrnation kan välfärds- och ekonomiska vinsterge
för den enskilde och besparingar för samhället. Omfattningen av
potentiella besparingar dockkan inte på något precist beräknassättmer
med ledning tillgängligt underlag.av

Förslagen nedan syftar till förtydliga myndigheternas inbördesatt
fördelning för informationen förskrivareansvaret såväl till tillav som
konsumenter. Vidare föreslås kontinuerliga uppföljningar av
konsumenternas verkliga läkemedelsförbrukning.

7.2 Information till förskrivare

Fortbildande läkemedelsinformation inom sjukvården i första handär
lokal och regional angelägenhet. Vårdgivare huvudmännen ochen

verksamhetschefer har för personalen har den kompetensattansvar
erfordras för hantering läkemedel. Enligt lagen åliggandensom av om

för personal inom hälso- och sjukvården det också angelägenhetår en
och för den enskildeett underhålla yrkesmässigasinattansvar
kompetens. Denna skyldighet fullgörs till delen läkarestörsta attgenom
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och övrig sjukvårdspersonal deltar elleri vardagligt, mindremer
erfarenhetsutbyte. Vidare initiativ del läke-påspontant tar egetman av

medelsinfonnation facklitteratur och läkemedelsföretagi i material från
och myndigheter. krävsDärutöver emellertid systematisken mer

läkemedelsfrågor.fortbildning i
Nedan behandlas särskilt farmacevtemas informationssprid-roll i

skall fannakologerningen. den roll kliniska påHär även nämnas som
universitetssjukhusen har utveckling läkemedels-i och spridning av

innefattarinformation. Specialiteten läkemedels verkningsmekanismer
och omsättning kroppen, läkemedelsvärdering, läkemedels-i
epidemiologi och beroendelära. första läkemedelskommittéemaNär de
inrättades vid akademiska sjukhus kliniskaingick dessa kommittéeri
fannakologer med huvuduppgift bedöma farmakolog-läkemedlensatt

egenskaper och resultaten från randomiseradeiska kontrollerade,
fannakologerkliniska prövningar. landsting där det saknas kliniskaI

har huvudmännen möjlighet knyta läkemedels-sådana till sinaatt
med konsulter.kommittéer ställning som

Läkemedelskommittéemas huvuduppgift utfärda rekommen-är att
läkemedelsanvändning. grundasdationer Rekommendationerna skaom

vetenskap och beprövad erfarenhet. kommittéerna finner bristerpå Om
läkemedelsanvändningen ska de erbjuda hälso- ochi "vid behov

sjukvårdspersonalen utbildning för avhjälpa bristema. Detta äratt en
defensiv bakgrund lagtextenoch negativ informationsuppgift. Mot av

förskrivare uppfatta erbjudandekan utbildningett som enom
reprimand från läkemedelskommittén. Läkemedelsinformation i fort-
bildningssyfte bör emellertid främst förebyggande åtgärdses som en
och medel förbättra redan förskrivningsvanor.acceptabla Iett attsom
förarbetet till lagen fanns förslag kommittéemas uppgift bl.a. skaatt

medverka till sjukvårdspersonalen fortlöpande utbildas iatt attvara
läkemedelsfrågor. kommitténs "uppfölj-HSU 2000 påpekar vidare att

följsamheten till rekommendationerna- och de fortbildnings-ning av
kommittéerna centralaaktiviteter initierar- också iärsom samman-

hanget."
Huvudmännens för fortbildning förskrivare måsteansvar av

förankras operativt i organisationen och självklart i läkemedels-då
kommittéema. Kommittéemas uppgift därmed inte vid attstannar

omfattarutarbeta rekommendationer läkemedelsanvändning utanom
också för rekommendationerna till förskrivama,når framattansvar
vanligen förmedlade vid direkt kontakt innebärmed dessa. inteDetta

läkemedelskommittéema själva infonnationsarbetet,måste utföraatt

2Reform på SOU 1995:122, HSU 2000recept
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innebär kommittéemautan ansvaret föratt informationenattansvarar
tillräcklig och denär näratt ut.
Med denna vidare uppgift för läkemedelskommittéema blir det mer

tvingande för huvudmännen erforderligaatt avsätta för derasresurser
verksamhet. Kommittéer-na bör ha budgetar och deras foregna ansvar
information bör fastställas komplettering lagen läke-genom av om
medelskommittéer.

Fortbildning har ofta formen erfarenhetsutbyte. Detta gällerav
också formerna för läkemedelskommittéemas arbete. Enligt förarbete
till lagen bör läkemedelskommittéer för sin kompetensbefordranegen
samverka med andra läkemedelskommittéer, forskning och närmast
berörda statliga myndigheter. Hittills har samarbetet vanligen begräns-

till kontakter mellan kommittéerats i angränsande landsting.
syfteI utvidga samarbetetatt omfatta hela landet böratt

kommittéemas läkemedelslistor och rekommendationer sammanställas
centralt och återföras till sjukvården. Sammanställningen blir en
dokumentation minsta och spridningennämnare iav gemensamma av
uppfattningar läkemedel och farmakoterapier. Kommittéemasom
rekommendationer ska enligt lagen grundade på vetenskap ochvara
beprövad erfarenhet. Sammanställningen kommer därmed visaatt
latitudema för tolkning den måttstock tillämpas bl.a. iav som
ansvarsärenden. Vidare sammanställningen kommittéema möjlighetger

jämföra sina bedömningaratt med övriga kommittéers vilket ibland kan
leda till omprövningar. Förfarandet liknar den så kallade Delphi-
metoden för expertbedömning. Det har också sin motsvarighet i
enskilda läkares möjlighet jämföra sina personliga förskrivnings-att
profiler med kollegemas genomsnittliga förskrivningsmönster.

Tidigare sammanställningar läkemedelskommittéemas listor ochav
rekommendationer i Läkemedelsboken bort eftersom de intetogs
ansågs fylla någon informativ uppgiñ. Med tillkomsten regionalaav
lagstadgade läkemedelskommittéer blir situationen dock Denen annan.
auktoritet dessa kommittéer har bör ha skapat ökat intresse försom
kommittéemas bedömningar.

Förslag

Läkemedelskommittéerna bör ha för läkemedelsinformation0 ansvar
till hälso- och sjukvårdspersonalen inom ansvarsområdet. Ansvaret
bör lagfästas.
Kommittéemas läkemedelslistor och rekommendationer bör0
sammanställas i nationell Översikt.en
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7.3 Information till konsumenter

Information vid apotek

Apotekspersonalens informationsroll har tiden. fickväxlat Förröver
personalen inte intervenera relationeni Vid slutetpatient-läkare. av
1960-talet infördes ordningen apoteken skulle kontakt medatt ta
läkaren ansåg förslqivning tveksam. ingår detNu iattom man en var
Apoteksbolagets policy och kvalitetssystem personalen ska försäkraatt
sig patienten har uppfattat läkarens ordination Kundernasatt rätt.om
efterfrågar på information ska stimuleras frågor,med öppnande så
kallad aktiv rådgivning. tidDen för information diskavsätts översom
beräknas cirka 550 årsarbetande till kostnad cirkamotsvara en av

kronor’.170 miljoner
Regeringen påpekar 1996/97:27i Läkemedelsförmåner ochprop.

läkemedelsförsörjning m.m. apoteksbolag;ets personalatt utgör en
viktig informationsresurs. framhållsDet information i apotekenatt
behövs komplement såväl till den information sjukvård-isom som ges

till producentemas produktinformation.. Personalen ska hjälpaen som
kundema med preparatjämförelser, personliga r:åd och tolkning till-av
verkarnas bipacksedlar.

Patientperspektivet

problemorienteradPatienten behöver och indiviidanpassad läkemedels-
måste första handinfonnation. Det i vården har kompetensantas att att

bör långt möjligtsådan. Patienten så få all relevant läkemedels-ge
information i samband våirdgivande förskrivare.med besöket hos

informationDenna skall påpekanden biverkningarinnehållaäven om
och erforderliga varningar fallför bruk i kanvad felaktigt värsta
åstadkomma. Förskrivaren skall patienten följervinnlägga sig attom
den information användning läkemedleträttom som ges.av

nödvändiga förutsättningarnaDe framgångsrik läkemedels-för en
information i sjukvården förtroligaofta bara handen.delvis Denförär
relationen mellan förmågapatient och läkare kan patientenssaloias, att

komplicerad information undersökning kani samband medta emot en

3 Genomsnittstiden för expediering recipe förcirka sju minuterav per varav
Årinformation cirka minut. 1996 expedierades Tids-53 000 000 recipen.en

åtgång för information tim/år.88 333 årsarbetstid för farmacevt-Genomsnittlig
personal exklusive chefer och specialister genomsnittlig från-exklusiveoch

uppgick till 1 607 timmar. Genomsnittlig årslönekosmad inkl lönebikost-varo
nad för denna personalgrupp uppgick till 307 404 kr.
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begränsad, kunskapen patienten kan bristfällig. Problem-vara om vara
kan delvis bero på tidsbrist i sjukvården i sin beror påturen som

begränsade ekonomiska Mot bakgrund de vårdkostnaderresurser. av
huvudmännen åsamkas på grund patienter under-, ochöver-attsom av

felförbrukar läkemedel, kan det god investering för sjukvårds-vara en
huvudmännen för adekvat läkemedelsinformationatt avsätta resurser
såväl i samband med sjukvårdsbesök apoteksbesök.som

Apotekens läkemedelsinformation bör samklangstå i med och
förstärka den information patienten fått i sjukvården. skallDensom
förstärka förskrivarens avsikt med den rekommenderade terapin, inte
motverka den. Enligt apotekens erfarenhet har patienterna bered-stor
skap och beredvillighet viktig läkemedelsinfonnation iatt ta emot
samband med läkemedlet hämtas på apoteken.att ut

Farmacevter

Professionell läkemedelskompetens farmacevtisk, farmakologisk,
farrnakoterapeutisk behövs för information till förslqivare och annan
sjukvårdspersonal. Denna kompetens behövs också för information till
patienter. dennaI fokuseras särskilt fannacevtema på grundrapport av

utredningens uppdrag har sin tyngdpunkt apoteksverksamheten.att i
läkemedelsinformationBättre till patienter i samband med sjuk-

vårdsbesök förutsätter måhända personalen har tillgång tillatt
apotekare intemkonsulter vid kliniker och primärvården. deti Närsom
gäller komplicerad läkemedelsbehandling bör apotekare i samrådmer
med läkareansvarig kunna för informationen direkt till patienter.svara

den slutna VårdenI kan apotekare medverka vid information till inlagda
patienter inför utskrivning, så kallad bedside infonnation.t.ex.

har femårigF apotekare respektive tvåårig receptarierarmacevter
universitetsutbildning. kostnadsansvaretNär för läkemedel frånövergår

till landstingen förmodas huvudmännen få ökat behovstaten av
farmacevtisk kompetens. I Sverige förbereds specialistutbildning ien
sjukhusfarmaci.

Behovet farmacevter för läkemedelsinformation har berörts vidav
flera tillfällen utbildningen fannacevter varit aktuell.när Närav
gymnasieutbildningen apotekstekniker slopades till förmån förav en

22 § i nuvarande läkemedelslagen 1992:859 ställer krav infomiation.
återfinnsDetta i i den föreslagna lagen läkemedelsförsörjningstort sett om

det preciseras exakt vilka förutsättningar skall gällautan att för kravmer som
information särskilt vid tillhandahållandet, dvs. i apoteket, eller dennaom

informationen skall muntlig eller skriftligvara
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kravetbl.a. detenhetlig akademisk grundutbildning motivet störrevar
farmacevtisktill kunder.informationsgivning högrepå En examen

kunskaperEU-direktiv’ adekvataspecifikationerenligt i ska bl.a. omge
läkemedel förmågautvärdera vetenskapligasöka och data samtatt om

kunskap. Iförmedla denna information baserad på ärnnes-att egen
informationsfönnedling.ingår dock inte utbildningförteckningen i

återspelas inte ifarmacevter infonnationsfunktionerBehovet iav
med avseende påutbildning. Utbildningen har hög relevansdagens

med inriktninginnehåll saknarläkernedelsinforrnationens momentmen
och med-infonnationsverksamhetsystematiskplanläggningpå av

infor-med ochkommunicerainformatör. träning i "attverkan Densom
ingår iallmänheten"vårdsektom ochandra kategorier inom sommera

för farmaci iför apotekarprogrammet vid Institutionenkursplanen
infonna-praktiskmed ochbör kompletteras viss teoretiskUppsala

tionsutbildning.

informationsrollApotekens

ochsjukvårdenför tydligare överenskommelser mellantalarTvå motiv
informera patienten. motivetskaapoteken Det är attenaom vem som

håll landetfår motstridiga. några itill inte Påbudskapen patienten vara
beträffandeutvecklat grundsynoch apotekareläkarehar gemensam

därmed för tilloch också information patienter.läkemedelsbehandling
köparemed huvudmänmotivetandraDet är systemetatt avsom

infonnations-apotekstjänsterförutsätter inklusiveapotekstjänster att
infonnationsverksamhet vidviss basalmöjligen undantagettjänster -

avtal.definierasapoteken i-
de principerochfrånMed utgångspunkt patientperspektivet som

övergripandeha detskallföreslagits huvudmannenHSU 2000av
börAmbitionenför läkemedelsinfonnationen patienter.tillansvaret

förskriv-samband medfullständigpatienter information iattvara ge
utredarens meningläkemedel. Apotekare bör då enligtning av

ibland råd-ochmedverka konsulter till sjukvårdspersonalen somsom
anställamellanväljadirekt till Huvudmannen kangivare patienter. att

frånmotsvarande insatserför dessa funktioner eller köpaapotekare att
alternativenbådabör iapotek. Apotekarnas infonnationsverksamhet

ldiniker.förläggas till sjukvårdens mottagningar och
till patienterläkemedelsinfonnationväsentligt förbättradOckså med

behovfinnassamband med förskrivning kommer deti att av

5 angåenderekommendationer85/432/EEC ochdirektiv DirectiveEU’s
utbildning /E/ 6/93-ENfarmacevtisk XV 834högre
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kompletterande rådgivning vid utköp läkemedel. Det gäller särskilt iav
samband med iterationsuttag långt efter patienternas kontakter med
sjukvården. Sjukvården och apoteken måste därför utveckla gemen-

informationsplattfonnar så rådgivningensamma till patienternaatt
blir enhetlig. Om apotekare i utsträckningstörre medverkar fortbild-i
ande information till förskrivare och i sjukvårdens information till
patienter skapas goda förutsättningar för utveckla denatt samsyn som
krävs för enhetlig rådgivning. Det återstår då beräkna omfattningenatt

den rådgivning vid apotek huvudmannen ska bekosta.av Sådanasom
beräkningar ska grundas på hur huvudmannen organisera rådgivningen
till patienterna och måste därför fastställas lokalt i förhandling mellan
huvudman och apotek.

Förslag

Patienter skall adekvat information aktuell läkemedelsterapi0 iom
första hand i samband med sjukvårdsbesök och därefter vid behov
vid tillhandahållandet läkemedel.av
Personer med särskilt läkemedelskunnande, särskilt fannacevter0 och
kliniska farmakologer, bör delta i sjukvårdens patientinformation

konsulter till övrig sjukvårdspersonal och i vissasom sammanhang
informatörer direkt till patienter.som

Utbildningen farrnacevter bör kompletteras med0 viss teoretiskav
och praktisk informationsutbildning.

7.4 Uppföljning läkemedelsanvändningav

I diskussion möjligheter säkerställa intentionernaatt med läkaresom
ordinationer har försökt beräkna i vilken utsträckning läkemedelman
faktiskt används enligt ordination. Jämförelser mellan undersökningar

förslcrivningsfrekvens och Apoteksbolagets försäljningsstatistikav ger
vid handen inte försumbaratt del inte hämtasen recepten utav av
patienterna. Vad sedan sker kan bara uppskattas med ledningsom av
sporadiska undersökningar. Man sålunda bara i storleks-tror att
ordningen tredjedel eller hälften förskrivna läkemedel användsen av
enligt ordination.

Inom andra branscher bidrar konkurrerande kommersiella intressen
till konsumtionen följsatt kontinuerligt. Läkemedelskonsumtionensupp

6Frågor kunskap läkemedelsanvändning behandlas utförligareom i avsnittom
8.4.
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omfattning, den betydelse produkterna individens hälsa, denförkan ha
offentliga finansieringen och användning har fördet värde kunskap om
den medicinska utvecklingen slutledet bordetalar för beteendena iatt

följtsha också framhölli läkemedelsbranschen. Regeringenupp
sålunda i samband med bildades behovetApoteksbolagetsatt av
speciella undersökningar och utredningar rörande läkemedelsanvänd-
ning.

kontinuerliga uppföljningDen läkemedelsanvändningenav som
efterlyses gäller konsumentkollektivet, individer. Vad erford-inte som

nationella urvalsundersökningar. utförflertal företag sådanaEttärras
undersökningar med väl beprövade metoder.

väsentligt undersökningar kontinuerligt eftersom detDet är att görs
uppföljningfrämsta värdet i detta vetskapsammanhang ärav om

förändringar i konsumenternas beteenden. Utfallet läggas tillkan grund
för information till patienter och övriga läkemedelskonsumenter. Det
kan också användas för åstadkomma förskrivningrealistiskatt en mer
med beaktande hur olika kategorier patienter använder läkemedel.
Ålder, kön, sysselsättning, familje- och bostadsförhållanden och andra
faktorer inverkar läkemedelsvanor.på tredje område där erfaren-Ett

uppföljningenheter från kan betydelse gäller förpackning läke-av
medel. Undersökningarna kan påvisa "självstyrandebehovt.ex. av

olika fonner.dispensering i
vid uppföljning läkemedelsanvändningenUrvalen lämpligengörsav

befolkningen urvalsbas. Resultatmed hela uppföljningenfrån ärsom
hela sjukvården.därmed användbara inom krävsFör utvärderingen

medicinsk kompetens och kompetens inom området konsumtionsvanor
och konsumentbeteenden.

Förslag

systematisktMedborgarnas förbrukning bör ochläkemedel0 av
kontinuerligt följas vetenskapligmed hjälp vedertagenupp av
metodik och omfatta nationella urvalsstudierbl.a. såväl kollektiva

registerstudier och riktade studier.kvalitativasom
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Läkemedelsprofiler8

Syftel

Syftet med detta kapitel beskriva med frivilligaär att systernett
läkemedelsprofiler, dvs. uppgifter samlade läke-patientensatt om
medelsinköp skall med stöd automatisk databehandling underm.m. av

tid lagras syfteviss i register i få underlag för rådgiv-bättreett att ett
ning till patienten läkemedelsanvändning.rättom

Användning läkemedel8.2 av en-

bakgrund

hemsjukvårdenstudie i södra Stockholm visade fjärdeEn attav var
hemsjukvårdspatient har läkemedel kan påverka varandras effektersom
s.k. interaktion på kan leda till effektutebliven ellersättett som
läkemedelsbiverkan. kanFör detta åtgärdasmerparten attgenom

den mängd vid varje tillfälle konsumeras respektivejustera som av
läkemedel. Hela hemsjukvårdspatientema har emellertidprocentsex av

läkemedel kankombination påverka varandra på sättettsomaven som
kan åtgärdas med och därförinte justering den dosenintagnaen somav

bör undvikas. hade två eller17 hemsjukvårdspatientemaprocent av
flera läkemedel detsjukdom eller attmot symtom utansamma var
normal behandlingspraxis uppenbar riskeller där det kunde innebära en
för patienten.

resultatetSammantaget bild de patientermångaattger somen avav
vårdas inom hemsjukvården har läkemedelsanvänd-problematisken
ning. Det vanligt patienterna läkemedel och läkemedelhar mångaär att
i kombinationer kan upphov till hälsorisker. 40Drygt procentsom ge

hemsjukvårdspatienterna hade läkemedelsproblem kundeav som ge
effekter,negativa biverkning eller hadeutebliven effekt. Dessutomt ex

’ Hemsjukvårdspatienternas läkemedelsanvändning Maria-Högalid,i Katarina-
Äldre-Sofia och Enskede. Claesson.Av Cecilia StockholmsStiftelsen Läns

1997:5centrum
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dokumentationen läkemedelsanvändningen och inforrnationsöver-av
föringen mellan olika vårdgivare brister försvårar upptäcktensom av
läkemedelsproblem.

viktigtDet uppmärksammaär hemsjukvårdensatt patienter genom
de dels har hög läkemedelskonsumtion,att dels ofta har behovett stort
hjälp med läkemedlen. detMen finns i princip motsvarandeav sam-

ordningsproblem för patienter anlitar flera läkare och får flerasom
receptbelagda läkemedel.

Ett de viktigare målen för den läkemedelsreformav som genom-
fördes från och med år 1997, förbättrad läkemedelsanvändning. Ivar en
propositionen 1996/96:27, Läkemedelsfönnåner och läkemedelsförsöij-
ning flera ställenpoängteras under avsnitt Kostnadsansvar5.2m.m.,
för läkemedelsförrnånen och för förbrukningsartiklar vid inkontinens,
sid 40 läkemedelsanvändningenatt måste bli effektivare och att
utformningen läkemedelsfönnånen kostnadsansvaret för dennasamtav
bör ske på sådant detta mål kansätt nås i allt utsträckning iatt större
framtiden.

effektivEn läkemedelsanvändning skulle enligt statsmaktemas
beslut kunna nås kostnadsansvaret lades de förskriv-att närmaregenom

främst påverkar läkemedelskostnadema, alltså hos sjukvårds-are som
huvudmännen. Läkemedelsanvändningen skulle kunna förbättrasäven

rabatteringen receptförskrivna förmånsberättigade läke-attgenom av
medel i högre utsträckning tidigare koncentrerades till deän grupper

hade den högsta förbrukningen. Själva läkemedelsförmånen skullesom
också så utformad patienten fick bättre kunskap vilkaattvara om
kostnader samhället fick bära samtidigt det föransvaretsom som egna
patientavgiftema ökade. Efter det reformen genomförts och varitiatt
kraft i år, finns indikationer på de infördesmedel vidsnart ett att som
årsskiftet fått den avsedda effekten.

Läkemedelsreforrnen självklart inte uttömmande det gällernärvar
medel för bättrenå läkemedelsanvändning. internationell utblickatt En

kunskap det finns mängd medel till för förbättraatt att ta attger om en
läkemedelsanvändningen för patienterna. kontinuerligt följaAtt patient-

läkemedelsanvändning med stöd databehandlingautomatiskens av av
patientens inköp läkemedel dylikt medel. den engelsk-är Iettav
språkiga litteraturen har denna form uppföljning läkemedels-av av
användningen många såsom patient profiles, drug profiles, drugnamn
therapy profiles, patient drug profiles, medical records, olikaDeetc.

indikerar inte särskilda skillnader i innebörden alla harutannamnen
uppgift, nämligen instrument, vidatt ettsamma recep1-vara som

expeditionen underlättar för farmacevten analysera patientens totalaatt
läkemedelsanvändning, så eventuella läkemedelsrelaterade problematt
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upptäcks och medicineringen blir både effektivare och säkrare. fort-I
sättningen används här beteckningen léikemedelsprofil.

8.3 Exempel på tillämpning i andra länder

I Canada frågor läkemedelsförsöxjningär och läkemedelsförmånerom
förlagda till provinsema. Endast vissa prisfrågor läkemedelpå är
ansvarsmässigt lagda på nationell nivå. I provinsen Québec har
myndigheterna medvetet efter apoteken skall följasträvat att upp
läkemedelsanvändningen. Därför får apoteksinnehavaren särskiltett
bidrag från delstaten för hålla uppföljningssystematt i ståndett samt
för patienten erforderlig informationatt god läkemedelsan-ge om
vändning.

kanadensiskaDet har funnitssystemet, i 20 år, byggeränsom mer
på patienten obligatoriskt eller frivilligtatt beroende på bestämmelser
från provins till annan ansluter sig till apotekets datasystem för
individbaserad läkemedelsuppföljning. Den frivilliga anslutningen går
till på så fyllerpatientensätt i blankett däratt data patientensen om
hälsa Ävenoch pågående läkemedelsanvändning livsförings-noteras.
frågor rökning, alkoholkonsumtion, kostvanor, motion kansom etc.
efter överenskommelse med patienten antecknas. Apotekaren och
patienten går tillsammans igenom vad antecknats och vadsom som
kommer i fortsättningen. Patientenatt förklararnoteras sig nöjd med
hanteringen informationen signera blanketten. fortsätt-att Iav genom
ningen kommer apoteket föra in information denneatt patientsom
läkemedelsanvändning följa försknvningamasamt med avseendeupp
på vad patienten meddelar läkemcdelskonsumtion,sin verkant.ex.om
eller biverkan, användningsproblem kunskap patientensDenetc. om
läkemedelsanvändning apoteket byggerpå detta successivtsättsom

används självklart även apoteket erforderliga kontakteri medupp av
patientens läkare, eller flera. Om besökerpatienten apotekett annaten

det för den aktuellaän läkemedelsproñlen det brukligt medärsom en
kontakt med det profilförande apoteket för uppdatera profilen.att

På de läkemedel expedieras från receptordineradeapoteketsom -
och ibland också egenvårdsläkemedel datorni automatiskgörs en-
kontroll interaktioner, dubbelfdrskrivningar och eventuella allergi-av
problem. finnsDet emellertid kompletterande så ävenattprogramvaror
andra väsentliga frågor för framgångsrik kostnadseffektivoch terapien
kan följas, doskontroll, ordineradt.ex. förhållandemängd tilli avsedd
terapiperiod, angivande motsvarande produkt förgenerisk eventuellav
substitution etc.
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datornOm signalerar problem enligt förskrivningenmed ellerovan
farrnacevten andra skäl bedömer förskrivningen denäventyraav

effekten,avsedda skall farmacevten kontakt med den förskrivandeta
läkaren. Canada kallasI detta apoteket "pharmaceuticalatt avger en
opinion. Farmacevten alltså skyldig för-uppmärksamma vissaär att
hållanden i medicineringen och kan vid underlåtelse härav dömas både
i disciplinnämnd och civil domstol oprofessionellt hand-grund av
lande. förutsätterDetta patienten har kommit till skada fel-att g.a.p. en
användning, skulle ha kunnat undvikas apoteket hade använtsom om
läkemedelsprofilen korrekt i sin patientkontakt expeditionen.vid

föra ochAtt använda läkemedelsprofrler expeditionsarbetet hari
naturligtvis inverkan på patienten, läkaren, farrnacevten och samhället.
Erfarenheterna Canadai hittills huvudsaki följande:är

fårPatienterna bättre och säkrare och heltläkemedelsterapi0 en en
individuellt anpassad information hur de ska använda sina läke-om
medel. bygger oftastSystemet deltagande ochpå frivilligtett
lanseras speciellt förgod läkemedelsservice densom en
intresserade. undersökningarI har det också visat sig allmän-att
hetens inställning mycket positiv. upplever detManär som en
särskild och inte utökad vilket ocksåkontroll, äromsorg som en
helt riktigt. fårPatienten läkemedelsprofilen kunskapgenom om
interaktionen mellan receptfria och receptbelagda läkemedel.

får också oftaPatienten välbehövlig läkemedels-ktmskap denen om
användning följer besök hos flera olika läkare.som av

Läkarnas inställning har varit blandad. början den starktFrån0 var
ifrågasättande och ibland direkt läkarna har signegativ. Ju vantmer
vid desto har förändrats tillattityden emellertid detsystemet, mer

Många läkarepositiva. inser idag frånde har stöd apoteket iatt ett
sin läkemedelsforslcrivning inte erhållitminst de har antalnär ett-
phannaceutical opinions, har värde för terapin.varit stortsom av

bevis på läkarkårenEtt i Canada läkemedelsprofileratt accepterar
medel för bättre läkemedelsanvändning avtal påett är ettsom

nationell nivå mellan läkare och fannacevter samverkan.om

har fåttFarmacevtema säkert stöd och instrument iett ett gott0
farmacevtiskautövandet sin professionellapatientomsorg. Derasav

roll i läkemedelsexpeditionen har blivit fokuseradmycket mer
patientens individuella behov och distributions-mindre på den rent
tekniska dispenseringen. tillFarmacevternas uppslutning arbetaatt
med läkemedelsprofiler total.är
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Samhället, slutligen, de ekonomiskagör vinsterna. ochBättre,stora0
ibland billigare, läkemedelsval individuellt anpassadei mängder,
bättre och säkrare läkemedelsanvändning med bättrepatientenav
följ samhet ordinationer och därmed sjukvårdsbelastningmindremot

felaktig läkemedelsanvändning, aktiv integreringp.g.a. meren
mellan hälso- och sjukvårdens den farmacevtiskaochutövare
sakkunskapen, vinster bidragerär till bättre läkemedels-som en
ekonomi och besparingar för samhället. fördelar har starktDessa
understrykts i Canada. bevisasDet också bidraratt statengenom
ekonomiskt till utvecklingen läkemedelspro ñlsystemet och attav av
sjukkassan apoteken förersätter gjorda interventioner olika slag.av
Som exempel kan given pharmaceuticalnämnas opinionatt en
betalas med dubbelt så mycket expedition läkemedel.ettsom en av

HollandI datoriseringen i apotekensär expeditionsarbete starkt
utvecklad syftei förstärka den farmacevtislca denatt omsorgen om
läkemedelsköpande kimden. Allmänheten enligt lag hänvisad tillär

välja apotek sitt stamapotek för inköpatt ett sina recept-som av
ordinerade läkemedel. Kundens uppfattning apotekets service harom

betydelse vid valet apotek. Apoteken har således konkurrens-stor av en
faktor hänsyn till, något präglar apoteket dessoch personalatt ta isom
det dagliga arbetet. Kundens upplevelse professionalism,apoteketsav
farmacevtens empati för kundens situation, vänligheten och snabbheten
i expeditionen faktorerväsentliga för bibehållandet respektiveärm.m.
nyrekryteringen kunder. Datoriserade läkemedelsproñler obliga-ärav
toriskt på alla apotek Holland och dei tjänar underlag deniett gottsom
starkt kundorienterade verksamheten. Man lagrar i profilen inte bara de

läkemedlenexpedierade också den information och de rådutan som
fanmacevten har kunden. Denna hardokumentation visat siggett vara

väsentligt värde i uppföljningar medicinering.kundensav senare av
flera andra länderI och AustralienUSA, Storbritannient.ex.- -

arbetar apoteken i eller mindre också med datoriser-större utsträckning
ade läkemedelsproñler hjälpinstrument informationskontaktemaisom
med patienterna och deras läkare. förandetFrån där läke-USA, av
medelsproñler obligatoriskt i vissa delstater, i andra, finnsär ettmen

antal utvärderingsrapporter utifrån läkar- och fannacevt-stort patient-,
synpunkt de olika funktioner läkemedelsproñlema fyller.om som
Rapporterna visar enstämmigt proñlsystemen gradi hög underlättaratt
och kvalitetssäkrar apotekens information och kundernas läkemedels-
beteende och de upplevs positivt och oftast ocksåatt patienternaav av
läkarna.
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8.4 Kunskap läkemedelsanvändningom

Användning läkemedel syftar till direkt effekt, antingen formiav en av
bot, lindring eller förebyggande sjukdom eller sjukdomssymtom.av
Indirekta effekter läkemedelsanvändningen omfattar bl effekter påav a
livskvalité, samhälls- och privat ekonomi. Läkemedelsanvändnings-

omfattar flera delmoment där delmoment förutsättervarje attprocessen
det föregående genomförts. Ett delmoment genomförts felpå sättsom

förmåste, upphov till fel i delmoment, kompenseras.att ge senare
Läkemedelsanvändning läkare, sjuksköterska,är apoteks-t.ex. när en
personal eller patienten själv beslutar läkemedel,användning ettom av
vilket ofta sker i form hanteraAttett recept. recept, t.ex. attav en

lämnarpatient in apotek, också läkemedelsanvändning.ett recept är
försäljningKöp och läkemedel hantering läkemedels-samtav av

förpackningen, förpackningen och dos ellert.ex. öppnaatt ta ut atten
dela läkemedel förpackningen till inneliggande patienter ocksåärur
läkemedelsanvändning. Läkemedelsanvändning dessutom intagär
respektive applicering läkemedel och slutligen läkemedlets påverkanav

kroppen, detpå leder till effekt. allaI delar dennasom en processav
kan problem uppstå, dels delmomentet genomförs, delsinteattgenom

det genomförs felpåatt sätt.genom
kan inte alltidMan utgå från de läkemedel förskrivsatt som av

läkare, sjuksköterskor, barnmorskor m.fl. i sin helhet kommer till
användning på det förskrivaren Studier dettasätt avsett.som om
fenomen föri och fåtaligasig i Sverige. facktermär Den brukarsom

föranvändas beskriva detta problemområde ordinations-att är
följsamhet, "compliance". talarMan alltså vilken complianceom som
föreligger för viss terapi eller för viss patientgrupp. Goden en
compliance betyder patienterna i följer läkarensutsträckningatt stor
anvisningar. Med dålig compliance läkemedlen olikaattmenas av
anledningar inte enligt läkarens ordination. Orsakerna tilltas att
människor inte läkemedelsina kan flera; patienten inte påtar trorvara
behandlingen, har förtroende för läkaren, förstår syftetinte med
medicinerna, vill inte använda läkemedel, känner effekterinte av av
behandlingen eller tycker medicinerna för dyra.att är

Kunskap läkemedelsanvändning kan hjälpa den tillrättapatientom
går hos flera olika läkare, kanske inte bekanta med dettaärsom som

förhållande. Vidare kan via läkemedelsproñler råd till denman ge
patient samtidigt medicinerar med receptläkemedel och medsom
receptfria enligt sitt bedömande.eget
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Vid Centre for Health Economics, University of York i
Storbritannien, har man belagt detta problem och också redovisat vissa
siffror angående compliance. Bl.a. hävdas mellan 20 och 30att procent

patienterna inte kommer på avtalad tid hos läkaren, uppåt 20av procent
låter bli lösa sina förskrivna läkemedelatt ut mellan 30 och 50samt att

dem löser sina läkemedelprocent för längedröj eller heltutav som er
enkelt utesluter sin läkemedelsanvändning.

Läkares ordination läkemedel har under de åren varitsenasteav
Årföremål för två svenska studier. 1994-95 genomförde Socialstyrel-

och Apoteksbolaget i samarbete undersökning läkemedels-sen en av
användning på sjukhem’. Studien genomfördes kontrolleradsom en
experimentell studie syftande till analysera effekten s.k.att av
läkemedelsgenomgångar på sjukhem. Resultatet visar bl.a. drygt 27att

de boende använde läkemedelprocent skulle kunna upphovav som ge
till försämrat minne och förvirring och denna andel minskaratt
signifikant efter det läkemedelsgenomgångaratt införts. Under hösten

Äldrecentrumgenomförde1996 Stockholms läns landstings under-en
sökning läkemedelsanvändningen inom hemsjukvården i södraav
Stockholm‘. Resultatet visar bl.a. drygt 40 patienternaatt procent av
inom hemsjukvården har minst läkemedelsproblem skulleett som
kunna leda till utebliven eller negativ effekt.

saknasDet systematiskt upplagda svenska studier de felav som
eventuellt i själva förskrivningen.görs Apoteken upptäcker del,en
patienterna del, visst mörkertall torde finnas.ett Vien annan vetmen
alltså inte vadi mån förskrivare forskriver det ordinerats ellersom om

läkemedel, dos, kan avvika i vissa fall.typ etc.av
Studier förhållandenssvenska bekräftarrör problemet. För-som

fattarna drar följande slutsats i sin rubrik: differences betweenLarge
prescribed and dispensed medicines undertreatrnent.could indicate
Mera lokala studier på de svenska apoteken patienter i oroandevisar att
hög utsträckning lämnar tillbaka läkemedel bortgångdär patientens inte
alltid den primära orsakenär till läkemedel sanvändningen upphört.att

2 Giuffiida A, Torgerson D :ShouldJ the patient Review of financialwe pay
incentives enhance patient compliance.to British MedicalUr Journal
1997:315 703-7
3 Socialstyrelsen följer och utvärderar 1996:upp
‘ ÄldrecentrumStiftelsen Stockholms läns 1997:5.
5 Nilsson, Johansson Wennberg, Large differences prescribedbetween and
dispensed medicines could indicate undertreatment. Ur Drug Information
Journal 1995; 29: 1243-1246
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Andelen förskrivits, lämnas på apotekinte inrecept som men som
har studerats isolerat.inte innebär heller vadDetta vi inte i månatt vet

lämnarpatienter in på apotek, hämta deavstår frånrecept att utmen
förskrivna läkemedlen. de svenska förskrivnaI studier finns harsom
läkemedel jämförts med uthämtade läkemedel. studieEn genom-som
fördes inom Apoteksbolaget visade läkemedelvärdet deatt somav
hämtas forskrivs‘.14 lägre värdet de Enär änut procent annanav som

genomförtsstudie vid visadeFarrnacevtiska fakulteten 25attsom
alla förskrivna läkemedel ut7.inte hämtades samband medIprocent av

förändringen läkemedelsförmånen den januari 1997,1av gavs
Socialstyrelsen i uppdrag särskilt följa påverkarhur förändringarnaatt
läkemedelsanvändningen socioekonomiskti Den över-grupper.svaga

frågeställningen frångripande ekonomiska skäl avstårvar om man av
hämta läkemedel förskrivits. frånMuntligautatt rapportersom

apotekspersonal anledning frånavstårvissa patienteratt tro att attger
hämta hela, eller delar under höstenSocialstyrelsen harut recept.av

genomfört nämndaundersökning syfte belysa1997 i atten ovan
frågeställning. Resultatet beräknas föreligga vid årsskiftet 1997/98.

fel, felvad mån inte upphov läkemedel ellerI till felattsom ger
läkemedelsetikett lämnas till apotekspersonalenspatient, uppstår iut
hantering felokänt. de flesta fall torde sådana fel iIärreceptetav

felinmatning data i datorerna, plockningen läkemedel, etc.iav av
varför apoteks-åtgärdas omedelbart, de troligen inte inoterasens

medvetande. läkemedelpersonalens Frekvensen felexpeditioner där fel
eller läkemedelsetikett med fel information lämnas till patientut uppges

Apoteksbolaget promille läkemedel.antalet expedieradelav vara av
Till expedition den informationhörmomentet recept somav

läkemedelslagen receptföreslcriftema skaapotekspersonalen enligt och
läkemedlettill patienten för patienten ska kunna påanvända rättattge

Apotekspersonalens information främst inomhar studeratssätt.
Apoteksbolaget. tekniker enkäter ochDe har varitanväntssom
intervjuundersökningar, vilka på deni patienter tillfrågats sinom syn
information Resultaten kan sammanfattas vadgivits. allmänt avsersom

behov information behöver någonpatienternas med inteattav en grupp
information, behöver information ochoch efterfrågaren annan grupp

tredje behöver information behov ochinser sittinteen grupp men
efterfrågar således information. allmänhetinte någon patienternaI är

nöjda med information detmycket den apotek,på även omsom ges
finns studier visar ibland informationupplever denatt att somsom man

6a.a.
7 Odlander, såg. Allmän medicinRecepten apoteket aldrigHagström som

16:29.1995,
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givits förskrivaren inte helt informationstämmer med denav som ges
apotek.
När patienten väl fått läkemedelsförpackningen handi sin och skall

börja använda läkemedlet det vikt förpackningenär gåratt att öppnaav
och det möjligt för patientenäratt förpackningen få just denatt utur
mängd dosen. En förpackningmotsvarar lättöppnad,ärsom som men
där det svårt få tablettär att innehålletut trillarutan att resten ut,en av

ingen bra förpackning. Problemetär med svåröppnade förpackningar,
kanske motiveras barnsäkerhet, har uppmärksammats främstsom av av

med ledbesvär, reumatoid läkemedelartrit.t.ex. Depersoner som
används inflammatoriska tillståndmot i ledema levereras i allmänhet i
förpackningar lätta Dessa förpackningarär att öppna. emellertidärsom
inte alltid så lätta dosen Att patienter med ledbesväratt ta ut ocksåur.
kan ha andra läkemedel levereras i svåröppnade förpackningar harsom
hittills inte uppmärksammats i särskilt utsträckning. finnsDetstor
några svenska studier patienters förmåga förpack-sinaatt öppnaav
ningar. dessa studierI har patienterna tillfrågats förmågasin attom

förpackningar. Ungefäröppna 10 de har svårigheterprocent attanger
läkemedelsförpaclcningar.sinaöppna En publiceradatt studie finns där

patienternas verkliga förmåga förpackningar ochatt öppna läsaatt
etiketter testats‘.har Resultatet visar totalt 8 hade svårtatt procent att

de läkemedelsförpaclcningaröppna testades. Totalt 15 procentsom
hade svårigheter läsa etiketten.att

avhandlingI Fallsberg9Margareta beskrivs patienternasen av egna
tankar kring läkemedelsintag. viktigtDet ha dessa aspekterär medatt

vidsig diskussion läkemedelsanvändning eftersom de kraftigtom
kommer hur och läkemedlet används.avgöraatt om

Mycket konkreta exempel s.k. non-compliance kan attvara
patienten fel läkemedel,tar någon läkemedel, för högtar tarannans
eller för låg dos, läkemedlet vid fel kombinerartidpunkt, medtar andra
olämpliga läkemedel, hoppar doseringstillfállen eller glömmeröver
bort sina läkemedel. Faktoreratt ta påverka följsamhetenkan iärsom
första hand antal läkemedel ordinerad,patienten antalärsom
doseringstillfállen och antal olika läkare inblandade. Men andraäven
faktorer kan ha betydelse, patientens fysiskt ochålder, psykisktt.ex.
tillstånd, utbildningsbakgrund, kultur och boendefonn.

3 Bernadotte al, klararHur äldre ochet förpackningar läsa etiketteröppnaatt
Svensk Farmacevtisk Tidskrift, 1994; 98:4.
9 Fallsberg. Reflections Medicines and Medication qualitativeA analysison -

people long drug regimens. Linköping Studies in Educartion,termamong on
1991. Dissertation 31.no
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Kostnaderna för dålig följsamhet svåra påvisa. Det finnsär att ett
antal studier vilkai försökt visa vad dålig följsamhet kostarman
patienter och samhälle. Alla studier bygger emellertid på anta-grova
ganden effekter läkemedel och följainte ordinationen. Detattom av av
enda med säkerhet kan fastslå kostnaden för effektenär attman av
dålig följsamhet alltid högre kostnaden för de läkemedelär än ärsom
ordinerade på invändningsfrittett sätt.

del läkemedelEn hel lämnas tillbaka till apoteken för kassation.
Utifrån från 1996°studie kan beräkningar visargöra atten man som
kostnaden för kasserade läkemedel kan uppskattas till cirka 500
miljoner kr studieår. I intervjuades apotekskunder kringper en annan
orsaker till återlämnande läkemedel. flera:Orsakerna medicin-av var

för gammal 55%, hadepatienten blivit frisk 52%, patientenen var
hade bytt medicin 48% eller patienten fick biverkningar medicinenav
36%. Endast 15 emellertid från början fått fördeprocent attangav
mycket läkemedel.

Interaktionsproblem har studerats hemsjukvården.i visadeDet sig
hade31 två eller flera läkemedel eventuellt kundeatt procent som

interagera på negativt patienterna enkäten undersöktesiett sätt -
emellertid inte, varför interaktionen endast teoretisk möjlighet.är en

Sammanfattningsvis kan behovet systematiska svenskasägas att av
studier läkemedelsanvändningens medicinska och hälsoekonomiskaav
effekter mycket gällerDetta såväl studier faktiskaär patientensstort. av

förskrivaresintag och övrig sjukvårdspersonals förskrivningsom av
och hantering. Studier effekterna ochförskrivares apoteks-av av

informationpersonals och omhändertagande saknas också. studierDe
dockgjorts visar det kan finnas problem kring patienter-att storasom

följ samhet till ordinationer. Läkemedelsprofiler kan sättett attnas vara
öka patientens villighet följa ordinationen. länder där läkemedels-Iatt
profilema används rutinmässigt har de också sig viktigtvisat ettvara
hjälpmedel för förmå patienterna använda läkemedel påsinaatt att rätt
sätt.

‘° Olofsson, Pengar i rök studie kasserade läkemedel.upp en av-
Farmacevtiska fakulteten Uppsala 1996.

Bäckström, Olrne. Orsak, struktur och volym återlämnade läkemedel tillav
apoteken. Apoteket 1997.
‘Z Flera orsaker kan kimd, vilket överstigergör attanges av samma summan
100 procent.
3 Claesson: HemsjukvårdspatientemasC läkemedelsanvändning i Maria-
Högalid, Katarina-Sofia, Enskede, 1997
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8.5 Förutsättningar för läkemedelsprofiler i
Sverige

Läkemedelsfömiånsrefonnen innehåller lagstadgade bestämmelser om
införande receptregister svenskai detett apoteksväsendet. Lagenav
1996:1156 receptregister innehåller uttömmande regleringom
angående hur apoteken med stöd automatisk databehandling fårav
registrera information från patienternas lLagstiñsaren har valtrecept.
begreppet får för vilka data kanatt :redovisas, alltså inteange som
skall. Emellertid det vissa individbundnaär data angående läkemedels-
användningen kommer registreras obligatoriskt iattsom systemet.
Vilka dessa data exempelvis dataär, läkemedelsinköp kopplat tillom
patientens bosättning, väl definierat lagstiftningen.är i Likaså detär
reglerat, i vilken utsträckning data från receptrförslcrivningama får
användas först efter patientens medgivande. Hur data skall gallras ur

och vid vilka tidpunkter,systemet, likaså regllerat.är För närvarande
tillåter inte denna lagstiftning individbunden informationatt om en
patients läkemedelsanvändning under förfluten tid lagras i recept-
registret. Sådana uppgifter skall, för andra ändamzål vadän som anges
för Socialstyrelsens uppföljning, avidentifieras och endast lagras i
aggregerad form.

En särskild form för läkemedelsexpedition i Sverige den s.k. dos-är
expeditionen. Apoteksbolaget tillhandahåller denna särskilda service på
läkarordination till speciella patientgrupper, ofta med kroniska sjuk-
domar. Patientens läkemedel expedieras avdeladei doser dispenseras
och i små engångsförpackningar försedda med. patientnamn, läke-
medelsnamn och styrka intagningstillfälle på dagen morgon,samt
lunch, middag eller kväll. Som underlag dispenseringen finnsför ett
läkemedelskort, s.k. ordinationskort,ett den patient-sigmerassom av
ansvarige läkare och alla läkemedel patienten enligtupptar dennesom
läkare använder.

Redan idag förekommer stöd från apotek försmärre vissa patient-
det gäller derasnär användning erforderliga läkemedel.grupper av

Inom för försöksverksamhet inom Apoteksbolaget behållerramen en
apoteken vissa kunders och biträder däirvid ktmdema medrecept
service i samband med förnyelse de läkemedell patienten skallav som
ha. helaDet kallas för StamkLmdsprojekt drivs lokaltoch det: i mindre
skala. Givetvis kan på apoteken hjälpa medpatienterna hållaattman
reda på deras lagra informationenrecept med stödutan att ADB. Enav
dylik ordning kan dock enbart upprätthållas för enstaka patienter utan
någon systematik. Därför har efter tillståmd till försöksverk-man,
samheten från Datainspektionen, börjat registrera dessa sårecept att
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väsentligtservicen till patienten automatiseras. Det i alltsigrör om
på dettamed behov långvarig läkemedelsbehandling,patienter somav

tidpunktfår läkemedel och läkemedelsinformation vid irättsätt
eftertill avsedd användning. Försöksverksamheten bedrivsförhållande

tillpatienten lämnat sitt samtycke medverkan.det att
finns skäl ställa frågan utvecklingeninteDet recept-att avnu om

tillutvecklasregistret bör leda till läkemedelsprofilserviceatt en
generellt gällande ordning vid alla apotek för de patienter såsom

tvekan efter-effektivare läkemedelsanvändningönskar. En är utan
förbättraförsta hand alldeles självklartsträvansvärd. motivetI är att

läkemedelsterapi. andra använd-hand kommer motivetpatientens I att
läkemedelsprofiler kostnadseffek-kommer ökaningen även attav

patientensoch med apoteken har tillgång till kunskaptiviteten. I att om
förflutenläkemedelsanvändning i tid, pågående konsumtion samt

läkare intefått läkemedel förskrivna olikahuruvida patienten somav
sammanlagda effekten läkemedelsintaget,kontrollera denkan av

därmed också,ovärderlig informationsbas för ochpatientenskapas en
förönskar det, sjukvården.patientenom

svenskläkaren och dennes skall, enligtRelationen mellan patient
deordinerarLäkaren ställer diagnos,uppfattning, suverän.vara

medicinska råderforderliga patienten deläkemedel samtsom anses ger
underlagAnvändningen läkemedelsprofilerkan erfordras. somavsom

skallangående användning förskriven medicin inteför råd störarätt av
farmacevtiska rådgivningen skallrelationen.den Den ettsomses

frågorerfarenhet iMångårig talar för patientenskomplement. att
tillställdesapoteksbesöket desamband med slagär änannat somav

medicinskahandlarfrågor kommerdoktorn. Så snart som omupp mera
hänvisa patientenfarmacevtiska skall apotekspersonalenspörsmål än

ochläkareneventuellt omedelbart ringatill sin läkare, att uppgenom
användningfrågor. Om spörsmålen, följerförmedla relevanta avsom

skicklighetläkemedelsproñlen, hanteras med varsamhet och avav
får medkommer den samlade kunskapen patientenfarmacevtema, som

uppgraderas väsentligtoch apoteksbesök kunnafrån läkar-sig att
med vad gäller idag.jämfört som

ifråga-väl användas för lagringTekniskt kan receptregistretsett av
karaktäriseratsDatainspektionenvarande data. register harDetta av

Apoteksbolaget hantera detoch ålagtintegritetskänsligt attytterstsom
integritetsklassen. Denbestämmelser för register i denenligt strängaste

receptregistretkunna del informationen ipersonal ärtaavses avsom
lagensjukvårdspersonal enligt och 8hälso- och lsådan som

‘ tillskall överförasföreslås forkapitel receptregistretI ll att ansvaret
Socialstyrelsen.
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åligganden för1994:953 personal och sjukvården harinom hälso-om
absolut tystnadsplikt angående den information inhämtar.de Detsom
råder med andra 0rd sekretess apotekinom påettsamma som en
läkarmottagning.

Canada,andra länder, förs apotek.I registret lokalt på varje It.ex.
fall apotekskedjor förekommer fråndatabasen åtkomlig varjeatt ärav

Ävenkedjan. sådanaapotek ingår i lösningar möjliga i Sverige.ärsom

till införande8.6 Förslag av

läkemedelsproñler

föreslås följande:korthetI

med förskrivna erbjudasAlla patienter läkemedel skall på apoteket0
fåmöjlighet läkemedelsexpeditionen registrerad och lagrad föratt

denna information kunna för tillanvändas rådgivningatt senare
patienten.

medverkan bör frivillig.Patientens skall tillfrågasPatientenvara om
han eller hon intresserad läkemedelsexpeditionen registrerasär attav

och lagras för kunna användaspå patientens attpersonnummer senare
för rådgivning till patienten. får vilken utsträckningDet iövervägas,

uppgifter läkemedelsexpeditionen tillföras läkemedels-andra fårän om
profilen. ingå med informationi registret individbundenAccept att om
läkemedelsanvändning skall ske skriftligen patientenpå apoteket. För

frivilligt apotekenskall det låta sig registreras detta Förpå sätt.attvara
utföra skallskall det skyldighet Patientenregistreringen. närattvara en

all individ-helst kunna avbryta sitt deltagande. sker skallOm såsom
läkemedelsanvändningenbunden information för den patientenom

bort. Apoteket skriftligaomedelbart gallras skall den tidigarepå
överenskommelsen bekräfta informationen förstörts.att

hand det uppgifter formånsgrundandeförsta deI är recept-om
läkemedlen skall lagras hindrarförskrivna profilen.i Ingetsom

emellertid begära uppgifterpatienten apoteket registrerarävenatt att
eventuella köp receptfria läkemedel. fel-Erfarenheten säger attavom

användning receptfria läkemedel och skilje-aktig förekommer attav
receptbelagt och receptfritt samladlinjen mellan det gällernär en

relevans.kimskap viss patients läkemedelsanvändning saknarom
uppgifterVidare bör patienten kunna samtycka till andraävenatt av

läkemedelsproñlen.betydelse för läkemedelsanvändningen lagras i Det
fråga synsvårigheter eller svårigheter vissakan öppnaattt.ex. omvara



202 Läkemedelsprofiler SOU 1998:28

förpackningar. Allt syftei förbättra patientens läkemedelsanvänd-att
ning.

Med stöd den kunskap viss patients samlade läkemedelsan-av om
vändning på detta finns i läkemedelsprofilensätt skall fannacevtensom
i samråd med läkaren så långt det möjligt efterär patientensträva att ge
råd läkemedelsanvändning.rätt Särskilt betydelsefullt förefallerom
denna rådgivning för patienter går hos flera läkare och därvara som
kunskapen förskrivningama framkommer först i samband medom
expeditionen. För patienter använder flera läkemedel under långsom
tid skall informationen läkemedelsproñlen kunna användas förom
kontakter och påminnelser till patienten. Läkarens förskrivning avgör

sådana kontakter kannär tas.
Det såväl från teknisk-ekonomiskär synpunkt enkelt, som av

sekretesskäl tillrådligt, utforma så apotekspersonalenatt systemet att
inte tillträde till enskildäger patients profil patientens aktivautan
medverkan. Detta kan koppling PIN-kodt.ex. göras till ettgenom av
personligt kort välkänd, beprövad och prisbillig teknik.en-

Den individbundna läkemedelsinfonnationen skall endast kunna
användas förhållandei till den berörda patienten. skallDet inte vara
tillåtet syftei förbättra läkemedelsanvändningenatt jämförelseratt göra
eller hämta kunskap från patient till Systemet skallen en arman.
innehålla obligatorisk loggning, visar patientprofilen endastattsom
används i samband med expedition till vederbörande patient. skallDet
alltid kunna härledas exakt vilken fannacevt tagit delsom av
informationen. Det skall i registret information från dettanoteras om
lämnats till läkare eller förskrivare.ut Information vissannan om
läkares eller törskiivares recepttörslcrivning får inte lämnas tillutannan

förskrivare. Information läkemedelsköppatients fårannan om en
lämnas till förskrivare eller patientansvarig läkare endast efter
patientens medgivande. Frågor sekretess skall hanteras påom samma

gäller för recepthanteringsätt i övrigt.som
Under inga omständigheter får information viss patients profilom

användas för marknadsföring eller kontakt karaktären salesannan av
promotion.

detNär gäller frågan hur läkemedelsprofilema fungeraskall rentom
tekniskt finns det, huvudsakligen två alternativ.nämntssom ovan,
Antingen utvidgas receptregistret med ytterligare ändamål, läke-ett
medelsprofiler, vilket torde det tekniskt enklaste. sådantEtt systemvara
blir också konkurrensneutralt vad gäller apotek olikamed Denägare.
enskilde kan då få tillgång till sin läkemedelsprofil vilket apotekoavsett
han väljer till. Alternativet torde ocksåatt enklast för denvara som
vill driva endast eller fåtal apotek. fördelett En medett centraltannan
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lagrade profiler de ökade möjligheterna snabbtär underrättaatt
enskilda indragningar läkemedel sig skadliga.visatom av som vara

andra alternativetDet varje apotek eller varje apotekskedjaär haratt
sin databas med kundernas läkemedelsprofiler. Av integritetsskälegen
kan detta alternativ föredra. Eftersom apoteken skallattvara vara
skyldiga erbjuda kunderna denna kan dettaservice alternativatt
emellertid inverka menligt på möjligheterna för mindre aktörer att

apoteksverksamhet.starta
föreslår förstaJag hand receptregistret utökas tilli omfattaatt att

läkemedelsprofiler. Receptregistret redan idag väl omgärdatäven är av
bestämmelser till- skydd för enskildas personliga integritet. Risken för
intrång häri bedömer jag så liten, fördelarna med dettaattvara
alternativ nackdelarna. uppfattningDet min det föröverväger är att
viljan ansluta sig till läkemedelsproñl i allmänhet inteatt ären av

förekommeravgörande betydelse den centralt eller lokaltettom som
register.

det fall detta inte skulle kunnaFör vill ändåijagatt accepteras
andra hand föreslå läkemedelsprofiler med lokal förankring införs.att

Författningsförslaget mitt förstahandsval. Ibilaga har2 jagupptar
emellertid bifogat förslag till hur författningen skulle kunnaett
utformas enligt andrahandsvalet.

och genomförandeKostnader8.6.1

Stamkundsprojektet Apoteksbolaget,inom omfattar apotek4 ochsom
försöksverksamhet, kan embryo tillär ett ettses somen mer om-

läkemedelsprofiler.fattande med Dess syfte begränsatsystem är mer
och gäller framför allt itererade till meddvsrecept, recept personer
långvariga behov läkemedel. generellt skulle bliEtt systemav samma

differentierat och alla interaktioner.typermer avse av
Med utgångspunkt kostnaden föri detta har generelltettsystem

datasystem beräknats till miljon krävs utbildnings-l kronor. Vidare en
insats på åtminstone halv dag för anställda vid6 apoteken.000 Denen
totala investeringskostnaden för inklusivedetta utbildning ochsystem,
erforderlig uppgradering apotekskorten, torde uppgå till storleks-av
ordningen 20-30 miljoner kronor. på de kostnaderMed tanke stora

olämpliga läkemedel fall medföra, kan dei kan årligavärstasom
förvaltningskostnadema obetydliga.detta betraktassystemav som

Efter positivt beslut torde läkemedelsprofiler kunnaett startas nästan
omgående. Vid tveksamhet kan genomförasförsöksprojekt på vissa
håll.
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Konkurrensutsättning9 av

detaljhandel läkemedelmed

Inledningl

har statligtdet enda landet inom OECD-sfärenSverige är ettsom
strideravseende detaljhandel med läkemedel. intemonopol Detta mot

fri säkertbestämmelser rörlighet för inteDetEG-rättens ärom varor.
för läkemedels-statsmonopol det bästa målenuppnåsättetär attatt ett

attavsaknaddirektiven till utredningen framhållsdistributionen. I av
påverkan /kan/ till expansioneller ledakonkurrens yttreyttre avannan

för önskvärdverksamheten bolaget intedelar ärsom gynnsam menav
alltid finns ineffektivitet isida "det risk förfrån samhällets attsamt en

monopolsituation.
direktiven beakta från andraskall enligt erfarenheterUtredaren

medreglerats eller statligt ägandeområden tidigare ensamrätt samtsom
läkemedeljämförelser. Behovet säkra effektivainternationella ochav

samhällskostnad betonas liksommöjliga direktiven,till lägsta i att
skall del och sjukvården.läkemedelsförsöijningen hälso-som enses av

och andra grunder, vidare samhälls-skall på dessaUtredaren ett
den statliga Direktivenprövningperspektiv, ensamrätten.göra en av

statligfortsattexempel på möjliga lösningar enpröva:att ensam-ger
formpå någonavseende detaljhandeln, baseraträtt ett system av

särregleringkompetenskrav, baserat på någonsystem typett avannan
verksamheten.tillstånd och möjlighet ställamed villkor påatt

9.2 Röster ensamrättenom

LFU 92

från Läkemedelsförsötjningsutredningen, LFU 92,delbetänkandetI
säljasläkemedel skulle kunna påföreslogs alla receptfriaatt som var
föreslogskulle förestås LFU 92egenvårdsapotek, farmacevt.som av

handelreceptfria läkemedel skulle säljas iockså vissa få öppen utanatt
sjukvårdshuvud-särskild kompetens. Vidarekrav på föreslogs att
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skulle få möjlighetmännen själva,att utan vändaatt tvungna attvara
sig till Apoteksbolaget, upphandla läkemedel för sjukhusen från parti-
handeln.

Huvudskälen bakom förslaget till friare försäljning receptfriaen av
läkemedel "att skapa vidgad marknad och ökad tillgänglighetvar en en
för receptfria läkemedel", dvs kombination principiellt positivten av en

på marknader i förhållande till reglering och konsument-syn av
önskemål.

fannsDet också specifik argumentation för den olika behandlingen
läkemedlen, de receptbundna respektive de receptfria, före-av som

slogs. skälEtt redan mångåriga erfarenheteratt bredarevar av en
tillgänglighet vissa receptfria läkemedel vunnits förinomav ramen
Apoteksbolagets 1100 apoteksombud. Varken tillsynsmyndigheter eller
Apoteksbolaget har redovisat negativa erfarenheter härav". Vidare
menade avtappningen frånatt Apoteksbolaget inte skulle bliman mer

2-3 dvs mindreän hälftenprocent, deän nuvarande receptfriaav
läkemedlen. Som förstärkning tillgänglighetsargumentet framhöllsav

Sverige har internationellt lågatt tillgänglighet både geografisktsetten
och tidsmässigt, vilket särskilt betydelsefullt för konsumenteranses av
just de receptfria läkemedlen.

I LFU:s slutbetänkande föreslogs Apoteksbolaget i helhetsinatt
skulle konkurrensutsättas och detta skulle ske successivt.att
Argumentationen huvudsakligen principiell och gällde konkurrens-var

allmänna fördelar framför monopol. Vid bristande konkuirenstryck,ens
gäller i monopol, uppstod effektivitetsförluster följande sätt:som

förluster inkomstöverföringar,genom
allokeringsförluster,
förluster lobbyinsatser,genom
s1ack, dvs för höga kostnader förhållandei till resultatet,
dynamiska förluster.

Utredaren pekade Apoteksbolagets ovanligt höga Soliditet
inkomstöverföring och bolagets starka maktställning lobbying.
Allokeringsförlusten gällde framförallt effekterna läkemedels-av
förmånen och formen för denna, och alltså inte monopolet. Utredaren
menade vissa observationer tydde påatt visat slack. Apoteksbolaget
saknade redovisning effektivitetsmått, vilket försvårare avväg-en av
ning kostnader kvalitet, i ochmot inredningsstaniard.t.ex. yt-av
Apoteksbolagets huvudkontorsfunktion hade kraftigtvuxit vilket tydde
på oproportionerligt administration.stor Dynamiska förluster avsågen

försvagning förmågan eller viljan till långsiktig förnyelseien av ett
företag. Utredaren framhöll det förvånande hur långsamtatt var



SOU 1998:28 Konkurrensutsättning detaljhandel med läkemedel 207av

avancerad datateknik hade börjat tillämpats apoteken, i jämförelseav
med framgångsrika detaljhandelsföretag. I inget fall kunde dock
effektivitetsiörlustema beräknas kvantitativt. Utredaren redovisade sin
uppfattning "att Apoteksbolagets effektivitet skulle påverkas positivt,

företaget för konkurrens", förstai hand deutsattes principiellaom av
skäl talar för konkurrens generellt effektivare monopol.att är änsom

Apoteksbolagets framtida roll

Efter regeringsskiftet 1994 tillsattes inom Socialdepartementet en
arbetsgrupp med uppdrag utreda Apoteksbolagets ställning ochatt
uppgifter‘. Arbetsgruppen föreslog vad gällde deensamrätten att
receptfria läkemedlen skulle delas i två den skulleupp grupper, ena
endast få säljas inom Apoteksbolaget, den andra inomäven öppen
handel den gjort anmälan till Läkemedelsverket, alltsåav som en
förändring förslag.LFU:s Arbetsgruppen föreslog sjuk-även attav
vårdshuvudmännen själva skulle upphandla läkemedel från
partihandeln, dvs. konkurrensutsättning själva upphandlingenen av
eftersom sjukvårdshuvudmännen fick anlita andrarätt Apoteks-att än
bolaget rådgivare. Vidareförmedlingen inom sjukhuset skulle docksom

ändras liksominte tidigare skötas antingen sjukhuset själv ellerutan av
Apoteksbolaget.

för förslagetArgumentation de receptfria läkemedlen byggde påom
proportionalitetsprincipen, centralt begrepp inom EG-rätten, dockett

hänvisning gjordes till denna. Proportionalitetsprincipenutan att
innebär, reglering inte skallnämnts längre vadatt änovan,som som
krävs utifrån säkerhets- och folkhälsosynpunkt. andraDet huvudargu-

det ökade intresset egenvård bl.a.för ökamentet attvar genom
konsumenternas tillgänglighet till läkemedel". tredjei handFörst
anfördes konkurrensen sådanvärde där kan förekommaett utansom

den säkerheten eller rationella läkemedelsförsörj-att äventyrar den
ningen. Bl.a. kunde "viss priskonkurrens bidra till effektiviseraatt
Apoteksbolagets verksamhet".

Huvudskälet bakom möjligheterna sjukvårdshuvudmärmenför att
fritt upphandla läkemedel överensstämmelse mellan reglerna ivar
Sverige och EU, dels beträffande försäljning läkemedel, dels beträff-av
ande offentlig upphandling. Det låg menade arbetsgruppen,också, i
linje med den sjukvårdspolitiska utredningen förslagHSU 2000:s att ge
sjukvårdshuvudmännen kostnadsansvaret läkemedelför iäven öppen

Apoteksbolagets framtida roll. Utgångspunkter och förslag. 1995:82Ds



208 Konkurrensutsättning detaljhandel med läkemedel SOU 1998:28av

vård. Med upphandlingens hjälp skulle huvudmännen kunna pressa
priserna.

Proposition 1996/97:27 "Läkemedelsförmåner och
läkemedelsförsörjning m.m.

Endast de föreslagna förändringarna Apoteksbolagetsen av ovan av
ledde fram till förslagensamrätt i proposition, nämligen sjukvårds-

huvudmännens fritt upphandla läkemedelrätt för den slutna vården.att
Skälen de härigenom möjlighetär skaffa kompetensatt ochattges

för själva upphandla sina läkemedel. kommer ökaatt Detta attresurser
förutsättningarna för konkurrens, vilket kan komma leda tillatten
besparingar och effektivisering inom hela läkemedelsförsörjningen.

Propositionens huvudinriktning i övrigt förstärka sjukvårds-attvar
huvudmännens påverkansmöjlighet på förslciivningen, förstärktavia
läkemedelskommittéer.

Andra inlägg i debatten

debattskrift frånEn Kooperativa institutet med rubriken Apoteks-
monopolets uppgång och fall 1997 förutom ett egetgav,-
kooperativt alternativ, översiktäven de före-över argumenten som
kommer för och konkurrensutsättning på detta område.emot De som
kom till tals landsting privata företag ochett stort KF. Desamtvar
sistnämnda för olika avmonopoliserade alternativ.argumenterar

kooperativa alternativetDet0

Kooperativa apotek finns i flertal europeiska länder. har ambi-Manett
tionen inte bara driva apotek genomföra allmän hälso-att utan att en
politik och aktivt utveckla farmacevtyrket. rollatt "Farmacevtens ska
inte bara övervaka läkemedlen, tillatt ochstämmeratt receptenvara se

medicinen på säkert Han ska också föreslåatt kunna andra,tas ett sätt.
ekvivalenta läkemedel, råd och relevant hälsoinformation. Ige
kooperativa apotek skulle läkemedel inte blandas med dagliga livs-
medel.
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Stockholms läns landstingo

boken refereradesI intervju med ledandede tjänstemännen ien en av
läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. kritiskHan tillvar

förslagLFU:s friare försäljning de receptfria läkemedlen.om en av
Huvudargumentet den ökade tillgängligheten inte värdeatt ettvar var

på grund riskerna för för användandeflitigt läke-utan ett ont ettav av
medel. nuvarandeDe apotekens förtroendekapital gjorde märmiskoratt

vände sig till dem första hand.i apotekensMan menade högagärna att
kvalitet på rådgivningen inte skulle kunna upprätthållas i de stora
livsmedelskedjomas försäljning. På grund bristande förtroende förav
dessa försäljningsställen skulle människor hellre till vården, dvs
resultatet skulle bli fler läkarbesök.

Landstinget hade vidare inget intresse uppkomstenatt uppmuntraav
flera parallella distributörer etablerar de områdena.sig i tätasteav som

Privatläkarreformen ansågs på denna punkt avskräckande, efter-vara
landstinget hadeinte någon möjlighet hur mångaatt styrasom

privatläkare etablerade sig. Det menade attsom var, man, som ge en
kredit till alla med läkarexamen och dra på landstingetsöppen pengar

bekostnad.
huvudintresseLandstingets istället förhandlingar med tillver-var

karna finansiera Apoteksbolagets tjänster, intesättsamt ett nytt att som
skulle bygga på andel inköpspriset på betalning efter prestation,utanav

hur många dygnsdoser levereras.t.ex. som

handelnDen privatav

den kooperativaI skriften företrädare för de detalj-intervjuades största
handelskedjoma. ICA intresseradmenade inte ettatt var avman
receptfritt sortiment bara bestod 10-tal godkända produkter.ettsom av

denna kedja skulleFör det bli 50-tallönsamt först med minst ett
produkter. Värdet denna försäljning skulle möjliggöra fört.o.m.av
kedjans småbutikerl 500 Apoteksbolagetsöverleva. l 000Avatt
apoteksombud cirka dock700 ICA-butiker, inte alla skulle haär som
råd bygga önskade därförreceptfn försäljning. ICAatt attenupp egen
apoteksombuden glesbygdeni får finnas kvar.

Postorderföretaget Ellos ambitioner gällde inte bara det receptfria
sortimentet det receptbelagda.ävenutan

Även linjeKF:s refererades i skriften. KF intresserat avvar
egenvård och det receptfria ville detsortimentet och bygga på ökande

förintresset egenvård, i sin beror ökat tryck och kostnads-påtursom
kris i sjukvården och kraftigt läkemedelskostnader, trenderstegrade i
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riktning miljö-hälsa-grönt. Man konstaterade tioatt sex av personer
besöker apoteken för receptläkemedel,än apotekensannat högaattmen
trovärdighet och kompetens kan försvåra för dagligvaruhandeln att

Ävenkonkurrera det gäller egenvårdsprodukter.när hälsokosthandeln
därvidlag konkurrent. Allt detta gjorde det inte någonattvar en var

enkel försak dagligvaruhandeln sig in läkemedelsbranschen.iatt ta
Åhléns den aktör inom detaljhandeln gått längst ivar som

Åhlénsambitionen riktiga apotek.öppna villeatt på kompetenssatsa
och såg fri apoteksetablering en fantastisk öppning på arbets-en som
marknaden för dagens farmacevter.

Sammanfattning

Argumenten i ovanstående utredningar, propositioner och inlägg för att
förändra i riktning friare etableringensamrätten kan sammanfattasmot
under följande rubriker:

lägre kostnader och högre effektivitet,
människan i centrum,
förbättrat utnyttjande tillgänglig kompetens,av
förbättrade möjligheter till egenvård, främst ökad tillgänglig-genom
het till receptfria läkemedel,
förbättring marknadsekonomins funktionssätt, bl.a.0 av

förändringar i relationerna med sjukvårdshuvudrnännengenom-
samt

förbättra detaljhandelns lönsamhet,attgenom-
möjlighet teknik eller formerpröva för sänka kostnad-att att0 ny nya

med bibehållen säkerhet och kvalitet.erna

Dessa punkter används i föravsnitt analysera vad kannästa att som
vinnas förändringar i och de affairema.tregenom var en av

9.3 Argumenten

Nedan följer för förändringar ochargumenten ensamrättenav en
diskussion styrkan och innebörden i dessa argument.av
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9.3.1 kostnaderLägre effektivitetoch högre i
distributionen vid bibehållen säkerhet och
kvalitet

Läkemedelsdistributionen reglerad flera såväl före-påär sätt, genom
statligt distributionsmonopolkomsten priskontroll,ettav som genom

produktkontroll kompetenskrav beslutsfattandet för-såväl vidsamt
skrivningen i distributionen. sådantEtt inte,system uppmuntrarsom

till flexibilitetgenerellt och utvecklandet nyabehovsanpassadesett, av
lösningar, i takt med den tekniska Socialdeparte-utvecklingen.t.ex.

utredning 1995 använde konkurrensens förmågamentets att genom
främja Apoteksbolagets kostnadseffektivitet förnyelse-prispress och

förmåga för förslagsitt släppa fler receptfriaargument attsom
fria.läkemedel Det bör samtidigt tilläggas Apoteksbolaget detnäratt

väsentligbildades bl.a. innebar förbättring logistiken relationenien av
mellan partihandel och detaljhandel.

Direktiven uttalar det finns risker för ineffektivitet i monopol,att
dvs. låg effektivitet och höga priser i jämförelse med konkurrens-ett

Delar denna argumentation har granskats inomutsatt system. av ramen
Grundligare undersökningarför utredningen. relativt nyligengjordes
läkemedelsförsörjningsutredningen, 922.förinom NedanLFUramen

refereras synpunkter från LFU analyser.samt egna

LFU 92Synpunkter med anledning av

konstaterade Apoteksbolaget ökadeLFU under åren 1986-92att
procent’,med cirkaproduktiviteten 20 kunde bedömasmed såvitt

bibehållen kundtillfredsställelse. det hadepåpekade ocksåUtredaren att
varit relevant eftersom produktiviteteffektivitetsanalys,göraattmer en

exempelvis den deleni antalet expedierade ett reciperecipenmätt är
gäller enda läkemedel inte räcker mått. Iett recept ettav som som

effektiviteten ingår måluppfyllelse.kunders LFUochäven ägares
kritiserade bristen på effektivitetsmått försvårade mellanvilket Vägning
produktivitet och kvalitet, rådgivning tillmed det avsågs t.ex.senare
kunderna.

gäller tekniken konsult-När det citerade undersökningLFU aven
företaget Nolan, låtit ochNorton C0 Apoteksbolaget självt görasom

2 delbetänkande slutbetänkandetSOU 1993:106 läkemedelreceptfria samtom
SOU 1994:110
3 Julander 1994, underlagsmaterial måttet antaletC-R till användaSOU. Det är

årsarbetare.recipen per
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visade vissa brister i informationstekniken. Konsulten hävdadesom att
Apoteksbolaget måste framåt det gällde förta ett stort ITsteg när att
stödja affársstrategiema. fannsDet samtidigt starka punkter. Sedan dess
har vissa insatser vidtagits, bl.a. ifråga ekonomisystemetom som

de punkterna.angavs som en av svaga
Enligt Apoteksbolagets beräkningar har produktivitetsölming-egna
fortsatt efter 1992 i ungefär takt tidigare. Vidare haren samma som

bruttomarginalen som innehåller både kostnader och vinster har
sänkts från cirka 26 till nuvarande cirka 21procent procent.

monopolföretagetAtt Apoteksbolaget skulle förmodadeuppvisa de
ineffektivitetsbristema kunde inte kvantitativt ledas i bevis ochLFUav
inte heller Det svårt i enskilda fall exakt visa vilka och hurär attnu.

effektivitetsbristema inte därför destora inte existerar därförär, att utan
de dolda både för företaget själv och förär utomstående,att på grund
bristen jämförelseobjekt.på För någon bild hur sådanaattav ge av

jämförelser och hur de kan tolkas, nedan några försökut görs attser
jämföra dels med övrig detaljhandel, dels med internationell apoteks-
handel. ska dockDet betonas produktivitetsjämförelser inte denatt är
huvudsakliga grunden för utredarens överväganden, inriktatärsom mer
på hur apoteksverksamheten kan utvecklas i framtiden och hur gynn-

förutsättningar för sådan utveckling kan skapas.samma en

Jämförelse med övrig detaljhandel

LFU konstaterade på grundval studie revisionsfirmanav en av
ÖhrlingsReveko Soliditeten osedvanligt hög, jämförelsei medatt var
detaljhandelsbranschen i övrigt. konsultEn har på mitt uppdrag
studerat vissa variablers utveckling 19964. Skillnaden har beräk-t.o.m.

mellan försäljningspris och inköpspris under tioårsperiod, dennats en
s.k. bruttovinsten. Från har1991 haftApoteksbolaget brutto-en
vinstutveckling varit positiv dagligvaruhandeln ocksåänsom mer men

Ävenjämförelsei med Systembolaget. det finns skillnader mellanom
apotek och detaljhandel och bruttovinstbegreppetäven ärannan om

det innehåller både kostnader och vinster kan det tydasammansatt
prissättningen på distributionstjänsten blivit oförmånligalltför föratt

kunden.
fastställsMarginalen RFV fastställandet byggerstatenav men

beslutsfattaren känner kostnaderna tillräckligt för bestämmaatt att er.
prisnivå bidrar till kostnaderna. välbekantDet detatt är attsom pressa

svårt reglera fram kostnadspressär och det någotatt rätt äratten som

4 En analys dessa frågor har gjorts i kapitelävenav ovan,
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fungerande marknad klarar bättre. extraordinäraKanske deten spar-
kravet från sida uttryck för svårighet bedömaärstatens ett ägarens att
vad den "riktiga" kostnaden.ärsom

Internationella jämförelser

Vid internationella jämförelser används ofta försörjningsledensde olika
andelar läkemedlets försäljningsvärde respek-mått pågrovtettav som

leds effektivitet. ska redan från understrykastive Det början att
försäljningsledets andel försäljningspriset branågot mått, iinte ärav

det ofta fastställs andelsyrmerhet myndigheter. dennaIsom av ryms
både kostnader och vinster, medan strikt effelctivitetsanalys förut-en

analys kostnaderna i relation till verksamheten.målen för Detsätter av
relativa priset på läkemedel mellan länderna roll.spelar också stor

jämförelsessådan hamnadeVid svensk detaljhandel påen en
siffra nämligen totalamycket låg 1995, cirka av det21 procent

Mindre andel hadeläkemedelspriset. Portugal deendast 15av
jämförelseneuropeiska länder omfattar. Finland hade 35.8som

procent.
jämförelseutvidga denna ochkan samtliga försörjnings-Man påse

och hur de förhållerleds inköpspris sig mellan länderna. skiljer där-Vi
vid mellan

partihandelns inköpspris ersättningen till tillverkare0
inköpspris ersättningen tillapotekens tillverkare och partihandel

allautförsäljningspris ledenapotekens summerade.0

enbart låg SverigeTittar på det tillverkningen,första ledet,man
bland de fem länder Tyskland, Danmark1996 de Schweiz,övriga var

kronorhade svenskaoch Norge högst till Sernivåer, omrälcnatsom
fyra länderpå totalkostnaden, det bland devi tredje ledet, låg Sverige

hade lägst de Italien, Frankrike och Norge.nivåer övrigasom var
lågaSkälet till omkastningen denför Sverige och Norge är

Finlandsersättningsandel till detaljhandeln. delgår och Förparti-som
högblir jämförelsen tillverkningsandelrelativt lågmotsatt: men enen

distributionskostnad. det Finland 10När gällde totalpriset låg änmer
skillnadSverige, bliröver störreprocent ännu tarmanen som om

hänsyn till Finlands konsumentpriser genomsnitt ochövriga iatt
därmed lönenivån ligger några Sverige.lägre änprocent

5Källa: Svensk Läkemedelsstatistik 1996. Apoteksbolaget.
5Källa: Apoteksbolaget.
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Att på ersättningsandelama dock dåligär jämförelsemetodse en
eftersom den så lite vilket arbetesäger utförs. Detta skiljer sigom som

mellan ländernas distributionssystem. Man bör därför exempelvis ta
hänsyn till det klmdarbete utförs länderi med hög respektive lågsom
apotekstäthet. Strikta sådana jämförelser mellan flera länder saknas.
Enligt källa låg Sverige 1995 bland de apoteksglesaste länderna itreen

jämförelse med 15 europeiska länder 1995 och bör därför ocksåen
kunna utnyttja samordningsvinster i högre grad andra länder.än
Finland hade cirka 25 färre invånare apotek, dvsprocent någotper

ochSverige ocksåtätare nät än väsentligt högre ersättningsandel tillen
apoteksledet, 35,8 jämförelsei med Sverigesprocent 21,5.

Ovan påpekades Finland tillverkaren lägreatt ersättning änger en
Sverige slutsatsEn dessagör. jämförelser7 de logistiskaär attav
fördelar Apoteksbolaget skapat, och därmed lägre distributions-som en
kostnad, inte utnyttjats helt för konsumenterna lägre priser.att ge
Besparingen har, tänker sig övergång från det finska till detom man en
svenska delats så tillverkningsledetsystemet, fått ungefär hälftenatt av
besparingen och bara hälften tillfallit konsumenten formi lägreav
totalpris i Sverige.

Även antalet expedierade invånare också relevantrecept ärper
eftersom denna anvisning mängden det distributionsarbeteger om av

utförs apoteken. I jämförelse mellan europeiska ländersom av en
visade sig Sverige ha relativt få receptförskrivningar invånare ochper
samtidigt relativt få apotek invånare i jämförelse med många andraper
europeiska länder se SOU 1993:106 och 1994:110, dvs det finns ett
samband mellan antal och antal apotek invånare.recept per

bristI på omfattande kostnadsjämförelse mellan länderna haren mer
konsult på mitt uppdrag beräknat recipekostnaden i Sverige, Finlanden

och Danmark. måttDet utförsäljningsprisetanvänts minusärsom
inköpskostnaden, s.k. bruttovinst, innehåller såväl apotekensen som
distributionskostnad vinst. Eftersom högre bruttovinst, vidsom en
given inköpskostnad och given kvalitet på detaljhandelstjänsten, inne-
bär högre kostnad för konsumenten, kan högresäga atten man en
bruttovinst innebär lägre produktivitet under förutsättningen fördel-att
ningen mellan kostnader och vinster, andelar bruttovinsten, ärsom av
ungefär lika. jämförelsenI med Finland bruttovinsten perrecipe ochär
kund något lägre, skillnaden bara någon det gällerär Närprocent.men
handköpslcundema receptfritt och andra varor den svenska brutto-är
vinsten ungefär hälften den finska. Detta kan tolkas denattav som
svenska apotekshandeln visar högre produktivitet den finska.än

7Källor: Svensk Läkemedelsstatistik 96 Apoteksbolaget AB.samt
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Jämförelsen med Danmark har bara kunnat förpackninggöras per
receptbelagd medicin. Den svenska bruttovinsten mätt förpack-per
ning några högre den danska, dvs Sverige någotär uppvisarprocent än
lägre produktivitet Danmark.än

Jämförelser inom Norden mellan ländernas produktivitet detalj-i
handelsledet således blandad bild. Nivåema, det gällernärger en
receptbelagd medicin, ungefär lika, med relativt avvikelser,små i deär

nordiska länder konsultrappoxten bygger valdapå. butiks-Dentre som
strukturen liksom förskrivannönstret med få invånare harrecept per
förmodligen bidragit till den internationellt apotekskostnadenlåga isett
Sverige. kan ha inneburitDetta övervältring arbete påstörreen av
kunderna i andra länder. Det dock utifrånsvårt statistikenän är att
hävda Apoteksbolagets produktivitet skulle i deatt sämre än t.ex.vara
övriga nordiska länderna håller butiksstrukturen konstant.om man

Jämförelsen med Finland visade de svenska apoteken haratt en
produktivitetväsentligt högre för icke receptbelagda läkemedel. Den

lägre tillgängligheten på receptfria läkemedel jämförelse medi ut-
landet, hänföraskan till apotekens i kombination med detensamrätt
internationellt glesa nätet.sett

Kundtillfredsställelse

Produktivitetsanalyser måste kompletteras bedömningarmed av
konkurrensfönnågaApoteksbolagets formi kimdtillfredsställelse.av

sådana analys försvåras det inte finnsEn konkurrenter.inhemskaattav
låtit genomföra fårI den enkät vi Apoteksbolagets service ettsom

högt betyg. de tillfrågadegenomsnittligt Av utanförsex grupperna
Apoteksbolaget alla Apoteksbolaget helt eller till delatt storsvarar
lever till de krav har" det gäller receptbelagdaDu n.ärupp som
läkemedel, medan alla målgrupp lika positivt detnärutom en svarar
gäller läkemedel-övriga undantaget läkemedelsindustrinär som anser

Apoteksbolaget endast delvis uppfyllereller till del kraven,att stor en
värdering också kan tolkas för motpartsrelation.uttrycksom som en
Även andra, systematiska och omfattande, kundundersölcningarmer
tyder apotekenpå allmänheten uppfattas mycket positivt.att av
Svagheten dennai undersökningar respondenternadocktyp är attav

har direktinte något jämförbart alternativ.
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Butiksnätets täthet

relativt glesaDet apoteksnätet i europeisk jämförelse har i Sverige
skapat förutsättningar för stordriftsfördelar. uppstår färreDessa genom
lokaler och därigenom lägre lokalkostnader, detta kan samtidigtmen
medföra ökad kostnad för konsumenten färdasmåste längre tillsom
apoteken eller, vid postorder, ökad kostnad formi postensen av
distributionskostnad. Det inte givet det samhällsekonomisktär att är en
fördel med färre butiker. behöverDetta inte heller fördel rentvara en
företagsekonomiskt. Kunden har intresse tillgänglighet ochett ärav
förmodligen villig betala för denna, eftersom färre butiker innebäratt
högre transportkostnader och längre tidsåtgång. företagFör haratt som
monopolställning på konsumenten måste ha och där priseten vara som

reglerat, det dock troligt det finnsär företagsekonomiskär vinstatt en
med färre butiker, åtminstone till konkurrens-viss Igräns.en en
situation kan dock läget annorlunda. kan företags-Detvara vara
ekonomiskt lönsamt ha flera butiker kunderna villigaatt är attom
betala för tillgänglighet. kanMan konstatera Apoteksbolaget förstatt
gjorde butiksnätet och kan tvingas det glesaretätare göranumera som
konsekvens sparbetinget.av

Hur kan realisera kostnadssänkningarman

slutsatsEn tillgänglig statistik produktivitet tydligtär inteatt om m.m.
Apoteksbolaget eller mindre produktivt eller effektivtäranger om mer

förhållandei till vad fallet skulle i konkurrensutsatt situationvara en
eller vid jämförelse med andra länders apotekssystem. Jämförelseren

mycket svåra eller omöjligaär framförallt beroende pågöra,att
statistiska brister också på de flesta olikauppvisaratt systemmen
grader monopol och reglering. Detta utesluter vinster skulleinte attav
kunna viduppnås konkurrensutsättning. Erfarenhetsmässigt kanen en
sådan leda till kostnadssänkningar på kort procents.sikt minst 10-15

8 Utvärderingar gjorts under 90-talet visar kostnadsbesparingarsom genom
konkurrensutsättning på 12 inom äldreomsorg Stockholms stad,i 18procent

inom gatudrift och gatuunderhåll i Stockholms stad, 16procent inomprocent
missbruksvård inom Stockholms stad, 10-15 specialisttandvårdinom iprocent
Stockholms läns landsting, 15 inom lokaltrafik med buss i Stockholmsprocent
läns landsting. börDet ovanstående besparingar bruttoberäk-noteras att är
ningar.
De utförliga analyserna finns i O Högberg: Kostnadseffektermest av
konkurrensutsättning studie Stockholms stads äldreomsorg. Psamten av-
Nurmis: Kostnadseffekter konkurrensutsättning, studie Stockholmsav en av
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Att kombinationi med övriga delar regleringen,ensarnrätten, kanav
ha skapat för hög kostnadsnivå, vilket också kan förvänta sigen man
från teoretisk utgångspunkt, tyder erfarenheterna på från deen en av
delaffárer nyligen konkurrensutsatts, nämligen upphandling,som
distribution och administration inkontinensartiklar. fördes förDessaav
några år sedan in under läkemedelsförmånen med förskrivning, uthämt-

ochning betalning enligt principer för receptbelagdasamma som
läkemedel. innebar ocksåDetta begränsningar Apoteksbolagetsi
möjligheter upphandla på rationellt i år harFr.o.m.att sätt.ett
sjukvårdshuvudmännen kunnat upphandla hjälpmedlen själva, utan
förmånssystemets regelsystem’. Enligt uppgifter från fleramuntliga
landsting hoppas kunna sänka kostnaderna med på10-15 procent,man
något ställe betydligt kombinerad effekt billigaremer, som en av
distribution, med hjälp postorder, och begränsningart.ex. av av
sortimentet. hävdasDet också detta har kunnat skeatt attutan
kvaliteten sänkts på oacceptabelt Möjligheterna till kostnads-ett sätt.
reducering ska alltså inte i sin helhet skyllas på Apoteksbolagets
monopolställning på andra delar regleringen.ävenutan av

Härmed vi inne på tankeled, nämligen i vilken utsträckningär nästa
tänkbara kostnadssänlmingar vid bibehållen för kunden kannytta
realiseras. kan jämföra de möjligheterMan har draägarestaten attsom
ned kostnaderna vid Apoteksbolaget med möjligt vidvad som vore en
konkurrensutsättning eller olika former beställar-utförarrelation.av

borde förväntaMan sig direktdominerande harägareatt staten som
och kontrolltotal sitt företag, eftersträvar begränsaöver staten attmen
sina direkta långtingripanden så möjligt. utdelningStaten lcräver på sitt
kapital, vilket bestäms förår år. Vidare kräver f.n. Apoteks-staten att
bolaget sänka kostnadersina skall medverka tillatt att statensgenom
läkemedelskostnader minskar med miljoner kronor. slår300 Detta

på bolagets kostnaderigenom i och med minskningen riktas denatt mot
del verksamheten berör receptbelagda läkemedel. Närav som
Riksförsäkringsverket fastställer bolagets påläggsformler för rabatte-

stads gatudrift -underhålloch missbruksvård Bådaför skrifternasamt vuxna.
Institutet för kommunal ekonomi, januari 1996.

Ãgarstyming,Vidare kan hänvisas till R H Carlsson och Hallberg:M
Ekerlids förlag 1997, 10-30 konstaterade kostnads-procentsom anger som
sänkningar, i första konkurrensutsättningar vårdsektom.inomett steg, av

9 hjälpmedel låg längre tillbakaDessa förmånen och fördes inutanför lännu
Företrädare Apoteksbolaget1993. för har till utredningeni kommentarmars en

framhållit de dåinsatser gjordes kvalitetenbolaget för höjastora attsom av
och reducera kostnaderna.
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rade receptläkemedel slår beslutet igenom på bolagets intäkter. Hur
kostnadsminskningen slå regionalt intern fråga för bolaget.är en
Kriterier för nedläggning butiker kan exempelvis regionalaav vara
skillnader i butikstäthet.

konkurrensutsättningAtt här förs fram den bästa metoden attsom
sänka kostnaderna, höja produktiviteten och öka dynamiken, bygger på

denna metod i den tjänsteproduktionatt härtyp och påav som avses
längre sikt visat bättresig centralstyrning. Omän vill öka möjlig-man
heterna för sjukvårdshuvudmärmen direkt påverka distributions-att
kostnaden, statligautan omvägen över ägaringripanden och beslut av
Riksförsäkringsverket, så kan detta ske på enklare iett sätt ett
konkurrensutsatt visas längre ned dettai kapitel.system, som

9.3.2 Människan i centrum

Hänsynstagandet till den enskilde individen ligger delvis bakom krav
på ökad effektivitet, lägre kostnader och ökad kimdtillfredsställelse.
Marknadsideologin förutsätter den enskilde individen sinaatt genom
preferenser, uttryckta i viljan betala för vissa tjänster och produkter,att

så det blir effektivtytterst styr systemet och individenatt så gottger
värde för möjligt. Ovan har diskussion förtspengarna som en om
konkurrensutsättningens kostnadssänkande effekter. Marknaden för-

dock inte tillräckligtväntas genomslag for alla de behovge som
individen har. Läkemedelsförsörjningen innehåller därför andraäven
styrforrner marknaden,än t.ex.

produktkontroll liksom kvalitetskontroll hanteringen skall0 av som
säkerställa läkemedlen effektiva ochatt är säkra och därmed ge
individen trygghet,
fiirskrivarnas beslut läkemedel efter patientens0 om som anpassas
individuella behov,
subventioneringen och lika-pris-systemet i enlighet med0 som en
solidaritetsprincip kostnaden till individens möjlighet attanpassar
betala,

rikstäckande distributionsnätett läkemedlen geografisktgör0 som
tillgängliga for och i princip,var en
krav på läkemedelsinformation i olika fonner skall möjliggöra0 som

för dåligt informeradeäven använda läkemedletatt rätt.personer

Huvuddelen dessa grundläggande krav och garantier förblirav
opåverkade konkurrensutsättning Apoteksbolaget, dvs. ettav en av
grundläggande hänsynstagande till individens krav kommer i fort-även
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sättningen ske, oberoende marknadsfonn.att Frågan ärav om
konkurrensutsättningen individens preferenser lättare slårgör att
igenom inom det inte regleras. En fråga deutrymme ärsom annan om
avvägningar i konkurrensutsattgörs vissaett systemsom gynnar
individer på andras bekostnad vad sker idag.änett sättannat som
Glesbygdens tillgång till service, ställd de stadskämomas,mot stora
brukar användas testfråga på detta.som en

Utredningen har inte detalji kunnat klarlägga hur konkurrens-
förändrarutsättningen möjligheterna for individerna få genomslagatt

för sina preferenser och hur kommervissa andra.att ängynnas mer
Övervägandena har fått vid konstaterandet konkurrensut-stanna att

bordesättning öka genomslaget individuella preferenser detnärav
gäller tillgänglighet och kvalitet på och kravsystemetservicen iatt

börövrigt utformas så oönskade sociala effekter inte skall uppstå.att
Med tanke på de många styrmedel finns till förfogade i läke-som
medelsforsörjningen torde möjligheterna undvika problematt vara
goda.

9.3.3 egenvårdMer

Ökade möjligheter till egenvård kopplas i debatten och dei förslag som
framförts bl.a. Apoteksbolagets framtida framföralltroll till ökadav
tillgänglighet receptfria läkemedel. Förslaget innebar attav en grupp
läkemedel skulle klassas receptfritt läkemedel och dessutomsom
möjlig säljas i handel. Fyra kriterier formulerades, nämligenatt öppen

användningen inte förutsatte diagnos läkare,att preparat attav av
byggde på minst två års erfarenhet receptfri försäljningpreparatet påav

apotek, allvarliga biverkningar sällsyntaskulle ochatt attvara
förpackningsstorlekama skulle det sistnämnda kriteriet.tillanpassas

Trots den relativt glesa apoteksstrukturen i Sverige har valtman
tillgänglighet för såväl ickereceptbelagda receptbelagdasamma som

läkemedel. Nya apotek har dessutom förlagtsoftast i anslutning till
vårdcentraler vilket i vissa fall tillgängliga förgjort dem densämre
förvärvsarbetande befolkningen relativt kund för deär störresom en
icke receptbelagda de receptbelagda läkemedlen. Bristande tillgäng-än
lighet till apoteken har dock kompenserat med glesbygdiatt utanman

apoteksservice apoteksombud, cirkaf.n. 1000, tillstånd attannan ge
bl.a. förmedla vissa receptbelagda läkemedel och sälja vissa receptfria
läkemedel visst apotek. apoteksombudAntalet har dockett
successivt minskats. Apoteksombudens sortiment begränsat,äreget
normalt ingår läkemedel10-20 och andra produkter.5-10 Apoteks-
ombudet har i allmänhet ingen utbildning läkemedels-påatt svara



220 Konkurrensutsättning detaljhandel läkemedelmed SOU 1998:28av

frågor. differentieringEn mellan vissa icke receptbelagda läkemedel
och andra illustreras apotekens säljapraxis vissa läkemedeläven attav

självvalsformi och andra endast bakom disken.
En gränslinje går debatteni mellan receptbelagda och icke receptbe-

lagda läkemedel. den enkätundersökningI gjorts inom försom ramen
denna utredning bland 10 inom läkemedelssektom ängrupper var mer
hälften nej eller tveksamtnegativa nej till att

andra apotek bör sälja receptbelagda läkemedel,än0

medan fjärdedelar ja eller tveksamt ja tillän positivatre attmer var

andra apotek bör på villkorvissa få sälja receptfria läkemedel.än0

Spridningen i båda fallen betydande både mellan och inomvar
Frågan hälso-Ett och sjukvårdspolitisktär sammansatt.grupperna.

problem handlar huruvida utökad egenvård värdefull eller inte.ärom
utökadEn egenvård mål uttalas statsmakterna, utifrånär ett som av en

värdering människor så långt möjligt bör klara sig själva ochatt attav
sjukvårdens bör hållas tillgänglig för dem verkligenresurser som
behöver den. detta målMen invändningar hos många vård-imöter
professionema, det innehåller risker.attsom menar

fråga gällerEn metoden, dvs hur bör egenvården stimuleras.annan
det skeBör med bättre tillgång till läkemedel kopplas tillDetta om

den utökade spridningen skall ske med eller kompetenskrav på denutan
säljande personalen. framgårSom argumentsamlingen finnsav ovan
det flera linjer i debatten. linjeEn hävdar det värdefullt medärattsom
ökad tillgänglighet, risken med ökad tillgänglighet ökadatt ären annan
läkemedelskonsumtion vilket något åsiktenDenont. senasteses som
kan förenas med motvilja privat företagsamhet ska vinstermot att göra
på expandera läkemedelsmarknaden. kanDenatt accepteragrupp som
ökad spridning fler butiker, kan med kompetentattgenom mena man
personal förhindrar skadlig användning.

Frågan behöver inte kopplas till principensamrätten som om man
signöjer med likhet med vadi socialdepartementets arbetsgruppatt,

föreslog, nämligen marginellt utöka de läkemedel får försäljasatt som
i andra butiker apotek. kanMan jämföra med den avgränsningän som
redan praktiserats i åratal apoteksombuden och fungerat utanav som
risker för folkhälsansig eller Frågan kopplas tillensamrätten.vare

hela eller delen det icke receptbelagdaensamrätten sorti-störreom av

‘° TEMO-studien, kapitel 6se
" iDs 1995:82
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konkurrensutsätts, vilketmentet LFU förslag.92:5 Men ävenvar om
detta skulle fallet det sannoliktär Apoteksbolagets omsättningattvara
på dessa 1,6 miljarder kronor,är utgörande 8varor procentsom av
läkemedelsomsättningen, bara till del skulle komma falla bort.atten
LFU 92 skattade denna andel till mindre hälften, dvs. högst 800än
miljoner kronor. hellerInte i detta fall skulle således huvuddelen av
Apoteksbolagets hotas. Därvid börensamrätt inte bortse frånman
effekten på mindre apotek idag ligger eller undernäraen grupp som
lönsamhetsgränsen. kalkylEn utförd vid Apoteksbolaget visar att ett
antal apotek, i storleksordningen 200 de 900, olönsamma. Idagärav
utjämnas vinster och förluster mellan apoteken, lägei medettmen
hårdare krav på lönsamhet i butikvarje skulle omsättningsförlust påen
några kunna den sista droppen bägarenprocent i för några devara av
200.

I tänkt situation där Apoteksbolaget skulle avlastas det sjukvårds-en
politiskt motiverade kravet på rikstäckning skulle det kunna leda till att

antal apotek i olönsamma lokaliseringarett läggs ned. detOm råder fn
etablering med kompetenskrav kan då något företag etablera sigannat

det kan lönsamhet.uppnå kanMan alltså fråninte början säkertom
utifrån monopolsituationen på vilkasäga platser apotek blir lönsamma

eller inte.
Däremot finns det koppling till kompetensfrågan. Som visadesen

finns det skäl för sjukvårdshuvudmännen prioritera behovsittattovan
farmacevtisk kompetens. redogörelsenAv för detaljhandelnsav egen

planer framgår vissa butikskedjor vill rekrytera fannacevteratt till sina
butiker vid konkurrensutsättning. En väsentlig utökning antaleten av
receptfria läkemedel tillgängliga iär handel skulle kanskeöppensom
leda till rekrytering något eller några hundratal farmacevter.en av
Konsekvensen konkurrensutsättning kan bli konkurrensenattav en
ökar den svenska farrnacevtkompetensen.om

Stimulans till högre grad skeegenvård kan på många Härsätt.av
fokuseratshar på effekten frisläppande vissa ickeettav av

receptbelagda läkemedel till försäljning utanför apoteken. Det ska
understrykas sådant frisläppande varken nödvändigt elleratt ett är ett
tillräckligt krav för stimulera Apoteksbolaget ochegenvården. andraatt
har gjort aktningsvärda informationsinsatser dennai riktning.
Konsumenternas ökade kunskapsnivå och därmed minskande
auktoritetsberoende verkar i riktning. frisläppande kan bidraEttsamma
till förstärka utvecklingatt redan pågår.en som

Sammanfattningsvis kan konstateras frågan frisläppandeettatt om
receptfria läkemedel komplicerad. klartinte helt vadär Det ärav som

kommer hända på marknaden.att



Konkurrensutsättning222 detaljhandel med läkemedel SOU 1998:28av

9.3.4 utnyttjande kompetensenBättre av

Fördelningen läkemedelsornrådet präglaskompetens inom attav av
förskrivama, framförallt läkarna, den ledande yrkeskåren inomär
sjukvården, fannacevtema den inom fannacin,ledandeäratt gruppen
och de båda kategorierna sida mycketbefinner sig på sinatt om envar
tydlig organisationsgräns. Apoteksbolagets fall förstärksl gränsen av

praktisktbolaget har har bidragit tillDetta i sinatt ensamrätt. atttur
inga fannacevter anställda Apotekarehos sjukvårdshuvudmännen.är
har tidigare legitimerade. apoteksreforrnenvarit i och med 1970Men är
utövandet händer, vilket hardel apotekaryrket istor statensav en av
gjort särskild legitirnering inte nödvändig. Apotekamasvaritatt en
huvudsakliga ocharbetsmarknad Apoteksbolaget industrin.utgörs av

med sjukvårdshuvudmännen bidragande orsakIntervjuer visar att en
detill i saknar fannacevter Apoteksbolagetsäratt stort sett attegna

avtal med möjliggjorde sjukvårdshuvudmännen vid behovattstaten
kunde farmacevtema sjukvårds-utnyttja kostnadutan samt attextra
huvudmännen i avtal överlåtit driften sjukhusapotek på Apoteks-av
bolaget. den mån sjukvårdshuvudmännen sjukhusapotekI hade egna -

fannsexempel till for något decennium fannacevtersedan var-
anställda i landstinget, integreringen sjukhusapoteken medmen av
Apoteksbolaget slutgjorde detta. organisa-Den skarpa igränsen,
tionstillhörighet behörighet,och mellan yrkesgrupperna har till och från
beklagats, såväl sjukvården farrnacevtkårema.inom inomsom
Kontaktema mellan yrkesgrupperna har tiden.utvecklats Ett sättöver

beskriva trend 1970-talet låg3 apoteken i börjanär attatt procenten av
omedelbar anknytning till sjukhus vårdcentraler medan dennai och

flerandel idag, med apotek, Cirka 200050 45procent är procent.
anställda anslutning tillvid de apoteken, ligger iärpersoner som

sjukhusen sjukhusapotek dessa deltar oftaöppenvårdsapotek ocheller
arbetet Omfattningen personligapå integrerat i vid sjukhuset.sättett av

kontakter yrkesgränsema mycket varierande.över är
Vilken roll kan farmacevtema sjukvården Forsk-spela i hälso- och

ningsresultat, försöksverksamheter från såväl läkareoch åsiktsyttringar
fannacevter tyder flexiblare arbetsfördelning önskaspå attsom aven

många. Föreningen för öppenvårdsfarrnaci Apotekarsocieteten,inom
fannacevterhar anställda vid apoteken medlemmar, har i brevsom som

utredarentill betonat värdet samarbete mellan farmacevt, läkareav
och vårdpersonal. förslag förbättratEtt antal for ytterligareett ut-annan
nyttjande fannacevtisk kompetens fördes fram, bl.a.av

läkemedelsprofilsystcm data,ett0

Z 1997-09-29
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formell skyldighet för fannacevten intervenera vid läkemedels-0 att
relaterade problem hos patient,
ökade befogenheter för farmacevt i samråd med patient beslut0 att

läkemedelsval, såsom till generisk substitution,rätt liksom tillom
expedition provförpackning eller mindre förpackningar.av

Andra förslag handlade utökat samarbete vårdlagssamverkan,om -
medverkan farrnacevt vid läkemedelsrevisioner sjukhempå och dos-av
dispensering fortsatt central roll för fannacevtersamt i läkemedels-en
kommittéarbetet. Dessa förslag innebär, enligt min mening, i sin
förlängning sjukvårdshuvudmännen själva bör förfogaatt över
farmacevter, på uthyrning frånsätt än apoteken.annat genom

När 1996/97:27 föreslog avskaffande Apoteksbolagetsprop av
till upphandling den slutnaensamrätt sjukvårdens läkemedel detav var

första Sjukvårdshuvudmännen härmedargumentet att "möjlighetgavs
skaffa kompetens och föratt själva upphandla sina läke-attresurser

Sjukvårdshuvudmännenmedel. denI mån tolkar detta attman som nu
borde skaffa sig tillgång till farmacevter, har det på det hela tagetegna
inte infriats. Sjukvårdshuvudmännen anlitar, formellt eller infonnellt,
fortfarande Apoteksbolagets personal rådgivare.som

Ett bättre utnyttjande fannacevtema befinner sig i mellanlägeettav
där de gamla formerna, och delvisensamrätt gratis tillgång till
farmacevter, inte längre tillämpbara och deär harinte utveck-ännunya
lats färdigt. Ensamrätten det gäller detaljhandelnär med läkemedel i

torde ha utgjort hinder förstort, sjukvården skaffaett att egna
farmacevter, samtidigt det gällande avtalet också möjliggjortsom an-
vändning den farmacevtiska kompetensen i sjukvården. Menav
fokuseringen farmacevten vid apoteksdisken har inneburitav att
kompetensen inte utnyttjats fullt.

På friare marknad legitimering fannacevtemaär sätten ett atten av
den professionella kvalitetengarantera friare arbetsmarknad.på en

Liksom behörighetskommittén har inte denna utredare någon anledning
särbehandla de två yrkeskategoriemaatt apotekare och receptarier i

legitimeringsfrågan, det framförallt verkaräven apotekamaom vara
aktuella för integreringär i vårdkedjan. ställningstagandeMitt isom

tillståndsfrågan, dvs vilka krav skall ställas kompetensenpå i ettsom
framtida apotek, behandlas på ställe.annat

En sammanfattande slutsats möjligheterna till friareär att ett
utnyttjande kompetensen, bolagsgränser och yrkesgränser,över kanav
ökas konkurrensutsättning, i kombination med legitime-genom en en
ring.
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former for sjukvårdshuvudmärmens9.3.5 Nya
distributionskostnademastyrning av

relationerna Apoteksbolaget ochhar redan framgått mellanDet attovan
tidigaresjukvårdshuvudmånnen har utvecklats 90-talet. Frånunder att

har sjukvårdshuvud-ha förhållande till statlig myndighetvarit ett en
bland andra.börjat Apoteksbolaget utförarealltmermännen se som en

sjukvår-ändrats framföralltFormellt har dock inte mycket än attannat
Apoteksbolagets själva upphandlar sinaden med hjälp,ännumera, om

avtalsrelatio-läkemedel. realiteten lever regelsystemet kvar,I menegna
ökar antal och styrka.inerna

avtalsspelethar det komplicerade Gemen-Ovan något antytts.av
dende önskarför många sjukvårdshuvudmånnen övergeärsamt attav

sjukhusapoteken.modellen med värdepåslag för avtalen Mangamla om
läkemedlensefterönskar betala efter prestationemas värde änsnarare

sjukvårdshuvud-värde. de intervjuade hosNågra tjänstemännenav
mellan sjukvårds-främmande för relationeninteärmännen att
öppenvårdsaffären.kanhuvudmännen och apoteken utvecklas iäven

Apoteks-då avtal medSjukvårdshuvudmännen skulle i någon form av
för distributionens kämtjänster, ibolaget lägga fast maximipriser t.ex.

specifieratilläggsavtal slag. kanform grundavtal och olika Manavav
dessa på olikatjänster sätt.

utvecklingen Intervju-påverkas den pågåendeHur ensamrätten av
Apoteks-relationen medtyder vill utvecklapå att somerna en grupp

meddetta förenligavtalsmässig riktningbolaget i alltmer ärattmenar
denmedanbibehållande attensamrätten,ett grupp anserav en annan

måsteleder tillpågående utvecklingen så småningom ensamrättenatt
brytas.

distributionstjänsterprestationsersättning apotekensEn somav
till ökadskulle ledatill de generella värdepåslagenalternativ en

de reellaapotekenbåde hos sjukvårdshuvudmånnen ochkunskap om
dessalokalt. det svårtkostnaderna regionalt och Nu är att grepp om

det svårtmellan butikerna, vilketpå grund utjämningen gör attav
föränd-konkurrensutsättning. Envillkoren vid eventuellprecisera en

också möjliggöra för landstingenavtalsfonnen skullering göraattav
formvill från Apoteksbolaget iavvägning vad köpa avav manen egen

utföra själv. på sigoch vad kan och vill Tartilläggstjänster manman
Apoteksbolaget mån.uppgiften själv, minskar till iersättningen samma

målproblem lösas iersättningsmodell skullesådanGenom etten
produktivitetenApoteksbolagets verksamhet. F.n. mäter genomman

Apoteksbolagetsmedexpedierade Vid intervjuerantal recipen.
anställda vid apotekenhar det framkommit mångapersonal äratt

kvalitetmindre ipågående besparingsarbete innebäroroade att enav
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arbetet, sig i mindret.ex. tid för information ochyttrar rådgivning.som
Ersättningsmodellen kan differentieras mellan produktivitet och kvalitet
och därmed till sjukvårdshuvudmännens på vadanpassas syn som

med effektivitet.menas
Genom prestationsersättning lyfts andra prestationer fram,även

vilkas ekonomiska innebörd döljs, åtminstone för omvärlden, med nu-
varande gällerDet de distributionsformema, framföralltsystem. nya

dosdispenseringen, intimt sammankoppladär med kommuner-0 som
växande kostnader för sin läkemedelshantering till äldreomsorg-nas
boende,ens

apoteksombudens kostnader,0
postorderverksamheten, betydande vid vissaär apotek0 samtsom
övriga distributionsforrner.0

Genom ersättningen knyts till tjänsternaatt kommer kostnaderna
därmedoch priset för dessa insatser på bordet bliroch tydligare förupp

dem ska betala, kanske också för Apoteksbolaget själv, vilketsom ger
bättre underlag för bedöma formerna deatt bästa tänkbara.är Manom
kan fråga sig varför det hittills intet.ex. visat sig tillräckligt lönsamt att
samordna nationell postorderverksamhet inom Apoteksbolaget.en

byggsDenna apoteksvis. Likaledes kan kommunerna behöva fånu upp
hjälp med den komplexa läkemedelsadministration måste växasom upp

Äldreboendetsi spåren den växande äldreomsorgen. läkemedels-av
försörjning kan inte hanteras på det planerade vis sker deni slutnasom
sjukvården utifrån principen den boendesutan autonomi. Dettaom
torde skapa problem andra de boendestora när än själva ska hjälpa till
med beställningar, utdelningar ochtransporter, betalningar.

kanDet visa sig distributionsavgiften i vissa regioner ochatt på
vissa platser blir billigare kanske också dagensdyrare kostnad.än— -

lederDetta till frågan väcks i vilken utsträckning deatt enskildaom
apoteken skall bära sig själva eller i vilken grad utjämning bör ske,en
nationellt och regionalt, och i fall skall betala denna.så 1995vem som
och 1996 låg den sammanlagda kostnaden för minusbidrag från
apotek på på 63 kronormiljoner respektiveorten 25som var ensamma
miljoner. frågorDessa aktualiseras vid konkurrensutsättning ochen
kommer med denna ersättningsmodell tydlig i lägegörasatt även ett
med bibehållen Det ska dockensamrätt. understrykas rikstäckning,att

den i vissa falläven olönsam, ingår iär avtal medom statens
Apoteksbolaget. Vill någon frångå detta måste förhandlingparternaav
ske på nationell nivå.

En prestationsersättningsmode11 aktualiserar också fråga,en annan
nämligen kunderna skall enhetligt ellermöta varierande prisettom
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disk. Frågan ersättningsmodell kan och för lösasi sigöver om
oberoende nämligendetta, prisskillnader alltid utjämnas gente-av om

kunden och mellanskillnaden utskiftas mellanpå något sättmot
Apoteksbolaget och sjukvårdshuvudmännen. Vill skapa incitamentman
för genomföra prestationsmodell kommakan överensatt parternaen

dela mellanskillnaden. konsumentenpå Det kan också hävdasatt attom
fåbör glädje sänkta priser, detta fall konflikt medsker i så iav men

kravet på enhetliga priser.
Sammanfattningsvis sker förskjutningsedan något tillbakaår aven

inflytandet läkemedelssektom från till sjukvårdshuvud-över staten
förbättring sjukvårdshuvudmärmens möjligheterEnmännen. attav

påverka distributionskostnadema kan angelägen inteäven vara om
förutsättningar för fungerande konkurrens kan utvecklas. sådanEnen
påverkan kan flera Apoteksbolagetsske på bortAttsätt. ensamrättta

förändring,kan bidrag till ställs inte någotdettaett envara men som
officiellt krav från sjukvårdshuvudmännen utsträckningi storsom
tycker Apoteksbolaget lösning. Bidragande till dennaäratt tryggen
inställning kan sjukvårdshuvudmärmen prioriteraratt t.ex.vara upp-
handlingsfrågan läkemedel där sänka kostnad-sig kunnatrorav man

få direkt för leder tillAtt distributionskostnadenetterna mera. ansvar
stymingsarbete från huvudmännens sida garantierutan stortmer om

utslag kostnadssänlcningari eller bättre behovsanpassning. Dessutom
kommer det dröja något eller huvudmännen hunnitnågra år innanatt att
bygga upphandlarkompetens distributionssidan. Sluts-påupp en egen

sjukvårdshuvudmännens behov påverkansmöjlig-bättreär attatsen av
heter endast delvis för avskaffande Iär ensarnrätten.ett argument av
dagsläget riktar deras intresse framförallt förskriv-sig påverkan motav

upphandlingenningsmönstret och läkemedel.av

detaljhandelsmarknad9.3.6 bättreEn

dragningskraft frågan Apoteksbolagets har på denDen ensamrättom
företagsamheten illustrerasprivata de givits Enligtcitat ovan.av som

beräkningar byggda den Apoteks-på årsredovisningen uppvisarsenaste
bolaget bruttovinst cirkapåen

omsättningen av receptläkemedel allmänheten,21 tillprocent av
läkemedel sluten16 på i vård,procent
receptfria32 på läkemedel,procent

på förbrukningsartiklar,11 procent
fria handelsvaror marknadsprissättning.35 påprocent

Jil
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Detta kan jämföras med dagligvaruhandelns 20 och fack-procent
handelns 35 kanDet alltså inte enbartprocent. vinsten i läke-vara
medelssortimentet lockar.som

En orsak kan omsättningens storlek. Läkemedlen till allmän-vara
heten 18 miljarder kronor,omsätter vilket placerar Apoteksbolagets
läkemedelsmonopol på fjärde plats, räknat i omsättning, efterdaglig-en
varukedjoma ICA, miljarder,59 och Konsum, miljarder33 samt
Systembolaget, 20 miljarder kronor dessa inkluderar dock högre
varuskatter läkemedlen. Andra skäl kanän vara

den stabilitet och säkerhet uppstår i den receptbelagda verk-0 som
samheten 70-75 betalas det offentligaatt ochprocentgenom av
därmed oberoende handelär säsongvariationerän ochmer annan av
betalningsförmåga,
den effekt lokaliseringen apotek har på den omgivande0 som av
detaljhandeln; apoteket och andra detaljhandlar, inklusiveett par
Systembolaget, ofta med sin lokaliseringavgör orts centrumvar en
etableras,
anknytningen till den dynamiska och lönsamma läkemedels-0
branschen.

LFU 92:s argumentation byggde i hög grad på värdet för marknads-
ekonomin ekonomiskt viktig reglering avvecklades ochatt attav en
detaljhandelns lönsamhet skulle tillskott. framgick dockDetett av

den snedvridande effektenargumenten att Apoteksbolagetsstora av
verksamhet inte ansågs monopolet läkemedelssubventionen. Iutanvara
den diskussion förs här förutsätts läkemedelsfönnånens storlekattsom
och genomslag på kundens val inte förändras. föreslåsDäremot nedan
andra utfonrmingar kostnadsersättningen till distributionsledet,av som
för in kostnadsmedvetenhet förhållandeett större i tillmoment av

ukvårdshuvudmännen. marknadsekonomiskaDet givet-ärargumentet
vis tydligt för konkurrensutsättningett monopol.argument Omettav

konkurrensutsättning apoteken skulle leda till ukvårdshuvud-atten av
måste byggamännen upphandlingskompetens, måste deupp en egen

övertygade dels kostnadsvinstema alltförinte små, delsatt ärvara om
de får dra fördel de sänkta kostnaderatt antagligen blirom av som

följden detta.av

9.3.7 Snabbare teknikutveckling

Ovan har antal koncept frånnämnts den privata och kooperativaett
handeln syftar till bilda butikskedjor för försäljning läke-attsom av
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receptfria.medel, antingen alla läkemedel eller enbart Det ärsorter av
denutifrån de beskrivningarna i koopera-svårt allmännaatt gavssom

innebär förnyelse idebattskriften bedöma konceptentiva om en
till teknik, eller det enbart handlar järn-förhållande dagens attomom

tekniska lösningar kansides eller uteslutande byta Förändradeägare.
tänkas uppstå inom distansköpsområdet.inte minst

fått tillgång till relativt ingående beskrivningUtredningen har aven
innehållerutarbetatsdistñbutionskoncept AB. DenPostenett som av

tillhandahålla på möjligföljande skullebl.a. tjänster Posten ensom
läkemedel:framtida avreglerad marknad för köp och distribution av

receptförskrivningsäkert för elektronisk beställning ochett system
läkemedels-centraltdrift och lagerhantering och administration av

lager
adresssäker distribution till valfri eller postkontor

drift s.k. callcenter för läkemedelsinformationav
läkemedelsköpskilda betalningstjänster i samband med

sjukvårdenförenklade administrativa föroch billigare rutiner
elektroniskasäker identifiering vid kommunikation.

distributionstelmiker,det har dröjt med introduktionAtt t.ex.av nya
ochnationell distanshandel, kan konsekvens ensamrättenvara en aven

förändring ikundbehov leder till lika snabbinteatt som enav nya
konkurrenssituation.

och måldiskussion9.3.8 Argument-

målenFörhållandet mellan

sammanfattningsvis intediskuteratsDe motsägerargument som ovan
leda tillskulle kunnakonkurrensutsättning Apoteksbolagetatt aven

följande:

vid bibehållenoch effektivitet distributionenlägre kostnader högre i0
säkerhet och kvalitet,

individuella preferenser, människan i centrumökat genomslag av
förbättrat utnyttjande tillgänglig kompetens,av

distributions-former för sjukvårdshuvudmännensbättre styrning av0
kostnaderna,
underlättande alternativa tekniska lösningar,0 av

ökadförbättring marknadsekonomins funktionssätt genomen av
lönsamhet detaljhandelssektom,i
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förbättrade möjligheter till egenvård förbättrad tillgänglighet0 genom
och bättre service.

Dessa mål helt eller delvis konkurrensutsättning, ävengynnas av en
reservationer ibland finns olika skäl, det kan finnast.ex. attom av

målkonflikter bl.a. det väsentligtgör välja metod föräratt attsom
konkurrensutsättning så exempelvis vissa läkemedel inte konsume-att

vad medicinskän synpunkt nödvändigt.ärras mer som ur
Argumenten befinner sig delvis på olika nivåer innebärande vissaatt

innehåller övergripande mål, medan andra innehållerargument snarast
medel för förverkliga dessa. Lägre kostnader och högre effektivitetatt
kan övergripande i densägas dessameningen begreppattvara
sammanfattar marknadslösningars generella förtjänster förhållandei till
regleringar olika slag. Detta slår igenom både i förbättratettav
utnyttjande kompetensen, till bättre former för sjukvårdshuvud-av

styrning och till underlättandemännens alternativa tekniskaav
lösningar.

Ökad lönsamhet detaljhandelsledeti kan i vissa situationer skapa
bättre förutsättningar för distribution i glesbygd, läkemedels-attgenom
försörjningen kan ske del övrig butikshandel och därmedsom en av
förstärka dess överlevnadsmöj lighet.

Argumentet förbättrade förutsättningar för egenvård harom en
övergripande hälso- och sjukvårdspolitisk innebörd. Om prioriteringen

detta mål tillräckligt stark kan denär tänkas leda till ökadet.o.m.av
distributionskostnader och omallokering farmacevtpersonal, ochav
ändå betraktas från övergripande perspektiv.ettsom gynnsam

Utgångspunkten för den fortsatta prioriteringen effektivitets-är att
höjningen, vid bibehållen säkerhet och kvalitet, det primära, ochär att

bör prioritera sjukvårdshuvudmännens möjligheter verkaatt motman
detta mål. Eftersom sjukvårdshuvudmännen samtidigt har föransvar
hälso- och sjukvården de instans för påverkaär läke-rätt ävenatt
medelsförsörjningen.

Monopol eller konkurrens

Som medlem i harEU Sverige åtagit sig föra ekonomisk politikatt en
bedrivs enligt principen marknadsekonomi med friöppensom om en

konkurrens Romfördraget, artikel 3a. effektivt ftmgerandeEn
konkurrens sålunda leda till effektiv resursallokering ianses en sam-
hället, effektivitetintern hos de ekonomiska aktörerna, tryck föraett att
vidare effektivitetsvinster produktions-i och distributionskedjan samt

förändringstryck befrämjar tillväxtett och innovationer. De vinstersom
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kommer till uttryck i den samlade ekonomiska styrkan landi ettsom
därmed och sikt konsumenten. Medan det tidigareytterstgynnar

främst de statiska effekterna fungerande konkurrensvar av en som
betonades, intresserar sig alltmer för de dynamiska effekterna.man nu
Konkurrensmodellens kärna ligger köparensi reella möjlighet påatt en
marknad välja och förkasta alternativa tillfredsställa behoven.sätt att
Därmed skapas också möjlighet utveckla alternativ.atten nya

förutsättningar förGynnsamma sådan utveckling vital delären en av
fungerande konkurrens.en
Utvecklingen och andrai Sverige i länder går successivmot en av-

veckling gamla ochmonopol regleringar. stället utvecklas mark-Iav
nadsekonomin i sin förutsätter för fungera.konkurrenstur attsom
Insikten konkurrensens betydelse for den ekonomiska tillväxtenom
ökade under l980-talet. Därefter har flera monopol helt ellerstatliga
delvis avvecklats Posten, Tele, ochSJ SAS.

Frågan det läkemedelsområdet särskilda förhållan-på finnsär om
den, s.k. frånmarlcnadsinadvertenser, motiverar ett avstegsom
konkurrensmodellen. förhållanden läkemedelfrämst skiljerDe som
från andra kravet på säkerhet och tillhandahållandetkvalitet iärvaror

offentligaden subventioneringen. kan då konstaterasDetsamt att
monopolet behövsinte för säkerhet kvalitet i läkemedels-uppnå ochatt

införandedistributionen. mål for distributionen kan vidDetta uppnås ett
kompetenslcrav, förvilket i och grad reglering,sig vissärav somen av

dock medger förekomsten konkurrerande företag. Kompetenskravetav
kan vidare kompletteras tillsynmed för förekomstenatt garantera av
kvalitetssäkring.

Vilken betydelse har målkonflikten, påminner System-omsom
bolagets, företagsmellan naturliga öka försäljningen ochönskanett att

eftersträvamål inte ogrundad försäljningsökningstatens att en av
läkemedel Vi har diskuterat denna målkonflikt i samband medovan
egenvården, där konsumenten själv bestämmer inköp och därsina en

marknadsföringaktiv kan komma i strid med hälso- och sjukvårds-
politiskt motiverad restriktiv Vill undvika förmynderi isyn. man
myndigheternas förhållande till befolkningen, tilltromåste man
medborgarna förmåga receptfriaför inköpsinaatt taen egen avansvar
läkemedel, med de möjligheter till information står till buds påsom
apoteket. det gäller receptbelagda deNär läkemedel kommer att
regleras på i konkurrensutsatt monopolsystem.isätt ett ettsamma som

den höga subventionsgraden förGör förutsättningarnaatt
konkurrens försämras Svaret på denna fråga i princip nej. Förstär
skall konstateras frågan varifrån för läkemedlenbetalningenatt om

från offentligakommer, det eller från påverkarprivatkonsumenterna,
konkurrenseninte mellan olika detaljister i konkurrenssituation.en
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Konkurrensen skulle inte bli mindre intensiv mellan detaljistema för att
betalningen till cirka 75 sker via det offentliga.procent

Totalvolymen läkemedel bestäms vad förskrivama ordinerat.av
Nuvarande med hög subventioneringsystem och monopol ietten
detaljhandeln torde leda till denna volym blir ochatt prisernastörre att
blir högre subventionsgradenän lägre och monopolet inteom var
fanns. Om begränsar diskussionen till monopolet så det förärman
konsumenterna och skattebetalarna vikt distributionenstörsta attav
sker till lägsta kostnad för den service efterfrågas. Det bästa sättetsom

uppnå detta i princip, låta olikaatt är, företag tävla tillgodoseatt attom
konsumenternas och patienternas efterfrågan och tillåta konkurrens.att

åtminstoneDet bättreär behålla monopolän att övervakasett som
det med jämna mellanrumatt blir föremål för offentligagenom

utredningar.
Behövs monopolet för tillgodose stordriftsfördelar i distribu-att

tionen harDet inte hävdats så skulle fallet. Om sådana skulleatt vara
förekomma finns det anledning de kommer visa sig ianta att att
verkligheten Apoteksbolagetnär för konkurrens.utsätts Ett argument
för monopolet tidigare framfördes monopolet kundeattsom var
medverka till industrins priser inte höjdesatt oskäligt mycket. Denna
uppgift har Apoteksbolaget emellertid inte kunnat utföra beroende på
dels den statliga priskontrollen och dels den fria förskrivningsrätten,

tvingar Apoteksbolaget tillhandahålla alla läkemedelattsom som
efterfrågas. Apoteksbolaget kan alltså inte aktiv upphandlinggenom en
uppnå särskilt priser på vissa läkemedel.gynnsamma

Kända risker med monopol framgår bl.a. konkurrenskommitténsav
betänkande. Avsaknaden konkurrenstryck leder till följandeav
negativa effekter:

förluster inkomstöverföringar,genom—
allokeringsförluster,-
förluster lobbyinsatser,genom-
slack,-
dynamiska förluster-

olikaDe punkterna har berörts något i samband med referatovan av
LFU 92. Av betydelse tordestörst de s.k. slacken och devara
dynamiska effekterna. detNär gäller ineffektiviteten har det inte varit
möjligt, heller nödvändigt, bevisa Apoteksbolaget skulleatt att vara
ineffektivt. saknasDet faktiska exempel på monopol skulleatt ett vara
effektivare fungerande konkurrensän inte de grundläggandeen om

Konkurrens för ökad välfärd, SOU 1991:59
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förutsättningarna på marknaden sådana finns endastdetär att utrymme
företag,för s.k. naturliga monopol. har heller entydigtDet inteett

bevisats Apoteksbolaget skulle effektivare konkurrens-änatt vara mer
alternativ. Huvudfrågan för denna framåt,utredning ärutsatta att se

dvs. underlag till valet bästa möjliga företagsfonnatt motge av
Tyngdpunktbakgrund b1.a. landstingens kostnadsansvar. börav nya

läggas vid de dynamiska effekterna, konkretiseras något iäven som
förslagsamband med utredarens nedan.

Sammanfattningsvis konkurrensutsättning bästa förutsätt-deger
for effektiv läkemedelsdistribution framtiden.ningarna i Huren en

sådan detalj ska beskrivs fdrslagsavsnittet.i konstrueras inämnaremer
tillkommer, utvecklatsvilket kapitelDessutom i att statens nu-

förvarande på sina företag innehåller påtagliga skälinte några attsyn
bibehålla det gällerjust Apoteksbolaget AB.ensamrätten när

Förslag konkurrensutsättning9.4 om av

Apoteksbolaget AB

Förutsättningar och sammanfattning9.4.1

de alternativ läggs fram nedan förutsätts följande:I som

statlig kontroll tillsyn gällande läkemedelsförsörjningenoch hela0
tillståndsförfarande med kompetenskrav för apotekare påsamt ett ett

i i övrigt,Europasätt somsamma
kunden påmöjlighet för olika apotek ha olika pris gentemotatt0

diskläkemedel, dvs dagens krav enhetliga priserpå översamma
fortfarande gällaupphävs däremot inköpspris överantas samma

hela landet,
glesbygdsservice finansieraskostnaderna för olönsam på sättannat0

Apoteksbolaget.än av

utförligareInnebörden dessa förutsättningar behandlas på annanav
kompetenskravet ellerplats betänkandet myndighetsregleringen ochi

ned detta kapitel glesbygdservice och likapriset.längre i
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Alternativen

kan urskilja huvudmodellerMan två konkurrensutsättning. Bådaav
modellerna syftar till skapa möjligheter för Apoteksbolaget ochatt
andra aktörer arbeta likapå villkor.att

Konkurrensutsättning kombinerat med omfattande utförsäljning0 en
apotek med syfte skapa underlag för aktiv konkurrens frånattav en

såväl andra kedjeföretag enstaka apotek. under överskådligEtt,som
tid, fortfarande relativt statligt apoteksföretag bibehålles.stort
Konkurrens med huvudsaki bibehållet Apoteksbolag, medett0 men
möjlighet till nyetablering för andra kedjeföretag och enstaka
apotek.
Båda alternativen kan innebära etableringar med användande nyav

teknik, distansköp på nationell nivå.t.ex.
Oberoende vilket alternativ väljs olika lösningar tänkbaraärav som
det gäller samspelet mellan den statliga och sjukvårdshuvud-nivånnär

fårDe allt del kosmadsansvaret för läke-märmen. störresenare en av
medlen och har därmed politiskt för den lokala tillgäng-ett ansvar
ligheten läkemedlen. detNär gäller sjukvårdshuvudmännens roll iav

finnsdetta också åtminstone tänkbara alternativ:tre

En nationell lista för ersättningar till specificerade bas-apotek0 av
fastställstjänster centralt myndighetsbeslut. Sjukvårds-genom

huvudmännen får möjlighet påverka ersättningarnas storlek,att
omfattning och definitioner tjänsterna.av
Regionala prislistor utformas och beslutas sjukvårdshuvud-0 av

Eventuellt beslutas olika olikaprislistor för region-männen. även
delar beroende vilkenpå tillgänglighetspolicy respektive
sjukvårdshuvudman har.
Sjukvårdshuvudmaimen fatta individuellabesluträtt att0 ges om
etableringar apotek med hänvisning tillgänglighetspolicy.tillav en

påKostnadsreducering kort sikt

Konkurrensutsättningen förväntas allmänt leda tilluttryckt kostnads-att
reduceringar eller kvalitetsförbättdngar, bestående i bättre anpass-en
ning till lcundernas efterfrågan, s.k. dynamiska Nedaneffekter. redo-
visas försök till beräkningar förväntade kostnadsreduceringar.ett av

Apoteksbolagets bruttomarginaler, skillnaden inköpsprismellan och
försäljningspris, för läkemedelsförsäljningen till allmänheten är

mdlcr för3,3 receptbelagda läkemedel mdlcr för icke0,45+ recept-
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belagda läkemedel", vilket total kostnadssumma för läkemedels-ger en
försäljningen till allmänheten på 3,75 mdkr. Som redan utvecklats ovan

kapiteli 6 erfarenhetsmässig bedömningär IS-procentigatten en
kostnadsreducering brutto första rimligt mål för konkurrens-är ett en
utsättning. skulleDet minska kostnaderna med omkring 500 miljoner
lcronor".

alternativtEtt underlag för beräkna kostnadsreduceringsmåletatt är
beräkna möjlig sänkning bruttovinstenatt från nuvarandeen av

omkring 20 omsättningen till 15 dvs. 25-procent procent,av en
procentig kostnadsminskning. Om detta möjligt skulle detvore ge en
kostnadssänkning på cirka 800 miljoner kr. Skattningen bygger på att

delviss distributionen kan ske billigare kanaler. Underlagetav genom
för idag med säkerhet bedömaatt detta realistiskt iärom
apoteksbranschen dock osäkert. Vad däremot händerär på längresom
sikt former, under konkurrenstryck,när börjat utvecklas svårtär attnya
bedöma.

kommerHär kosmadsminslming15 användasprocents att som en
utgångspunkt. Därmed vi inte exakt vad konkurrens-gör en prognos av
utsättningen just Apoteksbolaget kommer leda till, på kort ellerattav
lång sikt. De 15 inte heller någon central delär motivenprocenten av
till konkurrensutsättning Apoteksbolaget, förstai handen av som
bygger på den företagspolicyn,statliga utvecklad kapiteli Den 15-
procentiga kostnadsreduceringen får främst relativtettsomses
realistiskt antagande, illustration till vad kan hända kortpå sikt.en som
Kostnadsreduceringstalet används nedan kalkylmässigt framförallt som

fast förpunkt kunna jämföra huvudalternativen med varandra.atten

Sparbetinget

skäl tillEtt antagandet kostnadsreduceringatt t.v. se om som
hypotetiskt det sparbetingär lagt Apoteksbolaget,statensom
gällande 300 miljoner kronors minskning läkemedelsfönnårenav

Skanning kostnaden för receptfria läkemedel under förutsättningav att
kostnadsandelen läkemedelsvärdet 50 högre dessaär för for deänprocentav
receptbelagda.
5 Ett antal exempel har tidigare angivits. De utförliga analyserna ärOmest
Högberg: Kostnadseffekter konkurrensutsättning studie Stockholnsav en av-
stads äldreomsorg Nunnis:P Kosmadseffekter konkurrensutsättning,samt av

studie Stockholms stads gatudrift och -underhåll missbruksvård församten av
Båda skriftema Institutet för kommunal ekonomi, januari 1996.vuxna.

"5Vi inskränker denna kalkyl till enbart de receptbelagda läkemedlen, vilketär
beräkning i underkänt; räknas de receptfria med tillkommer 5-10en procent.
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fr.o.m. 1998 och ytterligare 1999.100 miljoner fr.o.m. Efter-kronor
läkemedelsförmånen bara täcker Apoteks-cirka 75 procentsom av

bolagets kostnader for de receptbelagda läkemedlen måste bolagets
kostnadsminskning bli 400 mkr fr.o.m. ytterligare 133 mkr1998 och
fr.o.m. 1999 på hanteringen receptbelagda läkemedel.av

finnsDet skäl konkurrensutsättning, vid likaatt anta att netto-
effekter, på längre sikt föredra kosztnadssänloiingsmetodär att som
framför besparingsplaner kommer uppifrån. Lokala bedömningar,som
grundade kännedompå konsumenternas preferenser, vilkaom av
kostnader bör reduceras för möjliggöra konkurrens ärattsom en
smidigare metod och förmodligen effektivare.samhällsekonomiskt
Konkurrenstrycket varaktigare metod hålla kostnadernaär atten nere

därmed föroch stöd bibehållandet och eventuellt ytterligareettvara
densänkning kostnadsnivå uppnås med hjälp sparbetinget.av som av

Vi väljer till början utföra de jämförande kalkylernaatten som om
sparbetinget funnes.inte Men huvudalternativen jämförs mednär
varandra, måste sparbetinget in i sammanhanget och dess effektersättas
bedömas faktor för hur insatserna bör planeras inavgöraattsom en
tidsmässigt. kan delvis sparbetingetMan anteciperingse som en av
konkurrensutsättningen, dvs. sparbetinget kan förmetod attses som en

Apoteksbolaget konkurrensmässigt på marknad.göra mer en
Vi har valt kostnadsreducering15 illustration deprocents stom av

effekterna konkurrensutsättning.kortsiktiga Effekten har bedömtsenav
ungefär densamma sparbetinget.bli kanMan dock vidareinte utansom

korträkna med konkurrensutsättningen sikt 15att procentger
ytterligare kostnadsreducering, sparbetinget. kanDäremotutöver man

sparbetingettänka sig konkurrensutsättningen, väl genomförts,näratt
ytterligare kostnadsrcduccrring.så småningom långsiktigaDeger

effekterna konkurrensutsättning, diskuterats ivilket bl.;a.av en ovan,
kapitel kan inte bedömas desäkert. 15De kan bli än procentmer

vi antagit effekt,första mycket bestäms dehursom som en men av
"överkostnader hunnit undler Apoteksbolagetsetablerassom
monopoltid och kan inte med säkerhet förrän i autentiskkonstateras en
konkurrenssituation.

‘7 1996/97:27.Se prop



236 Konkurrensutsättning detaljhandel med läkemedel SOU 1998:28av

Kalkylens resultat i sammanfattning

Kalkylen, utvecklas detaljnedan i i avsnitten 1.4.2 och 1.4.3,som mer
visar att

konkurrensutsättning kombinationi med utförsäljning0 en ger en
årlig nettointäkt ligger mellan 420 och 480 mkr, medan

konkurrensutsättning med Apoteksbolaget bibehållet, inled-t.v.0 en
ningsvis, till början nettointäkt underpå något 150 mkr.ger en en

Det alternativets kostnader och intäkter kommer förmodligen attsenare
stiga och förstasig det alternativet efternärma några år i takt med att
konkurrenshotet övergår till förverkligad konkurrens.en

Utredarens överväganden och förslag, bakgrund genomfördamot av
kalkyler, redovisas nedan i avsnitt 1.4.3.

9.4.2 Konkurrensutsättning i kombination med
utförsäljning

Konkurrensutsättning etableringsfrihet kombinationi med ut-genom
försäljning genomföras så bjuder cirka 350antas att staten ut genom-
snittligt och lönsamma apotek till försäljning. Antagandet innebärstora
dels stordriftsfördelarna i den betydande butikskedja finns kvaratt som

fortfarande betydande,i delsär frånvaron stordrifts-ägostatens att av
nyetableradefördelar i de mindre kedjorna fördel-uppvägasantas av

liten skalaarbeta i i form ökade lokalaincitament,attarna av av
formeranpassningar, etc.nya

Tänkbar kostnadsreducering och intäkt

Utförsäljningen tredjedel apoteken, genomförasantasav en av
relativt kort tid, förverkligasår. Kostnadsreduceringenett antaspar

sänkta priser. kostnadsreduceringHär 15-procentigantas attgenom en
kan uppnås inom år.ett par i

Utöver kostnadsreduceringen bör den intäkt bliräven nämnas som
resultatet försäljningen apotek. har möjligt förDet inte varitav av
utredningen bedöma marknadsvärdet apotek. Värdet350att av av
denna intäkt har inte lagts kalkylema,in i dels beroende på den stora
osäkerheten, dels på det handlar engångsintäkt, elleratt om en som mer
mindre förlust längre fram.uppvägs motsvarande intäkt Detav en av

inte säljer kan i bästa fall säljas mellanstaten Valet säljaattnu, senare.
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värdet fåföretaget, baraeller behålla tillgången i bestäms inte attavnu
hurockså vilken bedömninghandeni görsutan som avavpengar

bedömasföretaget kanutvecklas avyttring.tillgången i Dettautan
efter det nedan beskrivit det andra alternativet.bättre viatt

övergående kostnaderkostnaderna skiljeranalysen vi mellanI av
för och sjukvårdshuvudmän.och varaktiga kostnader ägare

sjukvårdshuvudmänför ochKostnader stat

Övergående för och sjukvårdshuvudmänkostnader stat

befinnerefter år sigbred utförsäljning så 3-400 apotek någraEn att0
för försäljning. Omi kräver antar attägo, manresurserannans

verksamhetskostnaderna, kandenna högst 4 procentmotsvarar av
vilketmkr,engångskostnaden för försäljning beräknas till 70 ger

mindre del dessaårlig kostnad på knappt mkr. Endast9 aven en
därefterkostnader kommer återkomma.att

personal.till minskningKostnadsreducering sker delstor av0 genom
kostnaderna ochantagandet neddragningVid 15 procentsom av
lika mycketpersonalen drabbas proportionelltantagandet att som

tillresursslag berälmas maximalt uppgåandra avgångsvederlaget
mkr, innebärvilket årslön för Det466 1650motsvarar personer.en

skulle bli någonarbetslösainte 1650att prognos avpersoner -
det finnsarbetsmarknadapotekspersonalens har inte gjorts, även om

god arbets-anledning välutbildad apotekspersonal harattatt tro en
rimligtmarknad utanför Apoteksbolaget. dessutomDet är attäven

denneddragningen hos Apoteksbolaget eller hos ägarenanta att nye

‘ Stockholmskonkurrensutsättning.Nunnis Kostnadseffekter IKE,Se av
kompliceradmindreFörsäljning apotek tordeUniversitet, 1996. änettav vara

fallhandlar kostnaden i varje integatudrift Nurmis exempel varförom,som
350/900Med verksamhetskostnad härunderskattas. 40 procent avmenas

vilket rndkr rndkr. 4 60apotekens kostnad, 1,5 av 3,75 ärprocentegen ger
apotekennågot beroende på det derndkr, med tillägg tönnodligen störreäratt

säljs.som
‘9 årutslaget på med realräntan 410 procent,
2° övergår tillsåväl den personal kvar deninnefattar finnsDetta somsom som

här räknar med 15högt räknat det skälet viDetta ävenägare är attavny
med läke-arbetarall personal, inkluderande dem inteävenprocent av som

medelsförsäljning.
2‘ årsredovisningpersonalkostnaden enligt Apoteksbolagets15 procent av

många fall bliröverskattning tiden iantagligen eftersom1996. Detta är en
på avgång,grund naturlig pensionkortare av m.m.
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de uppköpta apoteken i utsträckning kan ske s.k.storav genom
naturlig avgång. För begrepp storleksordningatt dennaett om av
engångskostnad kan dennämnas inte bör belasta enstaka åratt ett

slås investering,utan påut, 10 år. Med antagandet.ex. ettsom en
4 skulle den årliga kostnadenprocents ränta hela avgångs-om av

vederlaget maximalt bli något under 60 miljoner kronor.

Totalt har alltså 10-70 mkr i övergående, årliga kostnader.0

Varaktiga kostnader för och sjukvårdshuvudmänstat

Tillståndsgivning och tillsyn kan betraktas varaktiga kostnader.0 som
Vi Apoteksbolagets apotek inspekterasantar att på sättsamma som
andra apotek Apoteksbolagetssamt interna inspektionsverksam-att
het bibehålls oförändradpå nivå och också förnivå vadanger en
andra företag bör åta sig i detta avseende. En kalkyl visar attgrov
den årliga kostnaden blir omkring 12 miljoner kronor och cirka 12
anställda vid myndigheten fråga.i Säkerheten hanteringeni och
kvaliteten i informationen till kunderna kan därmed bibehållas vid

konkurrensutsättning.en

Totala kostnader och intäkter för och sjukvårdshuvudmänstat

Tillsammans kan vi räkna med 22-82 mkr i årliga kostnader, vilkamot
kan ställas de maximalt cirka mkr500 i årliga intäkter, antassom vara

följd konkurrensutsättning i kombination med utförsäljning.en av
Nettointäkten, dvs med avdrag för ovannämnda kostnader, kan antas
variera mellan cirka och420 480 mkr. En mittpunkt ligger på cirka 450
mkr. Detta statisk analys,är till vilket också ska läggas s.k.en
dynamiska effekter, utvecklas nedan.som mer

Sjukvårdshuvudmärmens administrationskostnader kan påverkas av
vilka stymingsaltemativ väljs. I samtliga fall måste på någotsom man

ställning till prislistor ochsätt ta vilka villkor ställer i tätortom man
respektive glesbygd, dvs det finns administrationskostnader för
"upphandlaren" i alla fallen. I den utsträckning sjukvårdshuvudmannen
ska fatta individuella etableringsbeslut ökar givetvis kostnaden. Dessa
skillnader torde dock inte ha någon väsentlig betydelse för vilken styr-
ningsforrn föredras.som

2’ Den nödvändiga myndighetstillsynen beskrivs nedan, kapitel 11.närmare
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samhällsekonomiska kostnader och intäkter

Allmänt

för och sjuk-betraktat kostnaderdel vad viEn ägareovan somav
lägrevårdshuvudmän tillfaller också konsumenten, form priser. Eni av

distributionskostmaden 3-15-procentig minskning motsvarar enav
läkemedelskosmaden,procentig minskning den genomsnittligaav

läke-distributionskostnaden 20eftersom vi utgör procentantar att av
medelspriset.

bedömaandra svårarePå intäktssidan ligger änär attposter som
kanvilken utsträckning konsumenternaovanstående, nämligen i ge
styrka,för Apoteksbolagetsför och få genomslag sina behov.uttryck

information, enhetliga lösningarhantering, gedigensäker och tryggen
vadkonsumenternas preferenser,den nackdelenhar t.ex.att avser

uttryckfullsortimentapotek, kan komma till påtill intenärheten ettett
konkurrenssituation. Konkurrensmodellensenkelt ilika sätt som en

säljareeffekter innebär konsumenten väljer dendynamiska att som
köparensbäst meddet alternativerbjuder överensstämmersom

produktereffekter kan uppstå i formDynamiskapreferenser. att nyaav
följd denna valmöjlighet,utvecklasoch tjänster t.ex. nyaen avsom

eller högserviceapotek. Alternativenlågprisapotekdistributionsformer,
för alla. konkurrenstanken liggerbestämda gång Iemellertid inteär en

lösningar,finnas incitament utveckladet måsteockså att t.ex.att nya
produktsortiment möjlighetdistributionsformer, fårnytt attsomnya

förutsättningar för uppkomstenbefintliga. Gynnsammatävla med de av
väsentligt element. De dynamiska effekternasåledesinnovationer är ett

dennakan betydelse. Påberäknasvåra storantasär att vara avmen
konkurrensalternativetpunkt har det kombinerade försäljnings.- och en

idéer ochförgenomslagstyrka, det snabbtatt ett nyagenom ger
åtgärder.

risken för ickealternativnackdelen med dettaDen ärstörsta
det receptfriasärskiltönskade effekter på läkemedelsförbrulcning,

omfattande konkurrens-säkerheten.och snabbsortimentet, En och
leda tillförhållandenutsättning detta slag kan också under vissa attav

privata monopol,statliga monopolet på lokala marknaderdet ersätts av
frånErfarenheternaminskar den samhällsekonomiskavilket vinsten.

konkurrens-omreglerade områden pekar vissandra på typatt aven
också få fördel-kanFörändringarproblem kan uppstå. i regleringar

därför följasSådana måsteningseffekter kan behöva motverkas.som
regelverket. Enberedskap finnas föroch justera detatt mernyaupp

omreglering dessa skäl föredlra.successiv är attav
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En nackdel riskerna för oligopollösningar,är dvs uppkomstenannan
fåtal företag spelarett varandrastora mot änav som snarare anpassar

sig till kundernas behov. Apotekshandeln goda förutsättningar attger
bilda kedjor, utnyttjar lagennöjligheter, specialise-som gemensamma
ringsmöjligheter, datorlösningar, likartade koncept iett storsom passar
utsträckning enhetligt sortiment. Genom enskilda apotek lätt kan fåatt

monopolliknande ställning i mindre kommer risker finnasorteren att
för brist på variationsrikedom och flexibilitet ytterligare förstärkersom
den tendens till stelhet ligger i oligopolen. En övergång från ettsom
offentligt monopol till privat oligopol och lokala monopol behöver
därför Ävensamhällsekonomiskt inte någon vinst. detta talar förvara

successiv lösning väljs såatt i tid kan följa tendenserna.atten mer man

Styrningsformernas eflekter på tillgängligheten

De viktigaste mätbara kostnadsskillnadema för konsumenten uppträder
i samband med förändringar tillgängligheten. Förändringar börav
jämföras med dagens situation. Idag finns det apotek lO 000ett
invånare, vilket med europeiska mått relativt glest. komplett-är Detta

i glesbygden med IOOO-tal apoteksombud och andra distribu-etteras
tionsformer. För förenkla analysen utgår vi från glesbygdensatt att
tillgänglighet kommer förbli oförändrad i alla alternativ, beroendeatt
på samhället på elleratt sannoliktett sätt vissannat garanterar en

tillgänglighetminsta i glesbygd, ungefär på dagens nivå. Skillnaderna i
tillgänglighet, förekomstimätt apotek, torde bli påtagliga imestav
halvcentrala områden eftersom stadskämor i allmänhet alltid har, och
kommer ha, åtminstone apotek.att Däremot kan olika alternativett

olika antal apotek i de områdena.även tätastegenerera
utförsäljningEn betydande del, eller tredjet.ex. vart annat vartav en

apotek spridda landet, kombinationiöver med så lite styrning som
möjligt från sjukvårdshuvudmännen kan leda till starkt tryckett att
etablera apotek i tätbefolkade delar landet. kommerDär servicemer av
och tillgänglighet förbättras. samhällsekonomisktatt leder till det till en

flertaletvinst kunder får bättre tillgänglighet, det skerävenom om
bekostnad mindre antal kunders tillgänglighet.ettav

En sidoeffekt denna konkurrensutsättning kan bli kostnadernaattav
för glesbygdsservicen kommer koncentreras till de statligt ägdaatt
apoteken, vilket i längden det ohållbart låta det statligagör bolagetatt
stå för hela glesbygdskostnaden om väljer sådan lösning iman en
början.

Om kombinerar konkurrensutsättning och utförsäljning medman en
starkt inflytande från sjukvårdshuvudmännenett etableringen,över
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tendensemakommer till koncentration kunna eftersommotverkas,att
kan sjukvårdshuvudmärmen allmänhet villi spridaanta attman

apoteken så jämnt möjligt sådan effektregionen. En kanöversom
uppnås antingen prislistorna för förersättning levereradeattgenom
disttibutionstjänster differentieras i olika regiondelar, eller attgenom
sjukvårdshuvudmärmen direkt beslutsrätt etableringar.överges en
Därmed minskar marknadslcrafiemas spelrum till förmån för hälso-en
och sjukvårdspolitiskt motiverad jämnare spridning.

Alternativet med individuella etableringsbeslut från sjukvårds-
huvudmännens sida kan tänkas leda till begränsad konkurrens imer
befolkningstäta områden vilket torde leda till högre kostnader, och
därmed priser, för kunder och sjukvårdshuvudmän i dessa områden.

både landstingsekonomiskDetta och samhällsekonomiskär en en
kostnad, på grund högre priser till kunderna och tillgänglighetsämreav

tåri Man här fördelen med gynnandet glesbygdentätorter. väga motav
nackdelen ökade kostnader för tätortsetableringama.av

Konkurrensutsättning9.4.3 vid bibehållet statligtett

apoteksbolag

alternativaDen metoden innebär den konkurrensutsättningäven en men
med bibehållande Apoteksbolaget intakt och fortsatt statligt ägande,av
åtminstone övergångsvis. Andra aktörer möjlighet kompletteraattges
det rådande utbudet. betyderDet Apoteksbolagets butiksnätatt

oförändratbibehålls utgångslägeti sannolikt för omfattandeutsättsmen
strukturtörändringar inom några år konkurrensen utvecklats. Dettanär
behöver inte enbart ske etablering butiker kan också skeutangenom av

särskilda distributionsfonneri för exempelvis distansköp eller dos-
Ävendispensering till kommunernas äldreomsorg. här kommer

lokaliseringsfrågan aktualiseras, vilket dels måsteatt gör att taman
ställning till törsöijningsansvaretpå vilar, eller sjukvårds-statenvem

delshuvudmännen, vilka former sjukvårdshuvudmännens inflytande
skall Apoteksbolagets marknadsandel kommer successivt attges.
minska vilket skapar ökade rationaliseringsbehov.

Tänkbar kostnadsreducering intäktoch

jämförelse detI med tidigare alternativet förverkligas konkurrensutsätt-
detta alternativningen i på kort sikt formi konkurrens eller hotav om

konkurrens från nyetableringar. Hur påverkas möjligheterna till kost-
nadsreducering detta Enligt Högbergs ovannämnda studieav om
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äldreomsorgen åstadkom hotet konkurrensutsättning 4-procentigom en
kostnadsreducering, vilket innefattar effekten på de enheter inomäven
äldreomsorgen inte konkurrensutsattes. bidragande"En orsak tillsom
denna hoteffekt kan upphandlingarna i så utsträckningatt storvara
ledde till egenregi förlorat, författaren. Konkurrensut-att säger

upplevdessättningen reellt hot, dock forverkligades.inteettsom som
leddeDäremot upphandlingen till 12 kostnadsreducering deiprocents

delar verksamheten upphandlades.av som
Möjligheterna till kostnadsreducering kan olika i olikavara

branscher, åtminstone kort sikt. Där har anläggnings-storaman
investeringar det svårt snabbt minska kostnadernaär se debattenatt
kring regementsnedläggningar. Apotekshandel kapitalintensivär mer

äldreomsorg, vilket tyder på hotetän på kort sikt skulle få någotatt
mindre effekt. äldreomsorgMen mycket känslig för risk förär
kvalitetssänkning, vilken kan direkt proportionell antaletantas motvara

fältet.på apoteksverksamhetI finns möjligheter väljastörre attpersoner
alternativa metoder för distribution kvalitetssänkningar förutan
kunden. Såsom skildras nedan kan tillräcklig kvalitet hos alla aktörer
upprätthållas krav i tillståndsgivning tillsyn.och äldre-Igenom

relationen mellan hoteffekt upphandlingseffektoch 4/12,omsorgen var
dvs 1/3. Kostnadsreduceringen på grund upphandlingen iantogsav
apoteksfallet och15 hoteffekten 1/3procent antasvara om vara av
denna får vi 5 procent.

de där nyetableringI inte något reellt hot, åtminstone detorter är när
gäller fullsortimentsbutiker, skulle hotet konkurrensutsättningom

frånkomma eventuellt distansköp och i frånviss mån näraliggande
Distansköpskonkurrensen gäller inte för hela sortimentet, fororter. utan

den del möjlig distribueraär att post.som per
eventuellAnta nyetablering hot för hälften landetsatt är etten av

apotek. Hoteffekten skulle då reducera kostnaderna till hälften 5av
nämligen 2,5 Om vi vidare hälftenprocent, procent. antar att av

sortimentet möjligt distribuera distansköp skulle konkurrens-är att som
effekten dvs vad äldreomsorgsprojekteti kallades upphand-som
lingseffekten hälften de tidigare 15 dvs.antagna procent,vara av

hälften7,5 I butikerna verkar hot etablering 2,5procent. av om
kostnadsreducering medan hälften sortimentet i allaprocents av

butiker for reell konkurrens från distansköp 7,5är utsatt procents
kostnadsreducering. Genomsnittligt hamnar kostnadsreduceringen
någonstans emellan och2,5 7,5 uppskattningsvis 5procent, procent.

23 Observera alla de nämnda kostnadsreduceringama bedöms ha uppnåttsatt
sänkning kvaliteten.utan av
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det gällde det förra och utförsäljning,När alternativet, såkonkurrens
förutsattes försäljning ske under tidsperiod. detkortare Ien
föreliggande alternativet med enbart konkurrensutsättning kommer för-

förmodligenändringar spridas tidsperiod, nämligenlängreatt över en
den tid det för konkurrenter distansköp ellerbygga påtar att attupp

slå sig in på redan etablerade därförmarknader. Visättannat antar att
detta alternativ beräknas längre effekt. beräknastid fram fulltill Denta
under effekterde åren vilket, beräknatpå cirka 5närmaste procentge
på mdkr bruttomarginalen för3,3 receptbelagda läkemedel, ger en
kostnadsreducering på cirka miljoner brutto.165 kronor

Skillnaden mellan detta och det föregående alternativet torde dock i
huvudsak beräkningsmässig eftersom hotetskillnadenvara om
konkurrens på sikt till faktiskövergår konkurrens, Apoteks-även om
bolaget initalt säljerinte några apotek. Bolaget kan efter tidut en
tvingas lägga ned vissa apotek lönsamhetsskäl och verksamheten tasav

företagandra i bästa fall, lyckas lönsamhet. På liteöver av som,
längre sikt finns det anledninginte kostnadsreduceringenatt anta att
blir mindre med detta alternativ, dvs skulle sig besparingnärmaman en

och mkr.brutto.på 15 500 Eftersom talarvi här längreprocent om
sikt, innebär det effekten sparbetinget hunnit verka och denatt ut attav
långsiktiga effekten får ske från lägre kostnadsnivå.antas en ny,

sjukvårdshuvudmänKostnader för ochstat

Övergående kostnader för och sjukvårdshuvmdmänstat

betydelsetransaktionskostnader finnsInga detta alternativ, tilliav
föregående alternativet.skillnad från det Däremot kan övertalighets-

kostnader uppstå. kostnadsreducering skulleMed 5-procentigen
maximalt på kort sikt l/3 övertalighetskostnaden i det tidigareav
alternativet uppstå och något under mkrårlig på 20kostnadge en
årligen enligt motsvarande förutsättningar redovisades för detsom
tidigare alternativet. Kostnadsreduceringen efter hand signärmaantas

förradet altemativets nivå.

Övertaligheten2‘ beräknas till och övertalighets-maximalt 550 personer
kostnaden till 155 mkr sedan år med realräntanslagits 10 4utsom

vilket något under 20 mkr år.procent, ger per
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Varaktiga kostnader för och sjukvårdshuvudmänstat

Tillståndsgivning och tillsyn drar varaktiga kostnader. Vi antar att
dessa desamma i föregående alternativ,är dvs mkr årligen.12som

Totala kostnader och intäkter för och sjukvårdshuvudmänstat

Totalkostnaden, 12-32 miljoner lcronor, lägre föregåendeiär än
alternativ. Kostnadsreduceringen på beräknade miljoner kronor165 ger

tillpå, början, något under miljoner kronor.ett netto 150 Eftersomen
detta alternativ efterhand alltmer det förrasig alternativet, kannämnare
nettointäkten efterhand beräknas stiga 450 mkr.mot

Även detta alternativ kan ställas de olika stymingsaltemativenmot
från sjukvårdshuvudmännens sida. finns den skillnadenHär mot
föregående alternativ transaktionskostnadema blir väsentligt lägreatt
eftersom det med all sannolikhet handlar färre nyetableringar påom
kort sikt de 350 förutsattes det förrai alternativet.än som

Samhällsekonomiska kostnader och intäkter

Allmänt

Konsumenten fâr i detta alternativ till början l-procentig pris-en en
reduktion, eftersom distributionskostnaden, sänkts med 5 procent,som

cirka 20 läkemedelspriset.utgör Efter hand sigprocent närmarav
prissänkningen det förra alternativet.

det föregåendeI alternativet har diskuterats vilkeni grad
konkurrensutsättning och samtidigt omfattande utförsäljningen ger
dynamiska effekter respektive risker för oligopolistiska läsningar vid
etablering de kedjorna. detI föreliggande alternativet kommerstoraav
konkurrensutsättningen ske successivt, vilket torde begränsaatt mer
både positiva och effekternegativa och dessutom möjliggöra att stats-
makterna får möjlighet följa utvecklingen bättrepå Dettaatt sätt. ärett
inget obetydligt för detta alternativ eftersom just osäkerhetenargument

vad händer vid konkurrensutsättning viktig från hälso-ärom som en
och sjukvårdspolitisk synpunkt. Varje dennametod minska osäker-att
het får därför ha värde.antas ett stort

skillnadEn föregående alternativ här förutsättervi intemot är att
någon intäkt försäljning apotek.av av
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olika styrningsalternativensDe effekter på tillgängligheten

alternativet med nationellOm eller prislistor genomförs,regionala
kommer Apoteksbolagets struktur förmodligen oförändradeatt vara
under några år framåt med de ytterligare etableringar i attraktiva lägen

kan komma till stånd. skerHär alltså tillgänglighetshöjning ochsom en
möjlighet för de berörda konsumenternas preferenser slå igenom.atten
Alternativet med individuella etableringsbeslut fallkommer i vissa
hejda denna ökning tillgängligheten centralai de lägena, medatt av

nackdelar det föregåendei alternativet.samma som
Effekterna blir saki likartade begränsade skalanmindre i iänmen

föregående alternativ.

överväganden9.4.4 alternativen och förslagav

Jämförelser mellan de stymingsaltemativentre

vi ställning till de formernaInnan två för konkurrensutsättningen,tar
finns det skäl analysera sjukvårdshuvudmännens stymings-att om
fonner kan påverka valet. Vi undersöker därför summariskt på vilket

kostnadsreduceringen förverkligaskan valet stymings-sätt avgenom
form.

generella alternativetDet nationell prislista. fårDenärmest en
bygga på sjukvårdshuvudmännens krav kostnadsreduceringar,påantas

den nationell kommer den antagligen någotäratt att ettmen genom ge
vidare vad regional prislista skulleänutrymme göra.en

Regionala skulleprislistor möjliggöra sjukvårds-för respektive
huvudman differentierade listor för delarolika regionen,göraatt av
vilket kan ytterligare skärpa kraven kostnadsreduceringarpåantas

geografiskaåtminstone i vissa lägen.
lägga individuella etableringsbeslutAtt sjukvårdshuvudmännensi

händer dessa direkt verktyg för koppla besluten tillett attger en
regional tillgänglighetspolicy, vilket endast ske på indirektkan sätt,ett

prislistor, devia i övri alternativen.ga
När de stymingsaltemativen varandraväger tre mot attman ser man

det nationella alternativet inte möjlighet till regionalger samma
kostnadsanpassning de övriga och förlitar sig påattsom man mer
konkurrensens effekter. alternativDetta kommer förmodligen ledaatt
till fler apotek centralai lägen de stymingsaltemativen.övriga Deän
regionala prislistorna kan å sidan differentierad kostnadsbildena ge en
och jämnare regional spridning alternativet-i det nationella åänen
andra sidan förutsätts regional förhandlingskompetens dettapåen
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område. Det sista alternativet, individuella etableringsbeslut, innebär en
direkt styrd tillgänglighet leder till begränsningar konkurrensenmen av
och förutsätter i mycket hög törhandlings-grad och beslutskompetens
hos sjukvårdshuvudmännen. Dessutom bryter offentliga etablerings-
beslut privat handel formernormala i marknadsekonomi.motav en

Alternativet med försäljning innebär initialt arbetsinsats förstörreen
sjukvârdshuvudmännen det andra alternativetän och skulle innebära att
dessa på mycket kort tid måste bygga förhandlings- ochupp

Ävenbeslutskompetens. det frågaär övergående problem, är ettom om
stymingsaltemativ möjliggör successiv uppbyggnad sjuk-som en av
vårdshuvudmännens kompetens på detta område föredra, vilket talaratt
för alternativen med nationell eller regional prislista.

Med tanke de övriga skäläven anförts föreslås principensom om
regionala prislistor. Valet styrningsfonn påverkar dock inte i någonav
högre grad vilket de konkurrensaltemativentvå väljs.av av som

Slutsatser formerna för konkurrensutsättningenom

förstaDet alternativets nettointäkt ligger mellan 420 och 480 mkr,0
det andra alternativets nettointäkt ligger inledningsvis omkring 150
mkr kommer förmodligen sig det första alternativetatt närmamen
efter några år.

förstaDet alternativet leder förmodligen till snabbare förändringar i
lokaliseringsmönstret därmedoch större genomslag för konsumenter-

preferenser.nas
andraDet alternativet möjliggör dock successiv utveckling.en mer

finnsDet värde iett välja metod möjlighetatt i lugnatten som ger en
och följa utvecklingen konkurrensutsättningen, för statsmakterro attav
och sjukvårdshuvudmän därigenom skall kunna säkerhet,garantera att
kvalitet, tillgänglighet och andra viktiga aspekter tillgodoses.

Som framgår nettointäktsresonemanget handlar skillnaden fram-av
förallt olika profil tiden. Låt tidsfördröjningenöverom anta att äross

år, under vilkentre tid skillnaden minskas avtrappande från full
skillnad, 300 mkr, första året till full likhet efter år vilkettre, ger
omkring halv miljard kronor ackumuleradi skillnad. Det i utveck-en är
lingen tidenöver bedömning sparbetinget måste I ochgöras.som en av
med beslutägarens sparbetinget förverkligas IS-procentig kost-om en
nadsreducering under de första två åren, konkurrensutsättningoavsett
eller inte. Det inte säkert konkurrensutsättningensär effekteratt på
kostnaderna kommer slå igenom särskiltatt starkt sparbetingetsutöver
effekter under de första åren. Kostnadsreducering i storleksordningen
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15 behöver några år på sig. altemativens effekterDe tvåöver procent
därmed väsentligt.utjämnas

Till den diskussion förts bör läggas övervägandensom ovan om
fördelar och nackdelar behålla tills vidare respektive säljaatt statensav
tillgångar Apoteksbolaget. Värdeti försäljning delar Apoteks-av av av
bolaget bör ställas den värdeutveckling förväntaskundemot utansom
avyttring. detaljerad kalkyl harEn inte kunnat be-göras utöver
dömningen Apoteksbolaget med sannolikhet kommer klaraatt stor att
konkurrensen och behålla betydande marknadsandel, dennaävenen om
minskar från dagens 100 Det finns all anledningprocent. att tro att
värdet tillgång i Apoteksbolaget kommer högt istatens ävenattav vara
den framtiden och vid behov kunna realiseras vidnärmaste en senare
tidpunkt. värdetHur idag svårt bedöma i brist på marknadär ärstort att
och det heller möjligtinte med rimlig säkerhet bedöma dettaär att om
värde kommer stiga eller sjunka och i så fall hur mycket. medDetatt är
andra 0rd svårt vad vinner eller förlorar frånpå avståsägaatt staten att

sälja för eventuellt dettaatt göraattnu senare.
finns dock,Det skäl mednämnts, även ett väntaannat attsom

utförsäljning, nämligen den stabilitet säker-garanti fortsatt iextra om
het, kvalitet tillgänglighetoch skapas tankestatligt ägande medsom av

läkemedelsdistiibutionenspå betydelse sjukvårds-i hälso- ochett
politiskt perspektiv.

Sammanfattningsvis föreslås bibehållesApoteksbolagetatt som
statligt företag konkurrensutsätts möjlighet skapas förattmen genom

såväl lokalt formnyetableringar i distansköp påteknik, t.ex.som av ny
nationell nivå.

Vidare föreslås sjukvårdshuvudmännens inflytande tillgodosesatt
dessa fattar beslut regionala för distributions-priserattgenom om

eventuellttjänsterna, på olika nivåer för olika regiondelar beroende på
vilken tillgänglighetspolicy respektive sjukvårdshuvudman har. Hur
detta kan utformas kapitelvisas i 10.

9.4.5 Glesbygdsservicen

korthet föreslås följande:I

tillfredsställandeEn glesbygdsservice fortsättningenigaranteras0
förnationellt åtagande finansiera glesbygdsservice, iett attgenom

första hand särskild receptavgift. skall gles-Normaltgenom en
bygdsservicen för sjukvårdshuvudmännen ochettvara ansvar
förverkligas de erbjuder fördelaktiga prislistor för demattgenom

vill etablera apotek glesbygden. med omfattandei vissa länFörsom
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glesbygd kommer stödet till sådan behövaservice att ettvara
nationellt åtagande.

Olönsam glesbygdsservice finansieras idag utjämnings-ettgenom
inom Apoteksbolaget. Den negativa vinsten på ensamapoteksystem är

idag cirka kronor45 miljoner och gäller apotek. ska200 Detnästan
understrykas Apoteksbolagets minusbidrag, såväl tillatt summans
storlek antalet apotek, inte exakt behöver det stödbehovmotsvarasom

finns i framtiden.som
Så länge kvarstår till Apoteksbolaget, bör utgångs-staten ägaresom

punkten väsentligare förändringar glesbygdsservicen inteattvara av
kommer vidtas bolaget kontakt med eftersomMenatt utan ägaren.av
glesbygdsservicen samhällsåtagande, på längre sikt kanär ett som
komma konflikti med lönsamhetskravet måste Apoteks-ersättaman
bolagets åtagande med formerandra för helt säkerställa glesbygds-att
servicen.

En lösning apotekens glesbygdsservice problem förär att ettse som
sjukvårdshuvudmännen. skulleDetta innebära glesbygdsservicen fåratt
lösas inom för läkemedelsförmånen, dvs siktpå antagligenramen

sjukvårdshuvudmännen. Detta skulle förmodligenövertas leda tillav
intresset för etablering apotek till olönsamma delar regionernaatt av av

skulle komma minska i jämförelse med idag, eftersom det tordeatt vara
hårdare konkurrens landstingeni medel till detta ändamål det haränom
varit i Apoteksbolaget, kan ledaDetta till så långt möjligtatt man
försöker finna effektivare via särskilt apotek. Glesbygdskostna-sätt än
den torde då bli mindre 45 miljoner kronor, andra sidanå ledaän men
till och högreservice kostnad för kunderna.sämre

lösningDenna möjlig framförallt de landstingi har mått-är ettsom
ligt inslag glesbygd. För vissa landstingen, särskilt i Norrland,av av
kan glesbygdsservicen bli ekonomiskt alltför betungande för åläggasatt
sjukvårdshuvudmännen, bör nationellt åtagande. Tanke-utan ettvara
gången här inornregionala fördelningsfrågor, finns i de flestaär att som
landsting, inornregionalt medan några Norrlandslänensär ett ansvar, av
situation aktualiserar mellanregionalt fördelningsproblem,ett är ettsom
nationellt Det inte rimligt betrakta glesbygdsservicenär iattansvar.
dessa landsting enbart fråga för sjukvårdshuvudmännen såsom en
länge lagstiftning reglerar läkemedelsförmånensstatensom genom
utformning, vilket uttryck för nationell vilja läke-är ett göraatten
medlen ekonomiskt tillgängliga för alla.

25Detta genomsnitt mellan och1995är 1996. Uppgiften gäller apotek ärsom
på och uppvisar negativ apoteksvinst sedanortensamma en som gemensamma

kostnader såväl på gruppnivå bolagsnivå dragitssom av.
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finns alternativa former för säkerställa rimligDet några nivåatt en
på sådan service. Posten konkurrensutsattes fastlades i avtalNären
med för glesbygds-skyldighet Posten tillgodoseAB ävenstaten atten

gällde särskildservicen det postverksamhet, och dettanär utan
dominerandeSkälet får ha varit så påersättning. Postenantas att var

marknaden det rimligt företaget fortsättningen skulleiatt ävenatt var
bära dessa kostnader själv. Under övergångstid kan liknande kravetten
ställas Apotcksbolaget, det lämpligt redan förberedapå är attmen ennu

varaktig lösning.mer
departementspromemoriaalternativ avgifter.Ett Iärannat en

efter konkurrensutsättning, avgiftssystem förföreslås, några år ett attav
finansiera de cirka miljoner kr merkostnad.100 Postensantassom vara
Avgiften föreslås brev, vilket tillräckligt lågt för3 öre attvara per anses

konkuxrenshämmande.inte Beslut i denna fråga har inteännuvara
fattats. motsvarande apoteksområdet skulle, utifrånEtt påsystem
dagens beräknade underskott glesbygd avgifti innebära påenm.m.,

receptpost.cirka expedierad80 öre per
Ytterligare alternativ statligt anslag, kostnad fårärett ett t.v.en som

avräknas läkemedelsförmånen. form har för säker-på Denna valts att
ställa Postens kassaservice, i 1998 års budgetproposition inne-som

Ävenhåller syfte frågaanslag i detta på miljoner lcr. denna har200ett
behandlats den ovannämnda departementspromemorian föreslåri som

denna skall upphandlas. omfattatjänst Upphandlingen skall denatt
olönsamma kassaservicen,delen dvs den del till vilken alternativav
kassaservice saknas och Medinte kommersiellt motiverad.ärsom
denna möjliggörkonstruktion andra AB kan kommaPostenänattman
ifråga och det statliga bidraget kostnaden förinte täcker helaatt
glesbygdsservicen enbart den del olönsam.utan ärsom

Glesbygdsstöd nordiska ländervissai

Norge har glesbygdsproblem och apoteksstruktur påminnerett en som
det svenska. apotek betalarVarje in avgift till beräknad istatenom en

till läkemedelproportion omsättningen i vård. möjlig-Föröppen attav
lokalisering i olönsamma lägen har apotek betecknatsantalgöra ett
stödapotek. kan eftergift avgiften och tillskott tillDessa påsom

2‘ påStatens och betaltjänstområdet, Ds 1997:58post-ansvar
7 såKalkylen kan här: beräknade påDagens underskottskosmader 45göras
miljoner kronor divideras med miljoner56 vilket 80 örereceptposter ger per

recipe.receptpost
2 Rammevilkår for omsetning legemidler. NOU 1997:6.av
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driften. 1995 avgiftseftergiften respektive tillskottet mellan och5 6var
miljoner kronor till totalt apotek.17

Även Danmark har avgiflssystem administrerat Deett staten.av
har omsättning på 4,3 den genomsnittligaöverprocent omsätt-som en

ningen betalar in till fond administreras harDestaten.en som av som
omsättning lägre 4,3 har ersättning.än rätt atten
Finland har det butiksnätet de beskrivna nordiskatätastesom av

länderna, förefaller ha relativt omfattande stödsystem. reglerasDettaett
den särskilda skatt apoteken betalar på i genomsnitt 7,2genom som

omsättningsvärdet alla i apoteket. Skattens höjdprocent av av varor
bestäms omsättningens storlek; de minsta apoteken har nedsatt skattav
och de betalar högstaDen skattesatsenstörsta llmest. är procent.
Mellan 60 och 100 apotek har del detta stöd.av

Överväganden och förslag

Så möjligt bör utarbetas bygger förstai handsnart ett systemsom som
receptavgift, skulle möjliggöra etablering i olönsamma lägen.som

Detta bör inriktas på de Norrlandslän där det bedöms glesbygds-att
servicen blir alltför betungande för sjukvårdshuvudmännen klaraatt
själva. Ersättningen betalas till sjukvårdshuvudmannen, kansom an-
vända medlen för stödja de apotek inte klarar lönsamheten medatt som
rimliga prisförutsättningar, dvs inom för de prislistorramen som
sjukvårdshuvudmannen fastställt för ifrågavarande del regionen.av
Alternativet, höja prisnivån, innebära alltför belastningatt antas storen
för de patienter bor i dessa områden.som

Det dock f.n. svårt vilkaär apotek verkligen hotasatt veta som av
nedläggning vid strikt lönsamhetstänkande. Det svårtett är även att
bedöma hur stödbehovet, räknas i kronor, eftersom detta börstort är,
bygga på den glesbygdsservice önskas sjukvårdshuvudmännen.som av

kommerDet någon tid, åtminstone fram till förstaden uppfölj-att ta
ningen konkurrensutsättningens effekter, nedan föreslås, innanav som
omfattningen det statliga stödbehovet klarnar. Slutsatsen detta ärav av

glesbygdsâtagande under kort övergångstid bör ligga kvaratt ett t.v. en
i avtalet med och Apoteksbolaget. Detta möjligt understaten är
förutsättningen alternativet konkurrensutsättning utförsäljningatt utan
väljs. Detta alternativ kan fördelaktigså position försägas ge en
Apoteksbolaget på marknaden kostnaden för glesbygdsåtagande,att ett
åtminstone under övergångstid, inte kan orimligt belast-en anses som
ande. finnsDet ingen anledning slopandeatt tro ensamrättenatt ett av

29 kapitelSe 12
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under den första tiden kommer leda till förändringaratt stora av
glesbygdsservicen. Därmed kan sjukvårdshuvudmännen ställning tillta
vad krävs för framtideni bevara tillgänglighetenäven i gles-attsom
bygden, varefter föreslagnadet med apoteksavgifter kansystemet
byggas upp.

9.4.6 Lika-pris-principen

Principen enhetligt försäljningspris till allmänheten föreslåsettom
förändras så den istället fokuseras på apotekens inköpspris. Motivenatt
till denna principiella förändring följande.är

Ensarnrätten inte den enda regleringen inom läkemedelsförsörj-är
ningen. Området i själva verket omgärdat medär några olika
regleringar i syfte läkemedelskostnaden så låg ochgöra rättvisatt som
möjligt för individen: statligt beslutade priser på produkter, enhetligen
prisnivå i hela landet nationellt högkostnadsskydd.samt ett

Konkurrensutsättning medför praktiska skäl det blir svårtatt attav
upprätthålla dessa regleringar, nämligen den förverkligaren av som
principen enhetliga försäljningspriser till allmänheten. Skälet är attom
konkurrerande företag normalt använder priset konkurrens-som en
faktor och detta inte tillåtet använder andra, kanske likaär inteom man

Ävencentrala konkurrensmedel. inte avskaffar ensarnrättenom man
enbart vill olika slag prestationsersättningar förutan pröva av

distributionstjänsten förutsätter detta varierande priser mellan apoteken
återspeglar olika kostnadsnivåer. Vill under förhållan-sådanasom man

den behålla det enhetliga priset krävs kompletterande förregleringar att
fördela mellanskillnaden.

prisskillnaderDe vid tillåtande varierande priser,ettsom, av
kommer uppstå mellan apoteken måste bedömas små. Hög-att som
kostnadsskyddet kommer, principen enhetligt prisäven om om
avskaffas, de köper mycket läkemedel fårinteatt garantera att som
kostnader ligger nationellt fastställd nivå.översom en

Rälcneexempel:
Om apotekens inköpspris hela landet, kanär övergemensamt
de maximala prisskillnadema mellan apoteken beräknas utifrån
antagandet distributionstjänstens kostnad i genomsnittatt utgör
20 priset. Om apoteken tillåts sälja till inköpsprisprocent av
skulle den maximala prisskillnaden mellan apoteken kunna
uppgå till 20 vilket tillräckligt högt för motiveraärprocent, att

mellan kanskeapotek, mellan landsting. finnsDett.o.m.resor
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arbitrageaffárer,då risk för s.k. dvs. det kan löna sig att
bedriva affärer skicka läkemedel mellan apotekensattgenom
upptagningsornråden, slags parallellimport. denregional Iett

sådan handel skermån systematiskt och lagligt kontrolleras den
via tillstånd och tillsyn. prisskillnademaDet svårtär att tro att
skulle varaktiga eller omfattningså ha sådan detattvara en
skulle löna medsig organiserad handel väsentlig omfattning.av

för konsumenten dessa prisskillnaderFaroma Bengtav anser
små, eftersom läkemedelsförrnånensJönsson konstruktionvara

maximikostnaden under år ändå blir densamma.gör att ett
Effekten blir framförallt den sjukvårdshuvudman haratt som

prisminimerande apotek inom fårsinaett gränser ut mer
medicin för andra sjukvårdshuvudmän.änpengarna

Hur principen prissättningen utformas framgår nedan, inärmareom
kapitel 10.

9.5 Konkurrensutsättning av

sjukhusapoteken

Sammanfattningsvis föreslås följande:

Sjukvårdshuvudmännen skall kunna förvälja ansvarig0 annan
sjukhusapotek sjukvårdshuvudmannen själv eller Apoteks-utöver
bolaget.

Konkurrensutsättning Apoteksbolaget innefattar all handel, såvälav
detaljhandel för allmänheten den delen sjukhusapotekensom av som
förmedlar läkemedlen till den slutna sjukvården. Eftersom den senare
delen speciell motiverar den några särskilda kommentarer.är

samordningsvinstemaF.n. betonas sjukhusapoteken drivsattav
tillsammans försäljning tillmed allmänheten. har lokalmässigaDetta
och logistiska fördelar. har inneburit sjukvårdshuvudmännenDet att

det ekonomiskt försvarbartinte regi driva sjukhus-iansett att egen
apoteken, slutit avtal med Apoteksbolaget utnyttjatutan som sam-
ordningsvinstema. framföralltOvan har framhållits den för sjuk-resurs
vården tillgången till fannacevter innebär. möjligheterOmsom egna
skapas driftenlägga hos tredje kan detta bli attraktivtatt part,en mer

3° läkemedelsmarknadSe Bengt Jönsson "En priskontroll,utan
Handelshögskolan Stockholm,i 1997. Bilaga 3 i SOU 1997:165.
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för sjukvårdshuvudmännen. Samtidigt kan farmacevtema utnyttjas
internt för information och rådgivning inom sjukvården. hindrarDet
inte Apoteksbolagets infonnations- ochäven rådgivningstjatt kanänster
utnyttjas för vissa tjänster eftersom sjukvårdsföreträdarna också uttalat
intresse ha god kontakt farmacevtermed verksamma försälj-att iav
ningen till allmänheten.

Ett problem med detta förslag det hos vissa sjukvårdshuvud-är att
inte kan genomföras förrän efter viss tidmän beroende på exempel-att

vis tre-årsavtal nyligen slutits med Apoteksbolaget.

Räkneexempel:
sjukhusapoteken drivs enligt uppgift från Apoteksbolaget
med genomsnittlig bruttovinst, dvs. driftkostnader och vinst,en
på drygt 16 vilket 360 miljoner kronorprocent, motsvarar av
omsättningen på mdlcr.2,2 Om kostnads-antarman samma
sänkning minskning bruttovinsten vid konkurrens forav som
öppenvårdsapoteken, 15 så skulle kostnaden sänkasprocent,
med omkring miljoner55 kronor.

Det finns uppenbarligen praktiska skäl för samdriften av
sjukhusapoteken och öppenvårdsapoteken. sjukhusapote-Om
ket drivs Apoteksbolaget, inte öppenvårds-änav annan men
apoteket vid sjukhus, leder till det blir två olikaattsamma

kanDet i synnerhet för deägare. små sjukhusapoteken leda till
odelbarheter. kanskeDet finnsinte underlag för helen
apotekartjänst enbart för de uppgifter åvilar sjukhus-som
apoteket respektive öppenvårdsapoteket för sig. Delarvar man

dessa på två uppstår kostnad. Låt dessaägare, antaupp en oss
odelbarhetskostnader uppstår vid hälften apoteken, dvs cirkaav
50, måste tillskapa 50 tjänster och kostnaden föratt attman nya

inklusivedetta, övriga kostnader, miljoner kronor.25är
Kostnadssänlcningen på miljoner55 minskas då med ungefär
hälften. denna effektMot står det faktum sjukvården interntatt
har behov fannacevter den eventuelltett gör attav egna som
lediga delen apotekartjänsten kan finna avsättning på annatav

sjukvården.inom Motsvarande möjlighet kan finnassätt även
på öppenvårdsapoteket.

3‘ Sjukhusleveransemas ekonomi 1996 utfall antaganden års1997samt om
verksamhet. Apoteksbolaget, 97-5-22.
32Enligt Apoteksbolaget detta underskattning.är Mer hälften landetsänen av
sjukhusapotek mycket integrerade, representerande betydligt änanses mer
hälften omsättningen. Odelbarhetsproblemet, fokuseras räkne-iav som
exemplet, gäller dock framförallt mindre sjukhusapotek.
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9.6 Försäljning receptfria läkemedelav

möjliggöra stegvis och väl kontrollerad konkurrens-För att en0
föreslås möjligheterna till försäljning receptfriautsättning, att av

läkemedel utanför apoteken inte utvidgas.t.v.

bedömasantal läkemedel kan kända allmänhetenEtt så attvara av
de kan säljas utanför apotek, dvs handel särskildaiäven öppen utan
krav på farrnacevtisk kompetens. arbetsgrupp vid Socialdeparte-En
mentet föreslog sådana läkemedel försäljas1995 skulle i öppenatt

läkemedel skulle ske kriterierhandel. Urvalet enligt antalettav som
för folkhälsan.skulle minska riskerna svårt på tillgängligtDet är att

underlag bedöma hur andel de receptfria läkemedlen skullestor av som
Ävenfria dessa kriterier tillämpades. frisläppningensläppas om om

huvuddel, vilket nuvarandeskulle gälla inte säkert, detären av
receptfria skullesortimentet, det inte säkert Apoteksbolaget mistaär att
huvuddelen receptfria omsättning, f.n. 8-9sin är procentav som av
läkemedelsförsäljningen till allmänheten.

Arbetsgruppen gjorde avvägning det skulle krävasmellan atten
för försäljning, vilket skulle bredaretillstånd sådan möjliggöra någotett

urval läkemedel, eller bara anmälan, skulle begränsa läke-vilketav
valde det för skapamedelsurvalet något. alternativet inteMan attsenare
kostnader. tillgängligheten föradministrativa och andra Målet ökaatt
väsentligt skulleegenvård ansågs så inte skapaatt extravara man

vilket skulle begränsa försäljningen tillkostnader för företagen, större
företag eller orter.

arbetsgruppens bedömningar värdet för egenvårdendelarJag om av
läkemedel.frisläppande dessa Men vid sammanvägningett av en av

skälen för frisläppande har olämpligtoch jag bedömt det äremot ett att
frisläppande konkurrens-genomföra samtidigt apotekenatt ett som

värdefullt marknadövergången till friareDetutsätts. är göraatt en
utvärdera föreslårsuccessivt för kunna varje påJagatt steg tas.som

betänkandeställe detta utvärdering åri att görs annatannat varten av
efter konkurrensutsättningen.utvecklingen Frisläppandet vissaav

receptfria läkemedel naturligt konkurrensutsätt-är nästaett steg om
effekterningen de positiva jag hoppas.ger som

33Apoteksbolagets framtida roll, Ds 1995:82
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9.7 Villkor för apoteksverksamhet

9.7.1 Behovet regleringav

Läkemedel skiljer sig från många andra konsumtionsvaror att ettgenom
felaktigt handhavande eller felaktig konsumtion kan medföra storaen
hälsorisker. Tillhandahållandet måste därför i utsträckning reglerasstor
och i viss utsträckning också restriktioner och kontroll.styras av
Utifrån hälsopolitiska aspekter har den svenskarent modellen för
apoteksverksamhet i riksomfattande monopolföretag hittills fungeratett
bl.a. därför myndighetsutövning i form författningaratt och tillsynav
har på bra kunnat kombineras med företagetsett sätt värderingaregna
och instruktioner. Den renodling myndighetsuppgifier ochav
distributionsuppgifter alltmer präglar förhållande till sinastatenssom
företag, föranleder behovet reglering. När måsteensamrätten ersättsav
andra sarnhällsregler tillskapas säkerhet, kvalitet ochgaranterarsom
service i apotekens verksamhet. Samtidigt det värde det arbeteär attav
och de erfarenheter gjorts inom monopolet utnyttjas på bästa sätt.som

9.7.2 Kvalitetssäkring

Vid svenska apotek har dokumentet Målinriktning och föransvar
apotekens verksamhet MoA legat till grund för kva1itetsarbetet.MoA

med fdreslcrifiemaöverensstämmer kvalitetssystem i Hälso- ochom
sjukvården, SOSFS 1996:24 M. MoA från början skriftligär en
överenskommelse från 1991 mellan Läkemedelsverket och Apoteks-
bolaget och svenskutgör version, anpassad till svenska förhåll-en
anden, det Fédération international pharmaceutique FIP ochav av
WHO dokumentet Good Pharmacy GPP.Practice Efterantagna en

utvärdering efter fem års erfarenhet MoA sedanutgörnoggrann mars
1997 företagspolicy grundad på den nämnda överenskommelsen.en
Apoteksbolagets kvalitetsarbete har varit framgångsrikt och uppskattats

kundermyndigheter, och farmacevter. Kundernas förtroende förav
apoteken och dess personal mycket högt och har dokumenteratsär i ett
flertal undersökningar. Farmacevtema upplever deras yrkesroll haratt
förstärkts denoch ständigt utvecklas.att

I MoA fem huvudpunkter beträffande apotekens verksamhet.anges
Dessa tillgänglighet, expedition,är information, personalutveclding och
kvalitetssäkring. Efterlevnaden kontrolleras regelbundna in-genom
spektioner dokumenteras och lagras i databas. Rapportersom en avges
till Läkemedelsverket två gånger år. Tillsynen utförs särskiltper av
kvalificerade apotekare, utsedda Apoteksbolaget. Det såledesärav
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fråga egenkontroll myndighetskontroll,än ävenmera om om om
sådana inslag också finns.

nuvarande kvalitetsarbetet kanDet ligga till grund för framtidaett
utvecklasapotekssystem också vidare. Andra former för kvalitets-men

säkring kan dock finnas och komma framtiden. lagenutvecklas i Iatt
bör emellertid endast vilka grundläggande bör gälla förkravanges som
sådan verksamhet. vilket kvalitetssäkringssystemFrågan börom som
tillämpas får överlåtas tillsynsmyndigheten beslutaatt om.

Apoteken del sjukvården9.7.3 hälso- ochen av-

del apotekens verksamhet tillhandahållaDen består attav som av
läkemedel slutensåväl i vård allmänt delöppen utgörasom anses en av
hälso- och sjukvården apoteken för den skull omfattas hälso-attutan av
och sjukvårdslagen. Samhället har därför intresse ställa vissaattav

apotekens bl.a.krav på verksamhet vad gäller säkerhet och kvalitet.
Apoteksbolagets verksamhet vad gäller hållerapoteken i interna-ett
tionellt perspektiv hög kvalitet och säkerhet. slopande bolagetsEtt av
återstående läkemedelsförsäljning fårdvs. i vård, inteensamrätt, öppen
innebära försämring dessa hänseenden. verksamheti Apotekens påen

avmonopoliserad marknad måste därför del reglerastill stor genomen
författningar föreskrifter omfattning vadoch i något större änen som
f.n. Sålunda verksamhetenfallet. bör vissa övergripande krav påär

föreskrifter kan till eller,regleras i lag. överlämnas regeringenNärmare
bemyndigande, skallefter den eller de myndigheterregeringens som

för tillsynen apoteken.överansvara
eventuellt tillkommande konkurrenterna tillviktigt deDet är att

Apoteksbolaget tydligt informeras roll hälso-på inomsinsättett om
och vilka krav ställer på densjukvården samt statenom som
verksamhet de skall delta verksamheten kännetecknasAtt skall av

bör därförgod kvalitet, säkerhet och service framgå lag.av
Vad visserligen allmänt hållna formuleringarär ärsagts somsom nu

svåra konkret använda vid eventuell verksam-utvärderingatt en enav
het de torde ändå fylla den funktionen de högatydliggöratt statensmen
krav på den framtida detaljhandeln med läkemedel ledning för såvältill
myndigheter, apoteksinnehavare allmänhet.som

Tillstånd och9.7.4 ägare

Tillstånd till detaljhandel med läkemedel tillbör ägarenges av
tillstånd skall tidsbegränsat.apoteket. apotek och DetEtt ettavse vara
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skall dock kunna förnyas. Det bör således förekommainte sökandenatt
får generellt tillstånd drivaett detaljhandel och detta gäller föratt allatt
framtid. Apoteksbolaget behöver således, med nuvarande struktur, ca
900 tillstånd. Detta går givetvis inte ordna dag. I stället fåratt över en
detta ske under övergångstid.en

Om vill uppnå flexibel läkemedelsdistribution torde detman en vara
rimligt uppställa minimumatt regler beträffandeett skallav vem som
beviljas tillstånd. Det apotekens verksamhet ochär inte dess ägare som
skall stå i fokus. Som allmän begränsning gäller givetvis vaden som
följer lagen 1986:436 näringsförbud. Vissa ytterligare kravav om
beträffande sökanden torde emellertid inte kunna undvaras. Om det
finns påtaglig förrisk verksamheten inte kommer bedrivasatt iatten
enlighet med de i lagen eller med stöd lagen utfärdade föreskrifternaav
bör tillstånd inte beviljas. Sålunda bör den missbrukar beroende-som
framkallande medel, alkohol eller narkotika,t.ex. inte beviljas tillstånd.
Samma bedömning kan bli fallet sökanden dömd för vissärom

t.ei.brottslighet, narkotikabrott. Syftet med sådana krav är värnaatt
läkemedelsförsörjningen. Det bör alltså inte fråga risk förom vara om

avvikelser från lagar allmänhet,i de bestämmelserutan närmast som
reglerar läkemedelsförsörjningen.

Om sökanden juridisk fårär bedömas riskmomenteten person om
föreligger hos någon har tillräckligt inflytandestortperson som
verksamheten.

sagdaDet innebär apotek kan ägas såväl fysiskaatt juridiskaav som
heller finns behovInte begränsaatt antalet apotekpersoner. av som en

får äga.person

9.7.5 Verksamhetschef

Enligt MoA ligger driftsansvaret apotekschefen,på skall till attsom se
de i MoA angivna förverkligas praktiska arbetet.det Med detiramarna
framtida kan apotek komma bli heltsystemet självständigett att en
verksamhet något stöd från huvudkontorutan eller liknande.ett
Regleringen måste därför utgå från sådant scenario.ett

Liksom idag bör apotek ha chef för verksam-ett en som ansvarar
heten. Chefen skall för verksamheten bedrivs igarant attvara en
enlighet med de tidigare nämnda målen och i övrigt på sättett som
lagen eller föreskrifter meddelats med stöd lagensom av anger.

Endast den farmacevt kan komma frågaär i chef. Frågansom som
dock det kan räckaär med receptarie. sådanEn enligtärom en person

vissa rådsdirektiv inte farmacevt, vilket däremotatt anse som en
apotekare Som påär. hållnämnts i betänkandet finns ingen EG-annat
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beträffande anslutningrättslig reglering apoteksverksamheten. Sveriges
regleringen med vad itill medför dock bör harmoniseraEU att som

medlemsländerna. Endast denpraktiken gäller de övrigai ärsom
1984:542därför kunna verksamhetschef. lagenapotekare bör Ivara

finnsyrke hälso- och sjukvårdenbehörighet inomutövaatt m.m.om
apotekare.behörig yrkebestämmelser är utövaatt somom vem som

sjukvårdensbehörighetsreglering hälso- ochEnligt betänkandet påNy
behörighetskommitté,1996:138, 1994 årsområde SOU avm.m.,

ordning införsföreslås farmacevter skall legitimeras. sådanOmatt en
verksamhetschefen legitimerad apotekare.skulle vara

apotekschefer.finns Dessanärvarande 526 receptarierFör ärsom
oaktatkunna det framtiden,skulle med den föreslagna regeln inte ivara

önskaninförande legitimation. emellertid inte minDet är attett av
dem torderetroaktivt frånta dessa receptarier sådana möjligheter. För

säkerställer deras möjlig-övergångsbestämmelse kunna införas,en som
lagstadgatefter införandetheter inneha sådana tjänster även ettatt av

Tillsynsmyndig-krav verksamhetschefen skall apotekare.på att vara
utfärdade Apoteksbolaget visarheten borde kunna intyg somspara av

övergångsbestämmelse.vilka omfattas sådanav enpersoner som
kommande prövningarfinns sedan till hands vid myndighetensIntygen

apoteksverksamhet. Något hinder för dessatillstånd till attpersonerav
chefstjänst eller bolaget jag inte.också övergå till inom utom serannan

den chefstjänst deskulle alltså behöva bundna tillDe inte somvara
innehade vid lagens ikraftträdande.

och möjliggörahöja kompetensen bland farmacevtemaFör ävenatt
föreståndare efter införandetför kunna bliövriga receptarier att av ny

särskild utbildningreglering chefsskapet, bör införandet somenom av
föreslårbli apotekaremöjliggör för dem Jagövervägas. attatt

den frågan.regeringen gör närmare översynen av
verksamhetschefen hurbeträffande regleringenföljdfrågaEn ärom

chefen förchef skall kunna för. Idagmånga apotek ansvara ansvararen
börendast apotek, vilket följer HuvudregelnMoA. attett envaraav

dock kunnaapotekare får förestå endast apotek. sådan regel börEnett
får Läkemedelsverket iförenas undantag. överlämnas tillmed Det att

hur apotekare kandet enskilda fallet många apotekavgöra som en
bliför kvalitet och säkerhet riskerarkraven på attattutanansvara m.m.

omständigheter beakta vid sådanåsidosatta. exempel påSom att en
geografiskadetverksamheternas och omfattningprövning är art samt

Verksamhetens bestå i expediering iavståndet mellan apoteken. kanart
slags distansköps-butik också, vilket skall behandlas nedan, ettavmen

apotek.
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Övrig9.7.6 apotekspersonal

För målen för verksamheten skallatt uppnås måste apotekspersonalen
helhet tillräckligt kompetent. Det bör också kravsom vara ett attvara

receptarie eller personal med högre farmacevtisk kompetens finnsen
tillgänglig i apoteket det hållernär Om det frågaöppet. s.k.är ettom
distansköpsapotek, dvs. apotek där kunden inte fysisktett kommer i
kontakt med personalen och utbytet prestationer, måste krävas att
kunden kan ringa till eller på kommunicerasätt med apoteket förannat

ställa frågor eller få information.att Sådan kommunikationsmöjlighet
måste finnas rimligi omfattning och kimden skall då ha möjlighet fåatt
kommunicera med farrnacevt.en

Antalet farmacevter måste, liksom idag, förmodligen relateras till
antalet expeditioner för rimlig säkerhetsnivå skallatt kunna upprätt-en
hållas. kanHär det eventuellt finnas anledning åtskillnadatt göra
mellan traditionella apotek och distansköpsapotek.

9.7.7 Lokaler och utrustning

Lokalemas utformning betydelseär för säkerheten och kvaliteten.av
Det måste därför ställas hav på lokalerna ändamålsenliga.att Detär
bör tillåtet för handel med andraäven deni omfattningvara varor
säkerheten inte blir lidande. Det blir uppgift för tillsynsmyndighetenen

kontrollera sådant innan tillståndatt ges.
Även apotekens utrustning skall ändamålsenlig. Apoteken skallvara

klara utföra vissa enklaret.ex. beredningaratt och de skall kunna lämna
uppgifter till receptregistret och föra s.k. läkemedelsprofiler. Det senare
kräver datorutrustning god beskaffenhet.av

9.7.8 Tillhandahållande läkemedelav m.m.

Enligt avtalet mellan och Apoteksbolaget åligger det bolagetstaten att
på begäran möjligt anskaffa och tillhandahållasnarast förskrivna läke-
medel ingår i läkemedelsförmånen och förskrivna förbruknings-som
artiklar. Bolaget skall också tillhandahålla dels sådana övriga läke-
medel omfattas bolagets till detaljhandel medensamrättsom av
läkemedel i vård, dels naturläkemedel.öppen De produkter som nu
omfattas Apoteksbolagets bör i framtiden ställetensamrätt i omfattasav

farmacevtiskt Kompetenskrav,ett dvs. produkter får säljasav samma
endast ställen där det finns personal med tillräckligt höggenom
farmacevtisk utbildning. Motivet härför få läkemedel såär att är
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helt farmacevtisktofarliga de kan säljas kontroll. Ettutanatt
rimlig skyddsåtgärd det gäller dessakompetenskrav torde närvara en

förekommer medlems-produkter. sådant lcrav också i de övrigaEtt
europeiska enstaka länder, bl.a.länderna den unionen. Någrai

läkemedel får säljashar dock tillåtit receptfria iStorbritannien, vissaatt
släppaemellertid beredd risken påhandel. inteJagöppen är attatt tanu

omfattning framgår nedanvadkompetenskravet i större än som
apoteksombud.beträffande

apoteksledet,finns utbyggd konkurrens kandet framtiden iNär i en
omfatta samtligatillhandahållandeskyldigheten skalldet övervägas om

läkemedel alltjämtHärmed förstås receptfriareceptfria läkemedel. att
skyldigt saluföraapotekskall säljas från apotek inte är attatt ettmen
finnas.Tillsvidare bör dock skyldighetenhela sortimentet.

från apotekenligt förslaget behöver säljasprodukter inteDe ärsom
innehåller kemoterapeutiska medel,djurfoder antibiotika ellerbl.a. som

läkemedelavsedda för injektion,naturmedel inte vissa utvärtesärsom
och dyliktantiseptiska lösningar, linimentsårsalvor, inandningsoljor,

Läkemedelsverket.homeopatiska medel registreratsoch som av
vid begäranskall alltså liksom idag skyldigtVarje apotek attvara

inklusiveprodukter omfattas kompetenskravet,deprestera som av
marknadsför, s.k. orphankommersiell tillverkareläkemedel ingensom

förekommandehåller normalt de på vanligastdrugs. Apoteken orten
för apotekpraktiken det dock omöjligtläkemedlen i lager. I attär ett

produkter i lager.svenska marknaden godkändahålla samtliga på den
leverans till kunden inom 24 timmarIdag gäller praxis omomen

får leveranser frånapoteket. Apotekenläkemedlet finns påinte
perspektiv dettadag. internationelltpartihandeln gång I ärett enperen

ske fleraapotek iblandtidrymd. kan leverans tillväl tilltagen Där
partihandelnLeveranskapaciteten hurdagen. berorgånger äravom

konkurrensmedelAllt bottnar i leveranskapacitetorganiserad. ettsom
riskerarpartihandlare.mellan apotek och mellan leveranserTäta att

på leveransidagfördyra produkterna. Liksom måste viss väntanen
distansköpsapotek kanfrån eventuellaibland Vid leveransaccepteras.

dagar. Pålängre, kanske två tillväntetiden förmodas bli tre en
leveranstid i lag. Imarknad bör maximal intekonkurrensutsatt angesen

partihandlarna, ochtill apoteken ochstället får det överlåtas ytterst
möjligt.till skertillsynsmyndigheten, leveranser snarastattatt se

leverera samtligaför apoteken på begäranSkyldigheten att
apotekkompetenskravet innebär inteprodukter omfattas att ettsom av

emellertidhindrarmed enbart produkter.kan syssla vissa Inget ettatt
verksamhet,specialinriktning för sinapotek markerar viss t.ex.en

produkter kvar-Skyldigheten leverera samtligaläkemedel till djur. att
underlåterförekomma apotek medvetetdock och det får intestår att ett
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möjligt leverera produkteratt snarast inte omfattas special-som av
inriktningen. En sådan underlåtenhet torde kunna inverka menligt vid
tillståndsprövning. Specialinriktningen innebär således leverans-en
kapacitet beträffande specialsortimentet går vadutöversom som
normalt kan krävas apotek.ettav

9.7.9 Dosdispensering

Inget apotek skall kunna expediera läkemedel där förskrivarenvägra
ordinerat dosdispensering. Dosdispensering skall ingå i de grundlägg-
ande tjänsterna omfattas läkemedelsfönnånen. Om apoteket intesom av
kan dosdispensera får det köpa den tjänsten från någon annan.

9.7.10 Beredningar

Samtliga apotek skall klara hantera enklare beredningar, såsomatt
spädning antibiotika.av

När det gäller och lagerberedningar sådan verksam-tempore- ärex
het så lik tillverkning läkemedel dessa företeelser bör omfattasattav av

tillverkningstillstånd i stället för tillståndett till detaljhandel. Det får
överlämnas regeringen eller tillsynsmyndigheten i föreskrifteratt
bestämma går mellan tillverkning förgränsen och på apotek tillåtenvar
beredning det skall fråga generelltsamt tillstånd ellerettom vara om
tillstånd för viss produkt.en

Ett apotek måste således söka tillverkningstillstånd för tempore-ex
eller lagerberedningar.

9.7.1 l Substitution

Som framgått på ställe i betänkandet mitt förslagannat apotekenär att
på begäran patienten skall byta förskñvet läkemedelett mot ettav
generiskt billigare, förskrivareninteär har sig byte.motsatt ettsom om

9.7.12 Distansköp

Som tidigare måste läkemedelnämnts till konsumenter inte alltid säljas
i butik, dvs. säljare och köpare fysiskt träffasatt och utbytet
prestationer. Butiksförsäljning möjliggör visserligen kunden har lättatt

få den information eller deatt råd från farmacevten han kansom
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behöva. Råd eller information kan emellertid ibland lämnas på annat
telefon eller skrift. allai Det inte heller konsumentersätt, ärt.ex. per

alla lägen vill ha eller behöver informationi eller råd. Om kundensom
vill få läkemedlen levererade till sig på sätt,annat t.ex. post-genom
eller budförsändelse, bör han få det. allmänt villkor härför bör dockEtt

sådan leverans kan ske för människors djursrisk elleratt utanvara
hälsa eller miljön. Riskerna kan beroende på ochvariera transportsätt
slag läkemedel. läkemedel förVissa torde heller inte lämpa sigav
sådant utlärrmande.

Kundgrupper vill eller har behov läkemedel ochsinaattsom av
läkemedelsinformation tillsin på kommasätt änannat att ettgenom

följande.apotek är t.ex.
Kunder har tilllångt apotek.närmsta0 som
Kunder på grund sjukdom kan till apotek.inte sigta0 som av
Kunder ständigt står på läkemedel, diabetiker.t.ex.0 som samma
Kunder använder läkemedel eller skrymmande for-med tunga0 som
packningar.
Kunder det bekvämare distansköp.med0 som anser vara

allsFöljaktligen kan det komma finnas apotek inteäven att som
bedriver försäljning i butik, distansköpsapotek, och apotek ärett som

kombination distansköpsapotek.traditionellt apotek ochett etten av
Utredaren har besökt distansköpsapotek och erfarenhet-i USAett rent

där säkerheten det gäller färdigställandet läkemedlenär näratterna av
högre i traditionella apotek. distansköpsapotek kan, detEttär än om

föruppnår tillräckligt volym, dessutom medföra lägre priserstoren
alltid skekundema. Beställningama till sådant apotek behöver inteett

gäller receptfria beställningar kanskedet läkemedel kanNärpost.per
receptöverföring ocksåske telefon eller elektroniskt. Elektronisk ärper

behandlas detta kapitel.möjlig redan idag och frågan på ställe iannat
särskild fråga huruvida postkontoren skall apoteks-En är anses som

ombud. behandlasDetta i avsnitt.nästa

Apoteksombud9.7. 13

apotek förMed apoteksombud ställe anlitatsett ettavses avsom
utlämnande läkemedel till kund. får idag förekommaApoteksombudav

apoteksetablering glesbygd. skalli situationer där salcnas, i Dett.ex.
och ombudetskriftlig överenskommelse mellan apoteketupprättas en

för förvaring, säkert tillhandahållandesäkerställa säkeratt ett aven
integritetsskydd bibehålls.läkemedel och detta sker så kundensattatt

VidApotekschefen skall inspektera gång år.varje ombud minst peren
färdig-tillhandahållandet hos ombudet läkemedelreceptbelagdaav som
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ställts på apotek skall möjligheter till kontakt med apoteket för
eventuella frågor Apoteksombudetupprättas. har försäljarätt att ett
begränsat antal receptfria läkemedel tillhandahålls apoteket.som av
Sortimentet beslutas apotekschefen i samråd med den lokalaav
sjukvården.

Apoteksombud något bör finnasär i framtiden. Ombudenävensom
har betydelse för tillgänglighetenstor läkemedel glesbygd.i Motav
bakgrund läkemedel föreslås kunnaatt levereras till kundenav postper
saknas anledning inte tillåta förekomstenatt apoteksombud påävenav
platser där apoteksetablering finns, oaktat apoteket ellervem av om-
budet etablerade förstsig på orten.som

Frågan apoteksombuden skall ha möjligheter själva säljaattom
vissa receptfiia läkemedel blir med sådan ordning något delikatare.en
Som huvudregel föreslår utredaren läkemedel skall säljas endastatt
på apotek, dvs. där det finns tillgång till farmacevtiskt utbildad
personal. börDet därför inte komma i fråga tillåta apoteksombud påatt
platser med etablerade apotek själva sälja receptfria läkemedel.att
Däremot bör den gällande finnas kvar på andra ställenrätten för inteatt
försämra tillgängligheten i glesbygden. För reglerna inte skallatt
kringås bör Läkemedelsverket bestämma vilka ombud skall hasom

själva sälja receptfriarätt läkemedel.att Det kan ske attgenom
Läkemedelsverket särskilt tillstånd härtill för sådant ombud. Detettger
apotek ombudet replierar på ansvarigt för ombudetsär försäljningsom

receptfria läkemedel.av
För Läkemedelsverket skall godatt uppfattning behoveten om av

försäljning receptfria läkemedel på den aktuella platsen bör detav
aktuella landstinget tillfälle till yttrande innan verket ansök-prövarges
ningen.

anfördaDet innebär alltså det kommer kunna finnas två slagsatt att
ombud, enbart utlämnar på färdigställdaett leveranserapoteketsom
och dessutom kanett sälja läkemedel.annat receptfriasom

Regeringen eller Läkemedelsverket bör möjligheter utfärdaattges
de ytterligare föreskrifter apoteksombud kan behövas,om som
inklusive bestämmelser vilket sortiment receptfria läkemedelom av

ombuden kan få försälja.som
Ett postkontor kommer i praktiken fungera apoteks-att ettsom

ombud. villkorDe gäller för apoteksombud lämpar sig emellertidsom
inte alltid för postkontor. Formellt bör postkontor intesett anses som
apoteksombud de levererar försändelser med läkemedel.när Emellertid
torde det fullt möjligt för postkontor sluta avtal medett att ettvara
apotek dess ombud. så fallI skall för de försändelserattom vara som
kommer från det apoteket gälla detsamma för andra ombud, dvs,som
skriftligt avtal, kommunikationsmöj lighet med apoteket vid utlänmande
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således beträffande normalaPostkontoret får åtskillnad singöram.m.
ombudsverksamhet. postkontoret dessutompostverksamhet och sin Om
apoteksetablering försäljning receptfriabeläget på kanär utanort aven

Läkemedelsverket.läkemedel komma fråga efter särskilt tillstånd fråni
avtal träffats med apotek.förutsätter givetvisDet att ett ettsenare

lantbrevbärare.postkontor torde förVad gälla ävensagts omsom
skallkommunikationsmöjligheter med apoteketHuruvida kravet på

tillsynsmyndighetengälla för lantbrevbärare kan överlämnas till att
mobiltelefoniområdetAllmänt innebär utvecklingen påbestämma. sett

möjligheterna till kommunikation går lösa.att att

14 Avgifter9.7.

partihandelbeträffande godkännande läkemedel ochLiksom fallet är av
ochårsavgifter apoteksverksamhetenbör ansöknings- och föruttas

grundvalAvgifterna bör låga och påsjukhusapoteken. sättas avvara
kontroll och den tillsynsjälvfmansiering, dvs. täcka denprincipen om

stödLäkemedelsverket skall utföra medbeträffande apoteken avsom
fastställa avgift-bör bemyndigasden föreslagna lagen. Regeringen att

storlek.ernas

former9.8 i tidNya en ny

läkemedletskostnadsersättningen påslag relation tillSystemet för i
med har tillsammansvärde kombination principen enhetligt prisi om

till Apoteks-myndighetsliknande uppgifter lettmed ochensamrätten att
tillhar lettbolaget ställning central statlig myndighet.fått Dettaen som

samordnings-god säkerhet och kvalitet,goda resultat på många sätt,
vill skahos allmänheten, framgångar ingenvinster, bra image somen

till aktörer inommodeller. Utredningens enkätäventyras av nya
medkrmdundersökningar hos allmänheten och intervjuerbranschen,

för detta.företrädare för sjukvårdshuvudmännen tydliga uttryckger
föråldrade takt medde traditionella formerna kan ha blivit iMen att

inflytandefåframförallt sjukvårdshuvudmännen ställer lcrav på attnya
kostnadsutvecklingen och har allt behov närmareöver större att

Även fåttarbete. kommunerna harintegrera fannacevter i sitt nya
distributionsproblem äldreomsorgen lösas.i måste Konsumenter-som

till medicineringbehov och möjligheter själva ställning sinatt tanas
föränd-krav pådet växande egenvårdsornrådet leder också tillinom

ringar.
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Apoteksbolaget behöver utveckla former för kanalisera dessaattnya
behov. metodEn snabbare nå resultat i hittillsvarande distri-att än
butionsmonopol tillåta alternativ Under överskådligär att växaatt upp.
tid bedömer jag Apoteksbolaget fortsättakommeratt att att vara
marknadsledande inom läkemedelsdistributionen. faktum ändrasDetta
inte förslagmina till förändringar ensamrättcn.av av

Det torde ha framgått analysen Apoteksbolagets brister ochatt av
förtjänster inte kan hänföra dessa enbart till denensamrätten, även om
kan ha bidragit. regelsystem,Dagens kravet på lika pris övert.ex.
disken och på den strikta ansvarsuppdelningen mellan förskrivare och
farmacevter, rörelseutrymmet begränsas. internationellaDegör att
erfarenheter utredaren gjort visar utländska apotekssystemvissaattsom

lever under konkurrens, det kanadensiska, har utvecklatt.ex.som
intressanta former skildras kapiteli 2. så fall baraDet i inteärt.ex.
monopolet skapar risker för ineffektivitet regelsystemet i sinutansom
helhet. hålla effekternaDet svårt isär dessa förhållanden. Detär att av
innebär också både vissa nackdelarna och förtjänstema i dagensatt av

försvinnerinte enbart avskaffas.ensamrättensystern om
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Övriga förslag10

samlats.förslag växlande karaktärdetta kapitel har antalI ett av
prisfrågor, det gäller ersättningenbehandlar såvälAvsnitten 10.1 när

till tillverkare till apoteken.som
apotekenmöjliggörande substitution påhandlar generisk10.2 avom

kostnadssänlmingfår draför patienterna denatt garantera att nytta av
innebär.referensprissystemetsom

förslag till förändrade regler biverknings-10.3 innehåller om
rapportering.

mindrebehandlar några aspekter på djursjukvården med10.4 ett
förslag gränsdragning behandling och läke-tydligare mellanom en
medelshandel inom djursjukvården.

diskuteras på läkemedel.10.5 moms
långsiktiga förskriv-Avsnitten l0.6-10.7 innebärande delsär attmer

ning år måste ske via e-mailmedium, till2001 dels kommentarerett om
sikt skall fortsättapå Apoteksbolaget.ägastaten att

förslagengrundtanke i minska skillnaderna mellan läke-En är att
medelsförsörjningen och andra första handområden samhället, ii

minskad reglering. prioriteringEn grundtanke ärannangenom av
kLmdens ställningpatientens eller prissänlming.t.ex. genom

10.1 Prisfrågor

10. l Ersättningen till tillverkningsledet

Sverige har sedan lång priskontrolltid tillbaka tillämpat statlig påen
läkemedel. till år fungeradeFram 1993 priskontrollen på så sätt att
Läkemedelsverket, i samband med godkännande för marknadsföring på
den svenska läkemedelsmarknaden, vägde bedömning huruvidain en
läkemedelstillverkaren skäligt läkemedlet. s.k.pris på Detsatt ett
skäliga priset" resultat den förhandling läkemedelsprisettvar av om
pris tillin apotek, AIP företrädare förgenomförts mellansom
Apoteksbolaget och de enskilda läkemedelsföretagen.AB

ochI med Läkemedelsverket fastställde på läkemedlet iprisatt ett
samband med godkännandet förelåg möjlighet för läkemedelstillverk-
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hos högre statlig instans anföra besvär prisbeslutet, för detöverattaren
allafall tillverkaren missnöjd med detta. Tillverkaren hade alltsåvar

förfogande.rättsmedel erfordrades till sitt tillverkaren, efterOm attsom
ha alla rättsmedel, fortfarande missnöjd med kundeprisetuttömt var
han välja mellan det lägre Läkemedelsverketprisatt acceptera som
fastställt eller dra bort läkemedlet från marknaden.att

års1993 reform

fick läkemedelslag 1992:859 och med den juli årSverige från 1en ny
dessförinnan1993. Redan halvår hade den statliga priskontrollenett

kommit refonneras. skedde bl.a. samband medDetta iatt att ett nytt
referensprissystem introducerades. Samtidigt referensprissystemetsom
introducerades under Riksförsäkringsverket överflyttades föransvaret
prisförhandlingama från Apoteksbolaget Riksförsäkringsverket.tillAB

reform sadesDenna motiveras omständigheten denattav nya
kommande läkemedelslagen skulle helt EG-anpassad och denattvara
ordning för prisförhandlingama hitintills med Apoteksbolagetrått,som

prisförhandlare och med Läkemedelsverket prisfastställare,om som
inte ansågs harmoniera med statsmakterna bestämdeEG-rätten. att
godkännandeproceduren skulle skiljas från priskontrollproceduren och

försäkringsgivandeden myndigheten, Riksförsäkringsverket, skulleatt
hand såväl själva prisförhandlingen efter det prisför-ta attsamt,om

handlingen avslutats, myndighetsutövning fastställa utför-prisettsom
säljningspris från apotek AUP. Reformen följdsades vara en av
tolkningen det så kallade 105/EEG."Transparencydirektivet 89/av
Den ordningen kom tillämpas från och med år 1993.attnya

"Transparencydirektivet

"Transparencydirektivet, formellt direktivbenämns Rådetssom av
den december21 1988 i de åtgärder reglerarinsyn prissätt-om som
ningen på humanläkemedel och deras de nationellainordnande i
sjukförsäkringssystemen 89/105/EEC implementerades i praktiken i
den svenska rättsordningen i och med den reform redovisatssom ovan.
Direktivet erkänner medlemsstaternas former föranordna olikarätt att
statlig priskontroll läkemedel för det fall inordnar dessa läke-av man
medel inom någon form läkemedelsförsälqing. Direktivets viktigasteav
punkter framgår nedan.
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förut-godkännandeprocedurmedlemsland tillämparEtt somensom
detmarknaden iläkemedel skall få föras påförsättning utettatt

orsaker harsälja läkemedletlandet får endast avslå rätten att av som
effekt.kvalité, ochsamband med läkemedlets säkerhet

för kontrollera pris-medlemsland tillämparmetoderDe attettsom
med skatte-subventionerarutvecklingen läkemedelpå som man

tillgängligasamhälleliga medel skall allmäntmedel eller andra vara
Uppgifterna hanteras inomgenomskinliga transparenta. som

priskontrollsystem bör offentliga.detta vara
hindra fria varuflödennationella priskontrollåtgärdema får inteDe

nödvändig konkurrens.eller

priskontroll. Sålundaolika former förDirektivets artiklar reglera
försäljningfall dåinnehåller artikel bestämmelser skall gälla i de2 som

myndigheterna i denläkemedel först sedan detillåten ansvarigaärav
reglergodkänt produkten. Alltsåberörda medlemsstaten har priset på

tillämpade föreför ordning Sverige allt väsentligtgäller den isomsom
hurföljande bestämmelserVidare innehåller de artiklarnaår 1993. om

pris-handlägga ansökan höjt pris påmyndighet skall etten en om
myndigheten frågor prisstopp,reglerat läkemedel, hur handlägger om

hoshandlägga lönsamhetskontrollerhur myndigheten skall ärenden om
s.k.medlemsländerna handlägga frågortillverkaren hur skallsamt om

eller lista.positiv negativ
handlar dvs. den ordningArtikel direktivet lista",6 i "positivom

huvudsak artikeln positivtillämpar. I tillSverige i ingressensom om en
läkemedelföljande bestämmelser skall fall dålista gälla i desägs att ett

denationella sjukförsäkringssystemet först efter detomfattas det attav
beslutat berörda läkemedletmyndigheterna har låta detansvariga att

detomfattassärskild förteckning läkemedelingå i över som aven
punkterna artikelnnationella sjukförsäkringssystemet. de sista iEn av

denläkemedel påredovisar krav beslut inte förapå att ettatt ett uppom
kunnapris skallpositiva listan eller beslut ogynnsamtett om
frågabeslutat imyndighet den myndighetöverprövas än somav annan

uppförande eller inte på listan.om
myndighet, talarbör observeras direktivet talar ansvarigDet att om

skalloffentlighet myndighetsbeslutethandläggningen ochi attom
kunna överprövas.

kan EG-I sammanhanget det på sin plats erinra attattvara om
företrädare, ikommissionens industripolitiska dr Martin Bangemarm,

industri-särskilt uttalande COM 718 ändamålsenlig93ett om en
hapolitik på läkemedelsområdet har stöd för samhället börgivit sitt att

läkemedel för fall subventionerar använd-prisreglera deträtt att man
stimulerasningen. hävdar konkurrensen börBangemann attatt genom
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handelshinder undanröjs till fördel för fri handel forskandeför den
industrins läkemedel. Emellertid bör länderna också stimulera använd-
ningen generikaläkemedel visat sig ha priskonkurrerandeav som en
effekt. Slutligen, inledningsvis nämndes, det rimligt ländernaär attsom
har statlig priskontroll för det fall inte påsig sättannaten man anser
kunna påverka prisbildningen på patentskyddade läkemedel.

Landstingen läkemedelsförmånenkostnadsansvaretöver förtar

Från och med år 1998 landstingen kostnadsansvaret för läke-tar över
Övertagandetmedelsfönnånen från innebär emellertid intestaten. att

landstingen allena kommer bekosta denna förmån. Enligtatt en
överenskommelse i september år 1997 mellan och landstingenstaten
kommer under överskådlig tid via särskilt statsbidrag,staten att, ett

Överenskommelsenbidra till finansieringen läkemedelsförmånen.av
innebär i utgångsläget fastställer belopp kanatt parterna ett som
betecknas normalbelopp för läkemedelsförmånen. Skulle dettasom
belopp endera överskridas eller underskridas förtar parterna ansvar
avvikelsen i enlighet med s.k. vinst- och förlustsystemett som
definierats i avtalet.

Avtalets konstruktion, följer den s.k. "ñnansieringsprincipen",som
innebär både och landstingen haratt oberoende intressenstaten egna av

kostnaden for läkemedelsfönnånenatt utvecklas ochgynnsamt att
läkemedelsanvändningen blir effektivså möjligt.som

Trots landstingen för kostnadsutvecklingen föratt övertar ansvaret
läkemedelsförmånen har Riksdagen, i varje fall tills vidare, bestämt att
reglerna för själva läkemedelstönnånen skall statlig angelägen-vara en
het. Det innebär regleringen läkemedelsförmånen, föratt av som
närvarande sker lagenvia 1996:1150 högkostnadsskydd för läke-om
medel framdeles kommeräven statlig uppgift. sinIatt turm.m., vara en
kan detta ställningstagande det övergripande motivet för attvara man
valt behålla statlig prisreglering, med prisförhandling,att statligen en
på de receptläkemedel i vård omfattas högkostnads-öppen som av
skydd.

Som framgår vad anförs nedan uppgift förär staten attav som en
pristörhandla fönnånsgrundande läkemedel emellertid inte absoluten
nödvändighet för skall kunna för priskontrollen.att staten ansvara
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på förmånsgrundande receptläkemedel iOm priskontroll öppen
dåvård förnödvändigtönskvärd, detär är statenatt ansvarar

prisbesluten

tillstatlig prispåverkan lederframhållitsDet att svaretomsom ovan
ordningsamhället önskarfrågan rubriken. Omblir på i somen

lokale företrädare,läkemedelstillverkaren, eller dennesinnebär äratt
grund för priskontrollprisförhandlingarskyldig underkasta sigatt som

skall omfattasdärmed grund för visst läkemedeloch att ett av ensom
för erforderligaläkemedelsförsälcring, det skallär staten ansvarasom

läkemedelstillverkaren påfinnas möjlighet förbeslut. skallDet atten
gäller förreda förutsättningarenkelt kunna på vilkasättett ta som

skall enligt statligagenomskinlighet och tillverkarenpriskontrollen
beslut honomregler kunna överklaga han gått emot.ett som anser

det-prisförhandlingar behöverskall observeras inteDet att vara
skall tvåprisreglering och prisbeslut. Egentligen separatasomsamma

ställas:frågor

Är nödvändigt med statlig priskontroll framtidendet ieno
utföra förhandlingsarbetetOm så fallet, kan ävenär än statenannan0

fastställa det fömiånsgrundandeskall prisetstatenom

led på läkemedelpriskontrollen i nå priserOm är ett att gynnsamma
läkemedelsförsäluing statlig myndighetomfattas så detär enav ensom

fastställa formånsgrundande priset påskall för detattansvarasom
vård. följer, konstaterats,receptläkemedel Det tidigarei öppen avsom

subventionerandetransparencydirektivet.reglerna enligt låta denAtt
vilket grundas, striktkontrollera det pris på subventionen är settparten

hel marknads prissättningpriskontroll deninte i meningen att en
denmarknad, nämligenkontrolleras. delhandlar detHär om en av en

vill kunnasubventionerade delen och finansiär, styrastaten,en som
prisreglering.effekten blir docksubventionens storlek. praktiskaDen

rubriken.på frågan ikonstateranden emellertid inteDessa är ett svar
beträffande kost-förändringutgångspunkt i deni stället sinDen tar

genomfördesförmånsgrundande läkemedlennadsansvaret för de som
statligskall finnasårsskiftet. detvid det Frågan ärsenaste enom

förfårlandstingenpriskontroll ansvarettrots att nu
läkemedelsförmånen.kostnadsutvecklingen av
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överväganden ansvarsfördelningen mellan och landstingstatom

praktiskEn princip den för kostnadernaär föratt visssom ansvarar en
funktion också bör ha det operativa för hur funktionen sköts. Iansvaret
detta fall bör kunna hävda så överförtatt snart statenman som
kostnadsansvaret för förmånsgrundande receptläkemedel i vårdöppen
till landstingen så borde också överföra för prisförhand-staten ansvaret
lingarna till landstingen.

Staten behöver nämligen inte sig tredjeparts-över attoroa man som
finansiär står maktlös inför kostnadsutveckling. Genom det avtalen

tecknat med landstingen,staten innehåller s.k. vinst- ochettsom
förlustsystem beträffande de framtida kostnaderna för läkemedels-
förmånen, försäkrar sig tiden, landstingen kommeröveratt, attman om

mycket angelägna kostnadsutvecklingvara om en gynnsam av
fönnånen. En sådan innebär bara landstingen får alltattogynnsam ta ett

för betalningarna.större eget frånDetta sjukvårds-ansvar ansvar
huvudmännen skyddar automatiskt från drabbas oönskadestaten att av
kostnadsökningar beträffande läkemedelsfönnånen. För delstatens
förändras dänned inte för regleringen läkemedelsfönnånen.ansvaret av
Vill framtideni försäkraäven sig enhetlig tillämpningman om av
förmånen hela landet så kan denöver generella lagstiftningen behållas.

Om det enbart fråga skall behålla makten denatt staten övervar om
särskilda priskontrollen eller inte, talar det för bordemesta att staten
släppa det till köparna på respektiveansvaret marknad, dvs
sjukvårdshuvudmärmen för den slutna vårdens läkemedel och detalj-
handelsföretagen apoteken inom öppenvården.

När det gäller slutenvården det rimligt landstingenär relativtanta att
skulle kunna utveckla sådansnart styrka, väl hävdar sig medatt man

det förhandlingsresultat Riksförsäkringsverket idag når på statligsom
nivå. Prisregleringskommitténs förslag bygger liknandepå förut-en
sättning. Det bör också hållas i minnet landstingen enskildaatt är
juridiska förväntas uppträda på marknadpersoner, utansom en
konkurrenshämmande samverkansavtal. Sådana avtal enligt denär
svenska konkurrenslagen förbjudna för det fall avtalen, eller endast ien
praktiken rådande samverkan, faktiskt eller potentiellt hindrar eller
försvårar sund konkurrens.en

Staten dock inte bara till den faktiska priskontrollen kanser utan
önska behållaäven övergripande, statligt inflytandeett läkeme-över

delsförsöijningen i öppenvården. För denna ordning talar lagstiftningen
beträffande läkemedelsförmånen vilja behålla initiativetsamt statens att
för förändringar förmåneni det dyker patientproblemom upp som man

1Läkemedel i priskonkurrens, SOU 1997:165
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Ävenvill hantera enhetligt hela riket. det gällande kravet påöver attnu
apoteken skall ha enhetliga utförsäljningspriser läkemedel talar förpå

fortsatt aktivt frånintresse sida påverka läkemedels-ett statens att
försörjningen.

alternativ läkemedelstillverkamaEtt eller derasär att representant-
företag kani Sverige läkemedelsköpama avregleradpåmöta en
marknad, dvs bara sjukvårdsmän handelsledetinte också skallatt utan
kunna förhandla priser på läkemedel, behöver ledaoch detta inteattom
till läkemedelsprisema blir för konsumenten. varjeIatt ogynnsamma
fall inte så nödvändiga läkemedel kan ingåinte iattogynnsamma en
läkemedelsförsälqing. Utgångspunkten för detta det,är attresonemang
efter 1993 års priskontrollreform, frii princip råder marknadspris-
bildning på läkemedel i Sverige. I fall finns koppling mellaningenvart
priset på läkemedel och godkännandet. Sjukhusen har sedan lång tidett
tillbaka köpt läkemedel för den slutna vårdens räkning på oregleraden
marknad, och dessa har kunnatpriser hållas acceptabla. alternativEn
form skulle kunna utformas i Canada, vilket beskrivits isom ovan
kapitel

kanMan också dra slutsatsen bör behålla för deatt staten ansvaret
faktiska prisbesluten eftersom sådan denordning in ien passar
reglering i övrigt EG-rätten föreskriver. statliga priskontrollenDensom
har också, motvilligt, EG-kommissionen. Detän accepteratsom av
kan därför den synpunkten fördel behålla dendelattur vara en en av
gamla kontrollen harmonierar med för tillfället gällande uttalandensom
från EU-företrädare.

På sikt bör omreglering ske i den börmeningen inteatt staten
fastställa till tillverkarna.ersättningen Däremot bör vid behovstaten
kunna fastställa maximipris alternativt gripa in pris-ett anserom man

oskälig.sättningen Därmed skall möjligheter finnas för köparna, dvs.
sjukvårdshuvudmän, dessa eller handelsföretag, attgrupper av upp-
handla läkemedel från tillverkarna. En konsekvens detta är attav
läkemedel kan komma kosta olika i inköpsledet till apoteken,även
vilket kan skillnader mellan olika läns apotek iutpriset. Staten kange
här behöva in med reglering dessa skillnadergaranterar atten som
håller sig inom socialt acceptabla gränser.

Förslag

På längre sikt bör prisbildningen på läkemedelsornrådet fribli i den0
meningen inte generellt bör fastställa ersättningen till till-att staten
verkare, inte det gäller rabatterade läkemedel. börDäremotnärens

statlig myndighet kunna gripa in blir oskäligtpriserna höga.en om
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Ersättningen till apotek10. l

Förslag

till högreläkemedelsförmånen får säljas prisinteProdukter inom än0
expeditionsavgift.tillägg förmedinköpspris

sambandde utför iför deskall få ersättning tjänsterApoteken som0
produkterna förmånen.inommed hanteringen av

skallfastställer för hela vilka tjänsterlandetLäkemedelsverket som0
för läkemedelsförmånen.inomersättas ramen

för tjänsternasjukvårdshuvudman fastställer det högsta prisVarje0
Olika prislistor kanfårsitt område betinga sig.apoteken inomsom

och landsting.gälla olika delari ettav samma
överklagaslandstingets skall kunnamyndighetens beslutSåväl som0

till domstol.

Bakgrund

förhållandenNuvarande

skall ha vidsjälvt vilket påslag bolagetApoteksbolaget bestämmer som
läkemedelsförmånen. Vidomfattasförsäljning produkter intesom avav

fastställerläkemedelsförmånen RFVförsäljning produkter inomav
inbakad i prisetbolagets handelsmarginal. Ersättningen till bolaget är

ersättningföljaktligen inte synlig för kunden. Denpå produkten och är
produkternaapotekens hantering med inomutgår till bolaget försom

till delmängd kostnader vissläkemedelstörmånen täcker olika somen
fönnånen.nödvändigt samband med produkterna inom Härinte har ett

hälso- och sjukvård-utbildning och informationkan inomnämnas t.ex.
hemdialys, liksomläkemedelskommittéer, hjälp medmedverkan ien,

saluförda produkter.distribution olikaav

Något Prisregleringskommitténs förslagom

läkemedelför prisreglering ersättningen inteKommittén ansåg attav
naturligt ochborde omfatta sådana apotekstjänster harän ettannat som

Således bordenödvändigt samband med produkterna förmånen.inom
läkemedelsfor-grundläggande apotekstjänsterendast s.k. ersättas ur

skallapotekstjänster, s.k. tilläggstjänster, intemânen medan övriga
samhället. får stället tillhanda-subventioneras Tilläggstjänstema iav

2 SOU 1997:165, 118s.
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hållas i konkurrens med övriga aktörer på marknaden och således mot
den olikaersättning intressenter beredda betala.är att

Kommittén föreslog denna bakgrund myndighet skullemot att en
fastställa apotekens till ersättning för grundlägganderätt apoteks-
tjänster. Ersättningen skulle således inte täcka fullt så många kostnads-

idag.poster som

Canada

I Canada prissätts apotekens tjänster särskilt. tillämpasDär prislistaen
baserad på olika åtgärder apoteken utför. Listan innehåller postersom

expeditionsavgift recipe, avgift för temporeexpedition ochsom per ex
för dosexpedition avseende veckodos. Apoteken tjänar inte något på
själva produkten.

överväganden och förslag

Principiella överväganden

Utredaren biträder den principiella ståndpunkt kommittén sålundasom
uttryck för. Det framstår rimligtgett ersättningen till apotekenattsom

skall täcka endast de kostnader uppstår deti enskilda fallet. Jagsom
dock bör längre,att gjortett iCanada ochsteganser man som man

tydligare prissätta tjänsterna.
Priset på produkten och priset på distributionstjänsten bör hållas isär

på det kvitto kunden erhåller och betalar eftersom de tvåmot,som
delarna bestäms for sig. Detta syftar främst till tydligt förgöraattvar
kunden vad betalningen avser.

Expeditionstjiinsterna

tjänsterDe bör prissättas tjänster förekommerär vidsom som
expediering produkter inom läkemedelsförmånen, expedieringt.ex.av

recipen och dosdispenserade läkemedel. I sådan tjänst skall ingåav en
information till kunden.

Vilka tjänster skall prissättas och vad tjänsterna skallnärmaresom
bestå böri bestämmas regeringen eller Läkemedelsverket. Läke-Omav
medelsverket skall detta bör samråd skegöra med Socialstyrelsen
eftersom Socialstyrelsen skall ha viss tillsyn apotekens verksam-över
het.

Listan tjänster bör gälla likaöver för hela landet.
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påFastställande priset tjänsternaav

fr.0.m. formelltEftersom sjukvårdshuvudmännen den januari 1998l
för läkemedelsförmånen och då storleken påskall ha kostnadsansvaret

påverkar sjukvårds-till apoteken dessa kostnader, börersättningen
få reellt inflytande vid bestämmande ersättningen.huvudmännen ett av

har kontrollera dessai förstone landstingen incitamentDet är attsom
priser.

Sjukvårdshuvudmännen bör fastställa på de tjänsterpriset som
apotekmyndigheten Prislistan skall gälla för samtliga inomutsett.

sjukvårdshuvudmannens område. således apotekets geografiskaDet är
för får förläge blir avgörande apotek vilka priser detett ta utsom

delarbör möjligt olika listor för olikatjänstema. Det att upprättavara
Individuella listor apotek får docksådant område. för enskildaettav

förekomma. landsting väljer alltför områden kan det iinte Om småett
praktiken bli prislista omfattar Avsikten fårså endast apotek.att etten

skall gälla fördock inte listan endast apotek. Listanvisstatt ettvara
skall så område apotek skall haattett stort ett annat utrymmeavse pass

etablera där.sigatt
kostnader apoteken skälig omfattning få beaktade vidDe i börsom

ersättningens bestämmande främst personal- och lokalkostnader. Iär
viss mån kan kostnader för utrustning eller behöva beaktas. Vidannat
prissättningen skall dessa kostnader beaktas apoteken får skäligså att

för arbete.ersättning sitt
område ha lands-Apoteken i visst måste sig innanrättett att yttra

tinget bestämmer prislistan för det området. Landstinget skall ge
apoteken skälig tid härför.

Maxpriser

Priserna föreslås apoteken fårpå tjänsterna maximala dvs.priser,vara
inte högre väl lägre priser för tilltjänsterna. varjeDetta ärut men upp
apotek till för fåpriset maxpriset. Priset visstavgöraatt att ettupp
förskrivet utlämnat kommer med förslaget kunna variera.preparat att

finnasPrisskillnader kommer kunna mellan apotek olika landstingiatt
mellan apotek landsting till medinom och och inomävenmen samma

område. måttEtt visst priskonkurrens möjliggörssamma av genom
detta och det kunden kommer valet apotek.ärsystem avgöraattsom av

enhetligt helaPrincipen pris i landet bibehålls dock beträffandeettom
själva produkten. Prisskillnaderna förmodas därför bli betydandeinte
för produkter läkemedelsförmånen.inom
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Glesbygden

förslaget har landstingen etable-Genom vissa möjligheter att styra
apotek det kanringen till platser där finnas brist börav somanses en

undanröjas. Landstingen kan tillåta högre för tjänsternaersättning i ett
apoteksglest skall dock framhållas fråganområde. Det ettatt om var
apotek skall etablera sig endast skulle kunnaDetavgörs ägaren.av vara
lockande för någon etablera han fåapotek i område där kanatt ett ett en
hög förersättning tjänsterna. drabbar visserligen kundernaDetta i
första hand kunderna kommer också fortare taket hög-i påmen upp
kostnadsskyddet, vilket då drabbar landstinget. landstingens pris-Om
politik lyckas kan samhället förden bespara och enskilda kostnader

till från Landstingenoch apotek. får härigenom förettresor ansvar
läkemedelsförsörjningens tillgänglighet, glesbygden.inte minst i

Om landstingen för njugga vid bestämmandet priser på tjänst-är av
riskerar de apotek vill fåinga etablera där, vilket skullesigatterna

Åkatastrofala följder läkemedelsförsöijningen.för andra sidan riskerar
landstingen kostnadsölcningar inom läkemedelsförmånen förde ärom

således betydelsefull uppgiftDet och grannlagagenerösa. är en som
åläggs landstingen.

Som framgått föregående kapiteli utredaren bedömningengör att
det finns delar landet, där apotek inom de prislistornaav gerramar som
inte blir lönsamma. förslagGenom mitt statligt administreradom en
apoteksavgift kommer denna del för glesbygdenatt ta ansvareten av
särskilt de landstingen.i mest utsatta

Prisbeslutet

landsting bör förEtt priset tjänsterna gång år. Om detpröva en per
föreligger särskilda skäl borde kunna ske med kortareprövningen ny
intervall. Vad skäl får från fallsärskilda landstingenär avgörassom av
till fall. Initiativet till omprövning borde kunna såväl lands-tasen av
tinget apotek omfattas landstinget fastställdettsom av som av en av
prislista. Apotekets begäran bara denomprövning får givetvisom avse
lista gäller för det apoteket.som

Landstingens prislistor bör sammanställas och förför statistik att en
jämförelse mellan landstingen enkelt skall därförkunna skallDegöras.
insändas till den myndighet fastställer produktema.påprisetsom
Staten skall dock påverka landstingeninte deras beslutsfattande.i
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Överklagande

Landstingens beslut priser tjänsterna kommer oerhörtattom vara
betydelsefulla för apotekens möjligheter till näringsutövning. Besluten
torde ha så ingripande verkningar för näringsutövarna Europa-attpass
konventionens krav på tillgång till domstolsprövning sig gällandegör
jfr. 6. En möjlighet till överklagande besluten till domstolart. av
måste därför införas.

Även myndighetens beslut bör kunna överklagas till domstol.

Tjänster förmåneninte omfattassom av

Vid försäljning produkter inte omfattas läkemedelsförmånenav som av
bestämmer apoteket självt vilket påslag skall Apoteken fårgöras.som
också själva bestämma de skall betalt och i så fall vilket förpris,taom
särskilda tjänster inte ingår i läkemedelsförmånen. Prissättningen isom
apoteken blir således fri utanför läkemedelssubventionen. Den pris-
reglerande myndigheten, f.n. Riksförsäkringsverket, bör åläggas ett
uppdrag under den tiden eñer ikraftträdandet förslagennärmasteatt av
bevaka prisutvecklingen försäljningaravseende inte omfattassom av
läkemedelsförmånen.

Allmänna synpunkter

föreslagnaDet för prissättning apotek skiljer sig markantsystemet
från dagens där handelsmarginalen kombinationsystem, utgörs av en

procentuellt påslag på ochAIP lcrontalspåslag. Med dagensett ettav
blir den procentuella handelsmarginalen hög lågt ochAIPsystem ärom

vice kronor förErsättningen i produkt med lågt dockAIP ärversa. en
Åinte fullt kostnadstäckande. andra sidan täcker marginalen för en

produkt med högt AIP väl hanteringskostnaden. Sammantagetänmer
blir det utjämning för Apoteksbolaget, där marginalerna täckeren
kostnaderna och viss vinst. Här bortses för enkelhetens skullger en
från marginaler för receptfria läkemedel, handelsvaror eftersomm.m.
avsikten här inte uppnå beskrivning detalj bolagetsiär att en av
finanser.

I det föreslagna prissätts produkterna och tjänsterna heltsystemet
vilket förefaller rättvist. bliröppet, Det också tydligare vadvara mera

hanteringen respektive produkten kostar. Följden blir förskrivnaatt
läkemedel med lågt blir dyrare förAIP kunden och läkemedel med högt

blir billigare.AIP
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Alla kommerapotek troligen inte klara leva på säljaatt att attav
enbart läkemedel. dag finns förlustI antal apotek går medett stort som
och Apoteksbolaget idag allrainte säljer enbart läkemedel. deIens av
flesta andra länder apotekensäljer andra deäven mestavvaror
skiftande slag. Apotekskedjan i Storbritannien har vissaBoots t.ex.
apotek svenska varuhus. Läkemedlen endastmotsvarar utgörsom en
liten avdelning sådan butik.i Det kan förmodas utveckling iatten en
den riktningen på håll blir realitetsina i Sverige. Förutsattäven atten
lokalerna utformas så säkerheten försämras,och kvaliteten inteatt
behöver detta inte negativt.vara

föreslagnaDet förenligt priskontrollmed de reglerärsystemet om
gäller inom EU.som

10.2 Generisk substitution

10.2.1 kostnadsdämpande instrumentEtt

Kostnadema för harläkemedel ökat kraftigt under den tioårs-senast
perioden. procentuella ökningenDen år den totala läkemedels-per av
försäljningen framgår tabeller i flesta andraavsnitt 2.1. Deav
europeiska länder har haft liknande utveclding. försökerLändernaen
därför ofta kontrollera och begränsa läkemedelskostnadema. tvåDe
principiellt förskilda kontrollera kontrollkosmadema viasätten att är

subventionssystemen eller via andra kostnadsdämpande åtgärder.av
Även de två metoderna skilda så har de bådasystem,om anges som en
påtagligt inverkanstyrande på förskrivama och därmed på valet av
läkemedel. Dessutom patienterna efter få så kostnads-strävar att
effektiva läkemedel möjligt förskrivna. påverkasFörskrivamasom
därmed från minst två håll det gäller läkemedelsvalet, frånnär
finansiärema och från användarna.

Bland de kostnadskontrollerande åtgärder knutna till olikaärsom
subventionssystem kan positiva och listor, dvs. listornegativanämnas

vilka läkemedel ñnansiären godtar respektive intesom anger som
godtar fönnånssystemet,inom referenspriser, dvs. högsta rabatt-ett
grundande pris, volymrelaterade prissänlcningar, omförhandlingdvs. av
pris volymen läkemedel blivit anmärkningsvärt i förhåll-när ett storav
ande till bedömningen vid prissättningen, kontrollsenaste av
marknadsföringskostnader åtgärder för omklassificera läke-samt att
medel från receptbelagt till receptfritt. Dessa åtgärder innebär huvud-
sakligen priset används styrmedel.att som

Kostnadsdämpande åtgärder i allmänhet bl.a. förskrivning enligtär
läkemedelsekonomiska bedömningar, reglering patientavgifter ochav
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särskilda receptavgifter. Medel alltidvilket bör inte ärnoteras,som,
inriktade på läkemedlets pris.

Vidare kan förskrivningen användas styrande medel. Detsom
målet då försöka förskrivningprimära undvika slentrianmässigär att

och motverka förslcrivning högprissatta läkemedel. exempelEttatt av
sådan åtgärd s.k. rekommendationslistor till förskrivar-på riktadeären

styrmedel kan kombinerasSådana med läkemedelsbudgetarna. som
styrande medel, vilket innebär förskrivaren får för sinatt ansvara egen
förskrivningsbudget.

Slutligen skall generisk substitution, generisk förskrivning och
terapeutisk substitution vilka alla byggerandra styrmedel,nämnas som
på aktivt ingripande från apotekens för billigastsida expedieraett att
möjliga läkemedel. kommerTerrnema förklaras utförligtatt mera
nedan.

svenska refonnenDen på läkemedelsområdet innehöllsenaste
bestämmelser ändring läkemedelsförmånen, kostnadsansvaretattom av
för läkemedelsförmånen skall överföras på sjukvårdshuvudmännen, att
obligatoriska läkemedelskommittéer skall liksominrättas ett av
Apoteksbolaget fört receptregister landstingen skall ha rättsamt att att
upphandla läkemedel för den slutna vården direkt från den inneharsom
partihandelstillstånd. Reformen hade bl.a. tillämpningtill syfte medatt

flera olika styrmedel begränsa läkemedelskostnadema utan attav
effektivitetenminska och kvaliteten hälso- sjukvården.i och Följden

har bl.a. blivit andel kostnaderna läkemedelpatienternas föratt av som
utlämnas enligt stigit från 22 till Detta har34recept procent procent.ca
sannolikt bidragit till de statliga läkemedelskostnadema minskatatt
under jämförelse med1997 i 1996.

Åtgärder för hålla läkemedelskostnadema emellertidatt ärnere
tveeggade eftersom trycket läkemedelsindustrin minskar dessmot

finansieraintäkter och möjligheter långsiktig forskning,och kostsamatt
vilket i det långa loppet kan inverka näringslivet ochmenligt på på
kvaliteten hälso- och sjukvården.i EU-dokumentet 93I KOM 718
slutlig, industripolitik för den farmacevtiska sektom, vilket fårom ses

från kommissionen,meningsyttring framhålls vikten denattsom en av
europeiska läkemedelsindustrins utveckling främjas samtidigt som
priskonkurrens bör stimuleras, bl.a. ökad användninggenom av

läkemedelssektomgenerika. Besparingar inom också leda tillkan
suboptimeringar, behov flera vårddagar i sluten vård.t.ex. av

kommer behandlaDetta avsnitt frågor referensprissystem,att om
parallellimport, generisk och substitution för diskuteraattannan m.m.

det finns möjligheter till ytterligare besparingar ökadt.ex..om genom
användning generika. kommerFörst vissa definieras följttermer attav

beskrivning referensprissystemet och receptforcskriiftema.av av



ÖvrigaSOU 1998:28 förslag 281

Därefter följer beskrivningar förhållandena i vissa andra länder.av
Avsnittet avslutas med överväganden och förslag.

10.2.2 Definitioner

Generisk substitution innebär farmacevten byter förskrivetatt ut ett
läkemedel generiskt läkemedel. Med generiskt läkemedelmot ett avses

läkemedel har beredningsformett och innehållersom samma samma
aktivmängd substans tidigare godkänt läkemedel medettsom

dokumenterad medicinsk ändamålsenlighet originalläkemedel. Ett
generiskt läkemedel kan förekomma på marknaden först sedan patent-
tiden för originalläkemedlet löpt Ett generiskt läkemedel skallut.
uppfylla kvalitetskrav originalläkemedlet och de bådasamma som
produkterna skall bioekvivalenta, vilket tillämpliga falli visasvara

biotillgänglighetsstudier. Två läkemedel bioekvivalentagenom anses
skillnaderna mellan dem i fråga den mängd aktiv substansom om som

når fram till platsen för läkemedlens effekt och den tid detta intetar är
det saknar betydelse för denstörre kliniskaän effekten.att

Generisk förskrivning innebär läkaren i stället för produkmamnetatt
skriver det generiska dvs. på den aktiva substansen,namnet, namnet

mängd, styrka och dosering.samt Farmacevten väljer därefter det
billigaste läkemedlet de finns tillgängliga.av synonymer som

Terapeutisk substitution innebär farmacevten byter tillatt ett
med terapeutiska effekt det läkemedelpreparat tillhörsamma som som

läkaren har förskrivit. Det expedierade kan då innehållapreparatet en
aktiv substans det försktivna och till och haän medannan en annan

verlmingsmekanism. Således kan patentskyddat läkemedel bliäven ett
föremål för utbyte.

Med parallellimport läkemedel import till frånSverige ettav menas
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES ettav
läkemedel redan försäljningstillståndhar i ochSverige i export-som
landet importen sköts någon den tillverkaren elleränmen av annan av
innehavaren försäljningstillståndet anlitade. Det läkemedel detav som
parallellimporterade läkemedlet jämförs med kallas i Läkemedels-

föreskrifter-lverkets för direktimporterat läkemedel dettaäven ärom
svensktillverkat och säljs direkt i Sverige. kommer det förHär
undvikande missförstånd kallas för det ursprungligen godkändaattav
läkemedlet, liksom i Läkemedelsverkets receptföreslcrifter, LVFS
1997:10. parallellimporteratEtt läkemedel definition således inteär per

3Föreskrifter för godkännande parallellimporterade läkemedel försäljning,förav
LVFS 1994:22.
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läkemedel detgenerika exaktdetsamma utan somavser sammasom
olikaProdukterna tillverkaregodkända. harursprungligen mensamma

parallell-försäljningstillstånd. ökad användninginnehavare En avav
intäkternamedför lägre kostnader minskarimporterade läkemedel men

fortfarande patentskyddade.för tillverkarna ärpreparatentrots att

Referensprissystemet

läke-och förordningen högkostnadsskydd vid köpEnligt lagen avom
rabatt-det fastställa det högstamedel ankommer på RFV attm.m.

s.k. referenspris.grundande för generiskapriset ettpreparat,avgrupper
omfattarträdde kraftReferensprissystemet, i den januari 1993,lsom
finnsläkemedel för vilka patentskyddet upphört och för vilka det en

likvärdig produkt enligt den definitiongeneriskt angetts ovan.som
informerar utbytbaraLäkemedelsverket RFV vilka ärpreparatom som

dessa fastställer detvarandra och redovisar på förteckning. RFVmot en
billigastehögsta rabattgrundande priset till 110 för detprisetprocent av

alternativa läkemedlet inom Referenspriser fastställs varjegruppen.
kvartal och omfattar f.n. 300 400 artiklar.systemet -

läke-Referenspris fastställs endast det alternativabilligasteom
förmedlet funnits tillgängligt apotek under månader.minst Som ensex

gällerytterligare förutsättning för fastställande referenspris attav
prisskillnaden det billigastemellan och det dyraste alternativet är mer

förstnämnda skillnadtio det alternativet,än procent somav en
administrativa skäl.motiveras av

samtliga de produkter omfattas referenspris skallFör RFVsom av
dessutom fastställa enskilda produkternasde utförsäljningspris AUP.

utförsäljningspriset referenspris-Prissättningen dock fn inomärav
således det marlcnadsförande företaget bestämmerDet ärsystemet. som

försitt pris produkt inom fastställeroch RFVeget systemeten som
Läkemedelssubventionenmotsvarande högst tillAUP. ersätter som upp

referenspriset. Skulle högre referenspriset får kundenAUP änvara
Referensprismetodenbetala mellanskillnaden. eventuellt utvidgas,kan

vilket behandlas nedan.

Receptföreskrifterna

De nuvarande svenska bestämmelserna återfinns Läkemedelsverketsi
receptföreskrifter LVFS 1997:10. dessa följer skallAv detatt som
förskrivas "läkemedel", vilket i läkemedelslagens meningär är en vara

avsedd tillföras människor eller djur däri visstär närmareattsom
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angivet syfte. Det alltså produkten skallär på receptet.som anges
Någon generisk förskrivning, dvs. den aktivaatt receptet anger
substansen i stället för läkemedlets alltså inte tillåten.namn, synes vara

detNär gäller expediering utfärdat avseende läkemedelett receptav
godkänts för parallellimport gäller följande. Ettparallellimporteratsom

läkemedel kan ha det ursprungligen godkända läke-samma namn som
medlet. Om det inte klart framgår vilket fabrikat påreceptetav
läkemedlet förskrivaren innehavarent.ex. attsom avser, genom av
försäljningstillståndet för det läkemedel inte angivits, kansom avses
apoteket expediera parallellimporterat billigareett läkemedel än
originalpreparatet. Om inte dessa klara förhållanden för handenär
måste apoteket kontakt med förskrivarenta för klara vilketatt ut

avses‘.preparat som
Generisk substitution förekommer huvudregel endast med för-som

skrivarens samtycke. Förskrivaren kan lämna samtycke till substitution
på läkemedletatt följtreceptet orden "ellergenom ange mot-av

svarande. Samtycke kan också lämnas "annan skriftliggenom
överenskommelse. Om samtycke inte har lämnats gäller följande. Om
RFV har fastställt läkemedel utbytbaraett inom medsystemetsom
högsta rabattgräns referensprissystemet får detta bytas på begäranut

patienten, inte på Förskrivarensannat angetts samtyckeav receptet.om
bör då inhämtas innan utbyte sker. undantagsfall-I förslcrivarenom
inte går nå och dröjsmål skulleatt ett till allvarligt förfång förvara
patienten kan dock utbyte Omäga utbyte sker skall förskrivarenrum.-
skriftligen underrättas härom och detta skall ske omedelbart utbytetom
gjorts förskrivarens samtycke. I allautan övriga fall skall Förskrivarens
samtycke inhämtas.

10.2.3 Substitution i vissa andra länder

I USA har generisk substitution tillämpats under år.20 Det denärca
federala läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration FDA

vilkaavgör ochär därför kan substitueras.preparatsom som synonyma
Sedan 1984 finns lag bioekvivalens för godkännandeen om av
generika och sedan fyra år tillbaka krävs varje tablett förses medatt en
kod för det skall möjligt identifieraatt läkemedlet, vilketatt ärvara
betydelsefullt inte minst vid akutfall. I USA används nämligen inte
originalförpackningar likai hög utsträckning i Sverige och vissasom
generika har inte något eget namn.

4 Se 23 och 50 Receptföreskriftema LVFS 1997:10.
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vanligtenligt uppgifter från FDA,Följande beskrivning är, ett
originalläkemedel upphörpatentskyddet förscenario i USA. När ett

syfte behålla visspå läkemedlet itillverkaren höja prisetbrukar att
marknadeneller flera kopior påSamtidigt kommerlönsamhet. uten

Tillverkarenför originalpreparatet.tredjedel prisetkostar avca ensom
generiskt läkemedel påoftaoriginalpreparatet sätter ett egetav

behålla visssåledes med själv förmarknaden och konkurrerar sig att
kan snabbt 50lönsamhet. Generikapreparaten procentta avca

tillverka och säljadet lika lönsamtmarknaden. inteNumera är att
generika i USA.

terapeutiskhuruvidaför närvarande debattpågårUSAI en
produkterbegränsa antalettillåtas. Finansiärerna villsubstitution skall

med hjälpsjukdom. Syftet givetvisför behandling viss är att avav en
kostnaderna.volymer hållaochbegränsat sortiment storaett nere

kriterierna för sådant HurSvårigheten bestämma storaär ett system.att
ekvivalentaskalldoser t.ex. varaanses

någraforskande läkemedelsindustriCanada haft någonhar inte men
utveckla den riktningen.där håller på sig igenerikaproducentema attav

favoriserapolitikerna villbefolkningen ochklar majoritetEn av
förskrivningamaUngefär 40gcnerikaanvändningen. procent avserav

fårfarmacevtemavilken utsträckninggenerikapreparat. I som
respektiveregleraskopiasubstituera förskrivet preparat motett aven

huvudregel expedierafarmacevtenQuébec skalldelstat. delstatenI som
dock expedierafårprodukt förskrivits. Farmacevtenden ettsom

har sigförskrivaren skriftligenidentiskt inte motsattpreparat om
substitution.

till substitutioninförts utökade möjligheterDanmark har nyligenI
utbyte hanmåste aktivt siginnebär förskrivaren motsätta ettatt omsom

koder påsker avgivande vissadet skall ske.inte vill Dettaatt avgenom
byte intebyte får ske. betyderbetyder Ej G"Ej S attattreceptet.

ettparallellimporterat. Ejväl tilltill generisktfår ske preparatett men
får ske till parallellimporteratbetyder byteO" inte preparatettatt men

ytterligarefinns dessutom förslagväl till generiskt. Det attettett om
terapeutisksubstitutionsmöjlighetcma tillåta vissöka attgenom

substitution. Ombenämns analogvilket därsubstitution, som
förslaget,ske enligtvill så skall måste han,förskrivaren inte att ange

koden påEj A receptet.
framför allt fråndet danskaförts framkritikDen mot systemet,som

de får andrablir förvirradeläkare, går på patienterna närut att
apoteks-förskrivits, såväl förskrivamasläkemedel deän att somsom

riskerna för felordination ökarpersonalens arbetsbörda ökar, samtatt
erhållerför fdrskrivarna minskar deförtroendepatienternas näratt

andra de förskrivna.änpreparat
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överväganden beträffande10.2.4

referensprissystemet

referensprissytem har många fördelar. LäkemedelstillverkamaEtt och
patienterna konfronteras med tydliga alternativ. Vid medicinskt
likvärdiga produkter spelar valet ingen hälsomässig roll. Skillnaden
består endast i priset, vilket medför inflytandepatienten får ökatatt ett
på valet läkemedel och det kan konkurrensliknandeuppståav en
situation med prispress följd. Härigenom frigörs kansom resurser som

Åanvändas till sjukvård. andra sidan innebär myndighetarman av
fastställda alltid risk förpriser priserna blir statiska.atten

Systemet kan således ha konserverandeviss effekt på priserna.en
Under det första året referensprissystemet tillämpades gjordessom
kostnadsbesparingar läkemedelsfönnåneninom med miljoner388
kronor, enligt beräkningar Apoteksbolaget. Studier RFV gjortav som

ocksåvisar vissa inom föremål förvaritinteatt preparat systemet som
prissänkningar för följa referensprisema har fått vidkännas minsk-att
ade försäljningsvolymer. Det nuvarande referensprissystemet täcker in

del de möjliga besparingar skulle kunna bli fallet medstoren av som
genetisk substitution. Referensprissystemet således alternativ tillär ett
genetisk substitution det inte lika heltäckande i kostnads-ärmen
besparande syfte.

Bland på grund Sveriges anslutning till kommer utbud-EUannat av
läkemedel i Sverige öka. Ett dra fördelar dettaet iatt sätt attav av

kostnadsbesparande syfte kan då hårdare valet läke-att styravara av
medel utvidgat referensprissystem. det följandeI skall någraettgenom
sådana exempel beskrivas.

-Bör parallellimporterade läkemedel inkluderas referenspris-i
systemet

Under 1997 har godkännande och användning parallellimporteradeav
läkemedel fart.tagit Parallellimport fanns referenspris-inte 1993 när

infördes. utvidgning referensprissystemetEn till omfattasystemet attav
parallellimporterade läkemedel tillsammansäven med de ursprungligen

godkända kan vid första anblicken framstå Utformningennaturligt.som
receptföreskriftema skapar visserligen redan idag visst incitamentettav

till ökad användning parallellimporterade läkemedel. Införandetav av
referenspris skulle emellertid ytterligare kunnaett prisernapressa

eftersom då fårpatienterna stå för mellanskillnaden för det fall AUP
skulle högre referenspriset.änvara
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tillämpasenhetliga priser inom kommermöjligt EUDet attär att
Till dess skulleskulle bliparallellimport ointressant.framöver, varvid

parallellimporten. Enkunna inkluderareferensprissystemetdock även
föränd-emellertid, nuvarande inteinnebärsådan utvidgning systemom

heltenhetlig i landet,prissättningen AUP,i denna del, äratt av somras
finnsmarknadsför läkemedlet. Såvitt känt intebestäms den somav

nettoutfallet skulle bli.hurberäkningarnågra av
för-apotekensubstitution påRedan idag sker viss attgenomen

mellanfannaceuten väljaskrivaren kan överlåta att synonyma
motsvarande påskriva orden "ellergeneriska attpreparat genom

parallellimporteratangivitsVidare kan preparatettreceptet. ovansom
dettahindratförskrivaren inteoriginalpreparatetbytas motut om

bestämt fabrikat på receptet.ettattgenom ange
parellellimporteradeinförandefinns bedömningDet att ettav aven

effektinte skulle få denreferensprissystemetläkemedel i avser,man
parellellimportadesådantfinns leder till deteftersom risken ett attatt

referenspriset.till, eller ovanför, det angivnaläkemedlets pris höjs strax
referenspris-anledning utvidgafinns härSlutsatsen det inteär att att

parallellimporterade läkemedel.omfattatill ävenattsystemet

aktivautgå från läkemedel medreferensprissystemetBör samma-
substans

iblandtillförs läkemedlets aktiva substanskroppenpå vilketDet ärsätt
funktion.dennafinns justoch det mångaviktigt patentextra avsersom

kan tillverkarensubstansen löptför den aktivaNär utpatentet
och såläkemedlet kroppen påvilket imodifiera på sätt,sättet upptas

marknaden.bibehålla läkemedlets ställning påibland ett patent,genom
endast utifrånuppdelasskulle kunna iReferensprissystemet grupper

hänförsProdukter med aktiva substanssubstansen.den aktiva samma
medReferenspriset skulle kunna bestämmassedantill samma grupp.

eventuellaoch tillaktiv substans i läkemedlethänsyn till mängden
kan konkurrensenutvecklingskostnader. På dettaforsknings- och sätt

produktmodiñeringarsamtidigt innovativaoch ökaprispressen som
medicinskt ickeförtjänsterMöjligheterna påpremieras. göraatt

emellertid mycket svårtminskar.angelägna produktförändringar Det är
referenspris-fastställa sådantoch förutsebartpå rättvist sätt ettatt ett

lager-produktions-,också ifrågasättas inte högrekanDetsystem. om
skall in idistributionskostnader vid volymeroch små vägas

bedömningen.
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-Bör referensprissystemet inkludera -preparatenme-too

Så länge tillverkare har skydd i form för visst läke-en patent ettav
medel aktiv substans eller processmetod kan konkurrerandeen
tillverkare inte sälja likadant läkemedel.ett Det inte ovanligtär att
konkurrerande företag utvecklar snarlika kemiska substanser kansom
ha likartade medicinska effekter. Dessa godkännanden kan komma kort
efter det första godkännandet eller dröja till flera år. Dessaett
läkemedel brukar kallas för och kantoo-preparat likame vara
verksamma och på alla lika bra detsätt ursprungliga.som

Referensprissystemet skulle kunna utvidgas till omfattaatt grupper
och ursprungligatoo- Detta skulle medföraav preparat.me en

hårdnande konkurrens och ökad prispress. gällerDet atten noga
vilkaöverväga skall omfattaspreparat Samtligasystemet.som av me

kanske inte hartoo-preparat tillräckligt likartade effekter desom
ursprungliga för de skall omfattasatt Riskerna försystemet.av
felbehandling till följd ekonomisk styrning läkemedelsvalet måsteav av
minimeras, vilket skulle tala för något eller fåtalett preparat per grupp,

riskerna måste också de fördelarvägas formi frigjordamotmen av
vidare klassificering kan I vissa fall kan detresurser som en ge.

emellertid adekvat behandla patientatt med det ursprungligavara en
Det gäller därför bestämmapreparatet. referenspriset förhållandeatt i

till AUP, vilket den saluför produkten bestämmer inom referens-som
prissystemet, på sådant deett enskildasätt patienternaatt ekonomiskt
klarar skillnader mellan referenspriset och AUP. Som betraktatgrupp
får patienterna fördelar redan denna utforrrming referens-genom av
prissystemet.

-Bör referensprissystemet utgå från den terapeutiska eflekten

Slutligen skall här längrenämnas gåendeännu varianten ettav
förändrat referensprissystem. Läkemedlen i referensprissystemet skulle
kunna efter vilka sjukdomar de skall verka Läkemedels-grupperas mot.
terapier bedöms mycket bra inom skulle då kunnasom som gruppen
subventioneras helt eller till del medan de bedömsstor mindre brasom
skulle få lägre subventionsgrad. Detta skulle valet läke-en styra av

Ävenmedel till de effektivaste kostnaderna förpreparaten. terapinom
ibland kan bli hög kan det visa sig samhällsekonomiskt lönsamt i ett
längre perspektiv. förslagDetta förutsätter utvecklandet centralaav
behandlingsrekommendationer eller vårdprogram. Hittills finns sådana
endast beträffande något enstaka område. Det skulle kunna hävdas att
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kan behandlas med den bästa terapin inomde patienter intesom
själva.skulle få stå andel kostnademadessutom störreen avgruppen

överväganden substitution påbeträffande10.2.5

apotek

terapeutiskSyftet substitution, generisk förskrivning ochmed generisk
försöka läkemedelskostnadema.substitution enbart minska Det ärär att

minskarutgifter för läkemedelssubventioneni första hand statens som
utgifter. Påde enskilda medborgarnassådana åtgärder ävengenom men

effekter det kan påkort sikt kan vissa besparingar Vilkagöras.
tillgång tilllängre dock svårbedömt. behovsikt Patientemasär mera av

balanseras skattebetalarnas krav pågod medicinsk vård skall attmot
användningansvarsfullt ökadskattemedlen används på Ensätt.ett av

detligger alltså igeneriska produkter stimulerar priskonkurrensen och
med EU-kommissionens önskemål.avseendet i linje

åstad-kostnadsbesparingar skulle kunnadel deEn stor av som
form säkerligenkommas någon substitution kommer attavgenom

arbete.framtidarealiseras läkemedelskommittéemasgenom
säkerligentillKommittéernas rekommendationer förskrivama kommer

läkemedelsterapier. Detinnebära ökad användning alternativa ärav
alltid kommerdock kommittéemas rekommendationerinte givet attatt

kanläkemedelstillverkare kanskedet billigaste Enpreparatet.uppta
läkemedelskommittén villmedförerbjuda lägsta prisän attannat som

gällafastän den billigast. kanförorda dennes produkt inte Detär t.ex.
förpackningens utformning, allt för få sågod information eller att en

möjligt.ändamålsenlig användning som
terapeutiskförsiktig tillfinns anledning inta hållningDet att en

rollerfarrnacevtenssubstitution eftersom mellan läkarens ochgränsen
sådant förhållande farmacevtenblir oklar. överlåts vid påDet att

frågaverlcningsform det kan alltså blivälja aktiv substans och och om
hade tänkt sig.läkemedelsterapi vad förslcrivaren Enhelt änannanen

förekommer ioch för sig inte otänkbar, och densådan ordning iär
försteller mindre utsträckning, börländervissa i övervägasstörre men

haft möjligheterefter grundligare prövning vad utredningenän atten
förTerapeutisk substitution aktualiserar alltså frågorgöra. om ansvar

framtidensådana alternativa läkemedelsval ibehandlingen. Om i stället
för-harläkemedelskommittéemas rekommendationerstyrs genom

jämfört med vad gäller idag.skrivaren oförändratett ansvar som
Övervägandena olika referensprissystemetde utvidgningarom av

ingripandetill förordande denangivits har lett minstettsom avovan
generiskoch tydligaste formen, nämligen substitution.
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Några gränsdragningsproblemstörre vad gäller ansvarsfrågor före-
ligger inte vid valet mellan generiska läkemedel, där det alltid frågaär

välja mellan heltatt i princip kopior. Emellertidpreparat,om synonyma
kan det finnas godtagbara bevekelsegrunder för förskrivare inteatten
alltid välja det billigaste läkemedlet det gäller val mellanens om
generiska En patient tidigarepreparat. visst kananvänt ett preparatsom
känna obehag tvingas bytaöver till märkeatt på grundett nytt att ettav

generiskt läkemedel introduceratsnytt på marknaden och håller lägsta
pris jämfört med andra Vidare kan enstaka patienterssynonympreparat.
personliga egenskaper i vissa fall ha betydelse, vid val mellanäven
generiska läkemedel, för hur snabbt visst läkemedel iett upptas
kroppen och får avsedd effekt.

De nuvarande receptföreskriftema tillåter byte till ett synonymt
endast inom referensprissystemetpreparat och då endast i undan-

tagsfall. Det torde alltså finnas möjligheter till ytterligare besparingar
ökad möjlighet till val generika.genom av

Om generisk substitution skulle i praktiken finnsprövas variantertre
välja mellan. Fannacutenatt skall alltid expediera den billigaste

produkten, farmacevten skall expediera den billigaste produkten om
inte förskrivaren aktivt har sig substitutionmotsatt eller farmacevten
skall expediera den billigaste produkten förskrivaren aktivt har gettom
sitt godkännande till substitution. Alla bygger på förutsättningen att
patienten vill byta. Det först nämnda alternativet, obligatorisken
generisk substitution, torde effektivast det gäller minskanär attvara
utgiftema. Några risker med sådantstörre torde inte finnasett system
och det omöjliggör för förskrivaren välja utifrånatt preparaten vem

tillverkat dem. Som anförts kan det dock finnas skälsom ovan
hänförliga till patienten eller läkemedelskommittén bör medföra attsom
förskrivaren inte alltid skall välja det billigaste läkemedlet. Att helt
förta förskrivaren denna möjlighet framstår olämpligt.som

Ett där förskrivaren aktivtsystem måste godkännandesitt tillge
substitution, påt.ex. dettaatt går för sig,receptet attgenom ange
riskerar inte bli tillräckligt kostnadseffektivt.att räckerDet med att
förskrivaren glömska missar sitt godkännande förattav attge
samhället eller den enskilde skall åsamkas utgifter. Visserligenextra
skulle farmacevten kunna kontakta förskrivaren denne inte fyllt iom
något substitutionsgodkännande för kontrollera riktigheten däravatt

det skulle i längden kunna bli störande för förskrivaren medmen
ständiga samtal från farmacevter. En sådan ordning också föröppnar
läkemedelsindustrin påverka förskrivamaatt välja mellan identiskaatt

hänsyn till priset.preparat utan
Generisk substitution så förskrivarensätt måste aktivtatt

sig substitutionmotsätta han inte vill det skall ske, hänsyn tillatt tarom
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goda det billigasteförskrivare kan ha skäl inte väljaatt atten
metoden kostnadsbesparande. Förskrivaren kanSamtidigt ärpreparatet.

substitution. börhan inte godtar Detexempelvis på receptet attange
för från förskrivarensgoda skäl sådan åtgärdgivetvis krävas mycket en

skallfinns någon sådan anteckning påsida. det inteOm receptet
farmacevten välja det billigaste preparatet.

detinnebär förskrivaren skrivaGenerisk förskrivning attatt genom
överlåtit farmacevten valetgeneriska har på göraattnamnet av

tyckasskulle tillåtet kan detgenerisk substitutionläkemedel. Om vara
eller hon så vill,möjligt för förskrivare, handet börävenatt vara en om

Emellertid finnsmed det generiska vissautfärda namnet.att ett recept
sådan generiskakonsekvenser öppning. Månganegativa ärnamnav en

förväxlas. Alladärför felskrivas elleroch likartade. kanlånga De
skulle detgeneriska patienternasubstanser har dessutom inte Förnamn.

läkemedel ochkomma ihåg på sittdessutom svårare att namnetvara
läkemedels-möjligheter del sinminskar kanske deras aktiv iatt ta

avseende påYtterligare negativa konsekvenser medbehandling.
anförasläkaren eller sjukvården kanprodukten, patienten, men

införas.förskrivning bör skäl inteutelämnas här. Generisk dessaav
receptföreslcriftemainnebär de nuvarandeVad gäller parallellimport

beträffande generiskdetsammapraktikeni angettssom ovan
byte denneförskrivaren måste aktivt sigsubstitution där motsätta om

tillrimliga skälskall ske. torde dock finnas färrevill det Detinte att
skulle välj det billigaste alternativet.varför förskrivaren inte a

10.2.6 Förslag

tillmöjligheterbakgrund ovanstående,förslagMitt är, attmot av
förskrivarenapoteken införes innebärandesubstitutiongenerisk på att

skall ske.substitution han vill detaktivt sig intemåste motsätta attom
välja detförskrivare kan ha goda skäl intehänsyn tillDetta attatttar en

kostnadsbesparande. börMetoden Detbilligaste är ävenpreparatet.
förslcrivarensmycket goda skäl för sådan åtgärd frånkrävasgivetvis en

skallfinns sådan påsida. det inte någon anteckningOm receptet
kanvälja det billigaste Alternativtfarmacevten ett annatpreparatet.

billigare förskrivna patient-generiskt alternativ välj detär än omas som
högkostnadsgränsenfalldet. alla dessa patienten,önskar I ersätts omen

läkemedelsförrnånen.passerats, av
förverkligarform substitution detskäl välja dennaMitt är attatt av

eftersomsystematisktbakom referensprissystemet pågrundidén sätt,ett
allavälinformeradeförvänta alla förskrivarekan siginte äratt omman

läkemedelspriser. Apoteken här sistarelevanta tjänstgör garantsom en
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för det billigaste läkemedlet,att identiska alternativ, väljes. Dettaav
inskränker inte den fria förskrivningsrätten på något påtagligt Desätt.
läkemedel aktuella för substitutionär skall i alla väsentligasom
avseenden kopior, och det står enligt förslaget alltid förskrivarenvara
fritt sig substitution.motsättaatt

Generisk substitution utformad på det beskrivs i dettasätt som
förslag kompletteringär det redan fungerande referenspris-en av

Den ekonomiska effektensystemet. relativt blygsam,är har denmen
förtjänsten den till viss delatt patienten direkt. Den totalagynnar
försäljningen läkemedel inom för referensprissystemetav utgörramen
cirka 960 mkr. Alla läkemedel dettai kännetecknas detsystem attav
finns minst generiskt alternativett minst 10 billigareär procent änsom
referensprisnivån. Om alla patienter köperantar att läkemedelman ett
på referensprisnivån och förslqivaren elleratt patienten inte någoti fall

sig substitutionmotsätter skulle införandet ovanstående förslagav ge
besparing på minst 10 dvs minst 96 mkr.procent, kanen Nu dockman

räkna med

förskrivningen i vissaatt fall den generiska0 varianten frånavsett
början,

patienten i vissa fallatt önskar det dyrare referensprisaltemativet0
respektive

förskrivaren i vissa fall skulleatt ha sig substitution.0 motsatt

Som följd detta bedöms besparingseffelcten mindreen av änvara
hälften 96 mkr och skattas till 25-50 mkr. Beroende på hurav
patientens köp förhåller sig till högkostnadsskyddet, tillfaller bespa-
ringen antingen patienten eller läkemedelsfönnånen eller bådadera.
Eftersom högkostnadsskyddet i genomsnitt betalar 25 procent av
läkemedelskostnad, gäller patientens besparing iatt genomsnitt cirkaär
6-12 mkr, och läkemedelsförmånens besparing cirka 18-38 mkr.

10.3 Biverkningsrapportering
Enligt lagen 1991:425 uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjuk-om
vården föreskrivs landstingskommun elleratt kommun,en en annan
enligt vad regeringen föreskriver,närmare skall lämna uppgifter från
hälso- och sjukvården eller sådan verksamhet i kap.7annan som avses

§ första1 stycket sekretesslagen 1980:100 till Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket för forskning eller framställning statistik påav
området. Med stöd 1991 års lag har regeringen meddelat föreskrifterav

förordningeni 1993:1057 viss uppgiftsskyldighet inom hälso- ochom
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deförordningen skall landstingen inklusivesjukvården. Enligt i5 §
uppgifter till Läke-kommunerna fortlöpande lämnalandstingsfria

vilkafrån läkemedel och andra påmedelsverket biverkningar varorom
kan sedan in i1992:859 tillämpas. Uppgifternaläkemedelslagen tas

stöd förord-Läkemedelsverket för medbiverkningsregistret, avsom
läkemedel.angående1997:143 biverkriingsregister Förningen om

enligt kap. §sekretess hos hälso- och sjukvården 7 luppgifterna gäller
lagrumenligt femte stycketförsta stycket sekretesslagen sammamen

lagsådant ändamål regleras i 1991 årsfår uppgifterna lämnas för som
närståendehonomden enskilde eller någondet inte kan antas attom

uppgiftenlider röjs.men om
får införas uppgifter frånbiverkningsregistretI även omannan

uppgiftendenhar lämnats till registreringuttryckligt samtycke av som
avser.

Ändamålet och framställningbiverkningsregistret forskningmed är
uppgifterinnehåller destatistik. Registret utsattssompersoneromav

behandlandeelleroch rapporterandeläkemedelsbiverkningarför om
skall från lands-sjukvårdspersonal. Uppgifter tilloch registrethälso-

läkemedels-dödsfall misstänkssärskilt lämnastingen varasomom
oväntade biverk-allvarliga, ellerframkallade, andra misstänkta nya
frekvens. Antaletöka ioch sådana biverkningarningar, som synes
december 060,under den 3till 1997 15anmälningar registret var per

frånslutenvården ochkom från 45 öppen-55 procentprocentvarav
läkemedels-för forskning enskilda,underlagvården. Registret utgör av

Läkemedelsverket.företag och
risker föruppfattning finns detLäkemedelsverketsEnligt stora

lands-skall åvilauppgiftsskyldighetenförseningar rapporteringeni om
uppgifts-åläggashälso- och sjukvårdenbör den privatatingen. Vidare

kantill med problemenkommaskyldighet. Ett atträttasätt att vara
yrkesutövaren inomned på den enskildeuppgiftsskyldigheten förs

harHälsodatakommitténhälso- och sjukvård.offentlig privatsåväl som
liknandeförslagitbetänkandet Hälsodataregister, SOU 1995:95,i en

åvila denskallvid uppgiftsskyldigheten inteåtgärd attstannatmen
sådantbedrivna vården. Ettden offentligtenskilde yrkesutövaren inom

beträffande deninnebära någon förändringförslag torde dock inte
behörigVarje enskild yrkesutövareoffentligt bedrivna vården. årsom

uppgiftsskyldigheten.därför omfattasläkemedel börförskrivaatt av
barnmorskor m.fl.gälla läkare,Regleringen skulle då veterinärer,

kanoffentliganställda eller inte. Detoch oaktat deyrkeskategorier är
antalökatdessutom skulle medföraregleringsådan ettantas att en

biverkningrapporteringar.
Ändamålet framgåttbiverkningsrapporteringenmed är, ovan,som

attbiverk-torde gällastatistik. Allmäntforskning och framställning av
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ningsregistrering bör ske bl.a. för tjäna underlag för fortlöpandeatt som
utvärdering läkemedels ändamålsenlighet i efterkontroll-av ett
perspektiv. Nu gällande författningar på området inte dettaanger
ändamål. ställetI forskning och framställning statistik. Dettaanges av
finner jag brist i gällande författningar.vara en

I artikel 24 rådets förordning EEG 2309/93 stadgas denattnr
europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA i samråd med medlems-

och kommissionen skallstaterna datanät för snabbupprätta ett över-
föring mellan de ansvariga myndigheterna i händelse bl.a. allvarligaav
biverkningar från läkemedel förekommer på marknaden inomsom
gemenskapen. förutsättningEn för Sverige leva till dennaatt upp
förpliktelse torde biverkningsrapportering fåratt ske förvara
läkemedels ändamålsenlighet i efterkontrollperspektiv.ett bak-Mot
grund det anförda och vad börnämnts sådantav nu ettsom ovan,
ändamål tydliggöras.

föraAtt ned uppgiftsskyldigheten på den enskilde yrkesutövaren
och därmed förhindra förseningar i rapporteringen torde dessutom
bidra till Sveriges möjligheter efterkomma artikelatt förordningen.24 i

Förslag

den föreslagnaI lagen läkemedelsförsörjning bör införas reglerom som
ålägger yrkesutövare inom såväl privat offentligt bedriven vårdsom

har behörighet förordna läkemedel,att skyldighet tillm.m., som atten
Läkemedelsverket biverkningar frånrapportera läkemedel och andra

på vilka lagen tillämplig. Utvärderingär läkemedels ändamåls-varor av
enlighet bör ändamål.ettanges som

djuP10.4 Läkemedel till

Läkemedel till djur ingår i Apoteksbolagets nuvarande ensamrätt.
Utredningen har undersökt dels det finns några aspekter på läke-om
medel till djur kan påverka ställningstagandet till konkurrens-som
utsättning, dels några särskilda förhållanden i övrigt motiverarom

5 Detta område kallas ibland "läkemedelshantering inom veterinärmedicinsk
verksamhet" se Lantbruksstyrelsens allmänna rådt.ex. 1986 eller förskriv-
ning och utlämnande läkemedel i samband med djursjukvård" ur Lant-av
bruksstyrelsens författningssamling 1979. Uttrycket "läkemedel till djur
beskriver kort och tydligt vad saken gäller. Prepositionen "till" markerar att
vissa läkemedel används människor också kan användas i djursjukvård.som av
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utredningens uppmärksamhet. På utredarens uppdrag har Apoteks-
problemanalysibolaget utarbetat beskrivning och diskuteratsen som

företrädare förvid med tiotal området, dvsintressenter påmöteett ett
myndigheter, intresseorganisationer m.fl.

Djurläkemedel den totala läkemedels-utgör ett procentpar av
försäljningen, vilket det svårt begära särskild veterinär-gör äratt att
medicinsk kompetens vid alla apotek. Utredarens huvudlinje är att
koncessionskraven apotekenpå skall innebära krav på fulltett

tillhandahållandelcrav humanläkemedel,sortiment och församma som
däremot krav på särskild kompetens påinget veterinärmedicinskmen

apoteken. Marlmadens krav kan dock innebära lösningar innebärsom
tyngdpunkt den andrapå eller läkemedel.sortensena

särskild aspekt på djurläkemedel djur användsEn är ävenattannan
livsmedel och har speciella effekter miljön. betyderDetta attsom

läkemedelskontroll och -tillsyn i vissa avseenden annorlunda föränär
humanläkemedel, bl.a. Livsmedelsverket. Läkemedelsverketgenom
granskar läkemedel både till människor Social-och djur. Medan
styrelsen tillsyn hälso- och människor harsjukvården förutövar över
Jordbruksverket motsvarande roll tillsyninom djursjukvården. Den

Socialstyrelsen såväl förskrivare apoteks-utövar gentemotsom som
personal i dess egenskap hälso- och sjukvårdspersonal, motsvaras avav
Jordbruksverkets tillsyn veterinärerna, dock saknas motsvarandeöver

docktillsyn apotekspersonalen. Någon nackdel brist hardennaöver av
inte framkommit.

skillnad humanläkemedel djurläkemedel arbetsför-En mellan och är
delningen och förskrivare. inställningenmellan apotek principiellaDen
bland aktörema, liksom lagstiftningens, lika litetveterinärerär att som
läkare, respektive handeldvs inte alls, i sina yrkesroller skall bedriva
med läkemedel. praktiska skäl nödvändigtAv det dock attanses

utsträckning läkare till läkemedelveterinärer i har tillgångstörre än
behandlingen7.kan samband medöverlämnas i sådantEtt över-som

lämnande dock bara ske för tillfällig varefterkan medicinering,
djurägaren förväntas hämta läkemedel betalarpå apotek. Djurägaren

för dessa läkemedel. kostnaderna för svinn,veterinären För täckaatt
förbrukningsartiklar, analyser, lager och samband meditransporter
denna hantering har Jordbruksverket för anställdasina veterinärer
beslutat generellt påslag medpå läkemedlets självkostnad 25ettom

har skrivelserföranlett från såväl Sveriges Veterinär-Dettaprocent.

5En slutlig version denna publiceras särskild bilaga.PM iav
7 Vidare specialregler läkemedel foder-finns det för i foder, vilket innebär att
producenter partihandelstillstånd får frånmed förvärva läkemedel apotek för

innehållerblanda foder läkemedel.att som
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förbund Läkemedelsindustriföreningen till Jordbruksverketsom som
bl.a. påslaget för högt.att äranser

Ett påslag, beslutats myndighet, kan intrycksom attav en ge av
veterinären i praktiken bedriver handel, det handlaräven om om en
förmedling läkemedel där intäkten tillfaller statsverket. påslag-Menav

kan också bidra till legitimitetet privata veterinäreräven sigatt anser
kunna betalt på för läkemedel.ta Utredningensätt har dock intesamma
kunnat klarlägga detta inträffar i verldigheten. Båda dessa effekterom
strider dock, enligt min mening, grundtanken varken offentligamot att
eller privata veterinärer eller andra förskrivare skall bedriva handel
med läkemedel. Detta ändras inte vid konkurrensutsättning,en som
förutsätter farmacevtisk medverkan vid all apotekshandel.

Förslag

Det påslag 25 veterinärer enligt Jordbruksverketsprocent0 om som
beslut har bör sänkasrätt väsentligt,att eller,ta ut, möjligt,om
förändras till ersättning för faktisk kostnad vid förrättning.

10.5 Moms på läkemedel

Den Europeiska unionen bl.a. eftersträvar förena femtonatt separata
nationella marknader till enda europeisk marknad. Mervärdesskattenen

viktig faktor detär i sammanhanget. Inom EU pågår sedan 1960-en
talet arbete med söka harmoniseraett medlemsländernasatt lagstiftning
rörande mervärdesskatter syftei uppnå marknadatt en gemensam som
tillåter sund konkurrens och liknar verklig inre marknad. Detsom en nu
gällande grunddokumentet på mervärdesskatteområdet rådets sjätteär
direktiv den 17 maj 1977 77/388/EEG. Genom rådets direktivav
9l/680/EEG med tillägg till och ändring 77/3 88/EEG infördes över-av
gångsregler skulle gälla i på det slutgiltigaväntan systemsom som
kommer uppfylla syftena med detatt försystemetgemensamma
mervärdesskatt på och tjänster tillhandahålls mellanvaror som
medlemsstaterna. Genom rådets direktiv 92/77/EEG och 92/lll/EEG,
med tillägg till och ändring 77/388/EEG, bestämdes medlems-attav

under övergångstidenstaterna skall tillämpa nonnalskattesatsen som
inte får lägre 15 och deän får tillämpa eller tvåprocent att ävenvara en
reducerade skattesatser fårinte lägre och5 fårär procentsom vara som

endast vissa särskilt uppräknade och tjänster, bl.a. läke-avse varor
medel.
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Övergångsbestämmelsema, trädde kraft den januari 1993,i lsom
skulle fyra och följaktligen tillämpas till och med dengälla i år 31

Perioden för tillämpning övergångsbestämmelsemadecember 1996. av
för detskall emellertid förlängas automatiskt fram till tidpunkten slut-

ikraftträdande och fall till dess rådet harliga i varje attsystemets
dokumentet slutlig,beslutat det slutliga I KOM 96 328systemet.om

marknaden,för den inremomssystem, ettett gemensamtom program
har redovisat tidsplan för framläggandet förslagkommissionen en av

skall ochtill det slutliga Förslagen läggas fram isystemet. etapper vara
halvårsskiftet tidsplan har redanhelt framlagda vid 1999. Denna

handlingsplan marknaden,spruckit. Enligt kommissionens för den inre
mervärdes-97 slutlig, den 4 juni 1997, tillhör förändringar iCSE 1 av

antalskattesystemet de överenskommelser kommissionen i så stortsom
få till ståndmöjligt önskar den januari 1999. Detta1senast avsersom

ochdock endast den enda kommissionen hittills föreslagitetapp som
mervärdesskattekommitténs och enighet ömsesidigden berör status om

mervärdesskatt Sålunda gällerhjälp med återbäring fall.i vissaav
fortfarande.övergångsbestämmelserna

Övergångsbestärnmelsema förskall slutligtersättas systemettav
handeln medlemsstaterna grundat påbeskattning emellan i principav

där de tillhanda-beskattning i den medlemsstat eller tjänstervaror som
Införandet beskattningsort skallhålls har enhetligsitt av enursprung.

förenkla företag redovisa sinaför företagen. Ett åläggs inte idag att
hemlandet vad skerförsäljningar för varje i det justärort ommen som

medlemsländer.företaget beslutar för sälja andra Densig iatt varor
ställe.marknaden skall land och beskattning ske påinre ett ettses som

mellanSkatt vid införsel liksom återbäring vid utförsel handelni
avskaffas. förhållande kommermedlemsstaterna skall därför Vid sådant

skattebefrielsebestämmelser bl.a. bli överflödiga. skattesatsernaattom
inhemsk verksamhetkommer hannoniseras. Särskillnaden mellanatt

skall möjliggör föroch gemenskapsverksamhet upphävas, vilket
endastantalet idag tillämpliga skatteordningar tillaktörerna minskaatt

transaktioner inom gemenskapen och sådanatvå. Dessa är som
förenklingland. På så skall betydandeinbegriper tredje sätt en

ochfördel för såväl aktörer konsumenteråstadkommas till som
skattemyndigheter.

skall först denkonsekvenserna för läkemedelsområdet berörsInnan
redovisas.svenska regleringen

tillbaka för läkemedelhar sedan lång tid haft skattebefrielseSverige
avtalet rörandetill sjukhus och läkemedel lämnas Iut mot recept.som

förtill finns bestämmelse möjliggörSveriges anslutning EU en som
nämnda ha skatte-under den övergångstiden fortsättaSverige att ovan

läkemedel.befrielse för läkemedel till sjukhus och receptbelagda
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Läkemedel lämnas enligt eller säljs till sjukhus eller försut receptsom
in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning undantas
från skatteplikt enligt kap.3 23 andra§ punkten mervärdesskattelagen.
På försäljningarövriga läkemedel mervärdeskatt med 25uttasav

priset.procent av
dokumentetI XXI/1l56/96, A of VAT Asystemcommon -

for the single market- ofDescription the general principlesprogamme
Commission Services tecnical bl.a. följande.note, anges-

The Commission Sevices insist that, from the ofexistenceapart a
reduced the VAT and the fixing of shouldrate, system rates not
directly social objectives. Member have other social-statespursue
policy instruments their disposal which generally have muchat

direct effects and therefore much efficient than VAT.more are more
Moreover, the incorporation of social objectives considerably
complicates application of the and the risk of producingtax runs
distortions of competition. Consequently, the Commission Services
do intend, the ofretentionnot at present, to rate,propose a zero
which often justified by of social considerations.means

uttalande jämförtDetta med innehållet i övergångsreglema tyder på
det kommerinte bli möjligt framtideni bibehålla den skatte-att att att

befrielse för läkemedel Sverige har. Sverige kommer så falli attsom
tvingas skatt på dessa försäljningar. kan läkemedelDetta ut antas att
kommer tillhöra de vilkapå den lägsta skattesatsen kommeratt varor

kunna tillämpas. därförDet intresse vilken effektatt det blirär attav se
läkemedlen inte förblir skattebefriade.om
Idag mervärdesskatt endast på receptfria läkemedel säljsuttas som

Denna försäljning uppgick till1996 mlcr exklusiveutan recept. 1 517
mervärdesskatt. Skattesatsen Alltså uppgick25är procent. statens
skatteintäkter till knappt mkr, vilket393 betalades konsumenterna.av
Nedanstående exempel illustrerar förändringar i mervärdesskatte-
hänseende och hur utfallet för de inblandade blir. Exemplenparterna
utgår från försäljningsstatistiken för 1996.

3 den svenskaI lydelsen avtalet används faktiskt ordet receptbelagda trotsav
det kap.i 3 23 § mervärdesskattelagen stadgas läkemedel utlämnasatt om som

enligt Enligt ordalydelsen Sveriges avtal med skulle alltsåEUrecept. av
receptfria läkemedel utlämnas tillåtasinte skattebefriade,mot receptsom vara
vilket i praktiken inte fallet eftersom mervärdesskattelagen talar för-är om
skrivna läkemedel. Apoteksbolaget, följer mervärdesskattelagen, intetarsom

på förskrivna receptfria läkemedel idag.ut moms
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Exempel byggerl Exemplet på skattesats för läke-6 procenten om
medel säljs enligt och till sluten vård och 25receptsom

för läkemedel Försäljningenprocent utan recept. av
läkemedel enligt uppgick till 16 429 mkr. Häravrecept
betalade 12 847 mlq läkemedelssubventionen.viastaten
Patienternas andel denna försäljning således 22av var ca

Om mervärdesskatt hade meduttagits 6procent. procent
hade skatten blivit 986 mlcr. Eftersom hade betalatstatenca

härav78 läkemedelssubventionen skulleprocentca genom
endast 22 eller 217 mkr, ha inneburitprocent,ca ca en
nettointäkt för skulle för.Detta patienterna ha ståttstaten.
Försäljningen till den slutna vården uppgick till mkr2 215
exklusive mervärdesskatt. Vid 6 påslag hadeprocents
skatten blivit 133 mkr, vilket sjukvårdshuvudmännenca

fåtthade betala. Statens samlade skatteintäkter hade då
blivit 2l7+l33+393 mkr, eller vad743 mkr350 änmera

faktisktde blev. Patienterna/konsumentema hade fått betala
217+393 mkr610 och sjukvårdshuvudmännen alltså 133
mkr.

Exempel Exemplet bygger2 på allmän skattesats för läkemedelen om
Skillnaden6 jämfört exempel dåmed 1procent. är att

för försäljningskatteuttaget skulle tillha uppgåttutan recept
mkr. intäkter 217+l33+9494 Statens skulle ha blivitca

mkr, eller mkr444 51 vad de faktiskt blev.änmera
Patienterna/konsumentema skulle ha fått betala 2l7+94

sjukvårdshuvudmännen311 mkr och mkr.133

Exempel Exemplet bygger på allmän3 skattesats för läkemedelen om
12 Intäkterna i dubblas.exempel 2 kan då Statensprocent.
intäkter skulle ha blivit 434+266+188 mkr, eller888 495
mkr vad de faktiskt blev. Patienterna/änmera
/konsumentema skulle ha fått 434+188 mkrbetala 622
och sjukvårdshuvudmännen 266 mkr.

Läkemedelsförsäljningen under 1997 har enligt underhandsrapporter
minskat jämförelse mednågot i 1996. har de förändringarDessutom i
läkemedelsförmånen, trädde i kraft den medfört1 januari 1997, attsom
patienternas läkemedelsnotanandel för ökat från till1997 22 procentav
33-34 Beräkningar enligt ovanstående exempel baserat påprocent. upp-
gifter för kan därför förmodas1997 medföra något momsintäkterstörre

vad exemplen visar.än ovan
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Slutsats

Sverige bör efter påverka utfominingsträva och skattesatsatt föräven
den EU-gemensamma läkemedelsmomsen. Jag lägger inte något
förslag införande på läkemedelett i Sverige, föreslårom utanav moms
endast frågan införandetatt bör aktualiseras på sikt.om av moms

10.6 Elektronisk receptöverföring från år
200 l

Det pågår datorisering såväl hälso- och sjukvårdenen av som av
läkemedelshanteringens olika led. För underlätta den utvärderingatt av
läkemedelsanvändningen, nödvändig, ochär de registreringarsom som
följer bestämmelser receptregister, förskrivarregister börav om m.m.

eftersträva alla förmedlas via datoratt mellanrecept förskrivareman
och apotek. Genomförandet denna princip föreslås gälla från årav
2001.

Fr.o.m. år 2001 föreslås all receptförslcrivningatt så långt möjligt
skall ske elektroniskt.

Ägandet10.7 Apoteksbolagetav

Ovan har föreslagits Apoteksbolaget konkurrensutsättesatt t.v.men
bibehålles sammanhållet företag.ett Alternativ diskuteratssom ärsom
försäljning helt eller delvis Apoteksbolaget. Frågan full-av om en
ständig försäljning har behandlatsinte i betänkandet, deni ut-men
sträckning statsmakterna följer de framlagda förslagen kommer det att
uppstå situation där de bärande motiven behålla statligtatten ett
ägande förändras. Motiven skall nämligen i ljuset denattses av
styrning tidigare behövde utförastaten på läkemedelsområdet delvis
sköttes inom för statligt monopolföretag. Genom den före-ettramen
slagna förändringen kommer i stället denna styrning skeatt genom
myndighetsbeslut och sektorbevakning i myndighetsregi. kommerDet
då inte i längre perspektiv finnasatt ett motiv för kvarståstaten att som

Denna fråga börägare. belysas närmare senare.
Mitt förslag innebär sammanfattningsvis i längre perspektivatt ett

bör motiven för fortsatt statligt ägande Apoteksbolagetett prövas.av
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ll nationellaDen

myndighetsstrukturen på
läkemedelsområdet

l 1.1 Ansvarsfördelningen idag

statligaFyra centrala har övergripande på läkemedels-organ ansvar
området, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Riksförsäkringsverket och

ÄvenApoteksbolaget andraAB. har viktiga funktionerorgan som
ligger dessa övergripande roller, framförallt utvärderingnära SBU
och Landstingsförbundet. Nedan beskrivs dessa och andra organs
uppgifter, dels de specifika utföranderollema, dels de allmänna och

Övervägandenaövergripande funktionerna. gäller i vilken utsträckning
renodling Apoteksbolagets företagsroll leder till förändringaren av av

och arbetsfördelningen mellan de centrala myndigheterna.ansvars-
Slutsatser dras hur uppgifterna bör fördelas för skapa klar ochattom en
enkel struktur.

ansvarsfördelning,Dagens beskrivits kapitel deti närsom ovan
gäller de viktigaste funktionerna sammanfattas nedan:

för sjukvårdhälso- och Sjukvårdshuvudmännenansvar-
tillsyn sjukvårdshuvud- Socialstyrelsenav-
männen
tillsyn hälso- och sjukvårds- Socialstyrelsenav-
personal, inkl farmaceuter
tillsyn partihandel Läkemedelsverketav-
tillsyn apotek Läkemedelsverketav-

Apoteksbolaget
tillsyn tillverkare Läkemedelsverketav-
godkännande och kontroll Läkemedelsverketav-
läkemedel
efterkontroll läkemedel Läkemedelsverketav-
biverkningsrapportering
fastställande pris Riksförsäkringsverketav-
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utvärdering behandlings- Socialstyrelsenav-
metoder SBU

Läkemedelsverket
utvärdering läkemedels- Läkemedelsverketav-
användning Socialstyrelsen

Apoteksbolaget
NEPI

för information Läkemedelsverketansvar-
Socialstyrelsen

Apoteksbolaget
för register Socialstyrelsenansvar-

Apoteksbolaget
Läkemedelsverket

det ekonomiska för Landstingenansvaret och staten-
läkemedelsförmånen
uppföljning läkemedels- Riksförsäkringsverketav-
förmånen Socialstyrelsen

Ovan, i kapitel har genomgång gjorts utvecklingen deten närav
gäller ansvarsfördelningen mellan operativ verksamhet, framförallt
utövad statliga företag och affärsverk, och den överordnade myndig-av
hetsnivåns sektoransvar. Sammanfattningsvis innebar sektoransvar på
kommunikationsområdet följande:

resultatansvar införett regeringen för hel samhällssektors- en
effektivitet och måluppfyllelse, dvs. samhällsbehov olikaannan av
slag,

för åtgärderett strategisk betydelse inte skulleansvar av- som annars
kommit till stånd,

för nödvändig samverkanatt fungerar mellan de olikaansvar-
inom systemet,organen

för konsument- och regionala aspekter.ansvar-

Sektormyndigheten hade vissa tillsynsuppgifteräven förut-men
inte i övrigt behöva bedrivasattes myndighetsutövning eller sköta

utförandet olika tjänster.av
Frågan i vilkenär mån detta kan tillämpas på läkemedels-nu

området. För undersöka dettaatt måste myndighetsfunktionerna
kommenteras något.
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Socialstyrelsen

central1996-05-30utfärdadinstruktionenligt sinSocialstyrelsen är
ochhälso-socialtjänst,verksamhetförförvaltningsmyndighet rörsom

antal andratandvård ochverksamhet,medicinsk ettsjukvård och annan
godförverkaövergripande målSocialstyrelsens är attverksamheter. en
likakvalitet påhögvårdochvälfärdsocialhälsa och samt avomsorg
förregleringsbrevmedStatsliggarenbefolkningenhelavillkor för

1997.
enligtverksamhetenförredovisningsstrukturens.k.denAv

redovisasskalldelsresultatenkan utläsasför 1977statsliggaren att
medstrukturenligtuppföljning etc, delstillsyn, aktivfunktionsvis en

Undersjukvård.hälso- ochrespektivesocialtjänsthuvudrubrikema
läkemedelräknas områdensjukvårdhälso- ochrubriken varavupp,sex

tandvårdfolkhälsa,primärvård, psykiatri, samtandrade ärär ett -
frågor.och övrigamedicinska prioriteringar

Läkemedelsverket

1996-05-30 centralinstruktionen utfärdadenligtLäkemedelsverket är
läkemedel och vissakontrollför och tillsynförvaltningsmyndighet av

seövergripande målLäkemedelsverketsprodukter.andra liknande
effektiva ochtillse läkemedel säkra,1997Statsliggaren ärär attatt av

ändamålsenligtför läkemedel används påverkagod kvalitet ettattsamt
ochsäkerhetenLäkemedelsverket skall vidare främjaoch effektivt sätt.

skall Läke-arbeteläkemedelsnära produkter. dettakvaliteten för I
arbeta fördelskontrollerande myndighet,medelsverket dels utgöra en

enligtläkemedel, vilketanvändningutveckling ochrationell av nya
marknadskontroll.information ochskeverksamhetsmålen skall genom

hälso-förtrygghet och säkerhetprioriterarVerksamhetsmålen i övrigt
verksamhetenenskilde samtidigtliksom för denoch sjukvården som

kvalitetssäkringproduktkontroll ochrättvisandeeffektiv ochutgör en
för industrin.

omfattningkomplexitet ochbakgrund läkemedelsfrågomasMot av
lyftsflesta andra länderde organisatoriskt liksom i dehar i Sverige ut

Socialstyrelsensfrån och sjukvårdsministerier och myndigheter.hälso-
tillkomstgrunden för Läkemedelsverketsläkemedelsavdelning utgjorde

hela livscykel,uppgifter läkemedels1990. Verkets spänner över ett
beskrivervilket framgår följ ande några momenten:avav som

kliniska prövningar,godkännande av-
myndighetssamverkan och vidare-i europeiskgodkännande av nya——

utvecklade läkemedel,
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utfárdande föreskrifter och riktlinjer inom läkemedelsförsörj-av——
ningen,
kontinuerlig övervakning läkemedlets ändamålsenlighet, t.ex.av-

rapporteringssystem för biverkningar,genom
uppföljning läkemedlets användning i första hand försälj-av genom-
ningsstatistiken också riktade studier och kontakter medmen genom
läkemedelskommittéer och specialistföreningar,
utarbetande behandlingsrekommendationer avseende jämförandeav-
läkemedelsterapi s.k. workshops,
övervakning tillverkningar, partihandel och distributionav- av
läkemedel inspektioner, laborativa kontroller, försystemgenom
reldamationer,
information till sjukvården m.fl. kontrollaktiviteterna,om-
omvärdering läkemedel den 5-åriga omregistreringenav genom- av

läkemedel,ett
avregistrering.-

Läkemedelsverket har huvudsaki produktrelateratett föransvar upp-
följningen användningen. Verket får information och fattarav ny om
beslut läkemedel kontinuerligt under hela läkemedlets livscykel.om
Denna information respektive beslut, tillsammans med nya
studieresultat, påverkar grunderna för hur läkemedel kan användas i
sjukvården och måste därför fönnedlas till sjukvården på effektivtett

Detta kansätt. exempel på verkettas huvudfunktion harattsom som en
arbeta i samarbete med andra,att vilket enligt kriterium påär ettovan
sektonnyndighet. Läkemedelsverket har exempelvis inlett samarbeteen

med landets läkemedelskommittéer. SBU, också utvärderarsom
läkemedel, genomgripandegör medicinska och hälsoekonomiskamer
analyser och kan kompletterande fördjupningsstudierses som
särskilt angelägna områden. SBU:s ämnesval sker i samverkan med
bl.a. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Vad gäller läkemedelsanvändning pågår eller planeras antalett
projekt, exempelvis utveckling metoder för värdera läkemedels-attav
profiler vid olika sjukdomar, uppföljning terapiområden årligenav sex
avseende läkemedelsanvändning i samband med med-expertmöten,
Verkan i utvecklingen läkemedelsregistret följd läkeme-av som av
delsrefonnen.

Apoteksbolaget

Även Apoteksbolaget har myndighetsliknande funktioner vilket fram-
gått Dessa två slag, detär sektormyndighets-ovan. av ena av mer
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detbehandlas främstkonkret utförande.karaktär, det andra Härav mer
medhandelarbetet. SFS 1996:1152sektorövergripande Lagen om

läkemedel säger:m.m.
givit i uppdragoch den juridiska till vilkenStaten attstatenperson,

förläkemedel enligt hardetaljhandel med 4bedriva ansvar
sjuk-allmänheten och hälso- ochläkemedelsförsöijningen till till
skallmänniskor och djur. Läkemedelsförsöijningenvården för

ochbehovet säkrarationellt och på sådantbedrivas sätt att av
effektiva läkemedel 6tryggas §.

Läkemedelsverket efterlevnadenhar tillsyn lagen 7 §,över menav
for läkemedelsförsöijningdet framgår lagen sektornatt ansvaretav

fram-delas med bolaget. avtalet mellan och ApoteksbolagetAv staten
går bl.a. Bolaget skall för god läkemedelsförsörjning iatt svara en
landet rationelloch verka för läkemedelsanvändning.en

mellan och ApoteksbolagetAvtalet innehåller vidare antalstaten ett
åtaganden själva distributionsuppgiften hareller funktionerutöver som
direkt med denna.samband I avtalets Apoteks-2 § stadgas bl.a. att
bolaget skall för producentobunden information till enskildasvara
konsumenter erbjuda sådan till hälso- Vidareoch sjukvården.samt
skall bolaget medverka till fortlöpande producerasstatistikatt överen
läkemedelsforbruloiingens och omfattning uppgifterart samt om
producent- och distributionskostnader. enlighet med avtalets 10I §
skall Apoteksbolaget informera och församarbeta med huvudmännen
hälso- och sjukvården. Ett exempel på detta Apoteksbolagetsär
skyldighet läkemedelskommittéematill landstingen lämnainomatt

läkemedelsförskrivningaruppgifter och i övrigt bistå medom
information.

Vidare skall bolaget fortlöpande samråda med berörda myndigheter
bl.a. Läkemedelsverket, Riksförsäkringsverket Socialstyrelsenoch i
frågor intresse. På begäran skall till myndigheterdessagemensamtav
lämnas de upplysningar biträdeoch det behövs för deras verksam-som
het. Det Riksdagen beslutade receptregistret skall, slutligen, förasav av
Apoteksbolaget. Vissa dessa uppgifter hör hemma på central,av
nationell nivå, andra regional och lokal karaktär och kan denär iav -
mån de framtideni finansierasinte via läkemedelsförmånen- ingåt.ex.
i avtal ukvårdshuvudmännen.med

Kommentarer till gränsdragningen

Ansvarsfördelningen läkemedelsfrågori mellan Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket kan ovanstående dokumentutöver kortäven- -
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uttalandedepartementschefens imed hjälpkaraktiseras propav
1989/90:99:

handhauppgifterblir socialstyrelsens"Sammanfattningsvis att
sjukvårdenochläkemedel i hälso-övergripande frågor samtom

det gälleråliggandensjukvârdspersonalensochfrågor hälso- närom
till frågoruppgifterLäkemedelsverketsläkemedel. avgränsas som

därtillprodukterproduktkvalitet- för vissaproduktsäkerhet ochrör
sambandfrågor hareffekt ellerprodukternasfrågor somom -

komm./vår/numera Jordbruksverket,Lantbruksstyrelsendärmed.
frågorna vadövergripandeför demotsvarandefår på sätt ansvaret

läkemedel."användningenveterinärmedicinskagäller den av

patientperspektiv,utgångspunkt framföralltSocialstyrelsens är ett
och sjukvårdslagens portalmening "enhälso-vilket kan grundas på om

Enligthela befolkningen.på lika villkor förgod hälsa och vården
ligger tillsyns-hälso- och sjukvården,1996:786 tillsynlagen överom

1994:953och lagenSocialstyrelsen, enligthosansvaret om
inräknas i dennapersonal hälso- och sjukvårdenåligganden för inom

dvs. apoteken.personalen detaljhandeln,farmacevtiska inomdenäven
Läkemedels-för handel läkemedel påläggs tillsynsansvaretVidare av

m.m.1996:l 152.handel med läkemedelverket enligt lag om
sjukvården SOUTillsynen hälso- ochbetänkandetI över

ochSocialstyrelsensgränsdragningen mellan1991:63 analyseras
övergripande principtillsynsuppgifler.Läkemedelsverkets Som en

produktions- ochläkemedelsverket för tillsynen iattanges svarar
använd-och socialstyrelsen tillsynendetaljhandelsleden överutövar

sid konstateras gränsdragningenläkemedel" 165. Detningen attav
skarp:mellan tillsynsområdena inte är

tillsynsuppgifterverket förutsätts socialstyrelsen ha vissaI själva
ocksåområdet läkemedel användning inominte enbart inom i utan

läke-fält präglas läkemedelskontroll och hanteringdet avavsom
konsumenten,medel intill det då produkterna nårmoment,m.m.

tillsynsområde. Påsålunda läkemedelsverkets principiellainom
ha tillsynförutsätts läkemedelsverket enbartmotsvarande intesätt

det också det gällermed avseende på ansvarsområdet, närutanegna
läkemedel sålunda socialstyrelsens principiellai användning, inom

sådant förtillsynsområde. bäddar givetvisEtt arrangemang
kompetensdiskussioner de båda myndigheterna emellan".

läkemedelsuppgiñer Socialstyrelsen tillsynDe över ärutövarsom
inräknashälso- och sjukvårdspersonalens hantering läkemedel, variav

förskrivningsrätten, juliutövandet och, efter den l 1990, ävenav
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Ävenoch giftinfonnationspersonalen. farmacevtemaapoteks- om
huvudsakligen arbetar med läkemedelsprodukter, den egenskapenoch i

Läkemedelsverkets det fannacevtiskaborde lyda under tillsyn, har
för vilketarbetet avgörande betydelse patientens säkerhet i vården,en

tillsynen ligger under Gränsdragningenmotiverar Socialstyrelsen.att
Social-förutsätter kan skilja på individtillsyn, ligger påatt man som

styrelsen, och den ligger Läkemedelsverket. roll-tillsyn på Dennasom
fördelning ochändrades i med den skärpning Socialstyrelsensinte av
tillsynsansvar hälso- och sjukvården föreslogs iöver som prop
1995/96: 176 och beslutades Riksdagen.av

framgår delar SocialstyrelsenSom och Läkemedelsverket påovan
tillsynen läkemedel användning.i Principen för denna delning är attav
Läkemedelsverkets kontroll läkemedel innefattar bedömningävenav

förskrivning och förbrukning läkemedel, deras biverk-liksomav av
ningar. förutsätter LäkemedelsverketDetta får tillgång tillatt även
patientrelaterad infonnation. Samtidigt det centrala syftet medär
Socialstyrelsens tillsyn skyddetjust förpatienten risk skadamotav
eller sjukdom medi samband vård, behandling eller undersökning
enligt § 1996:786 tillsyn5 Lag och sjukvården.hälso-överom

förPrincipen gränsdragningen skulle därför möjligen kunna beskrivas
Läkemedelsverket fokuserar läkemedlet produkt, vilketattsom som

förutsätter dessa relateras till patienter, medan Socialstyrelsenatt
fokuserar säkerhet,patientens vilket förutsätter denna tillrelaterasatt
läkemedlen. tillsynsrollernaDe två kopplade varandra hartillär men
olika tyngdpunkt. kan detDäremot inte hävdas mellangränsenatt
verken apoteksdisken,går vid eftersom båda myndigheterna utövar
tillsyn såväl i skedena före efter det läkemedletatt passeratsom
apoteksdisken.

Av Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets mål- och resultatredo-
visningsstruktur kan sluta sig till sammanhanget kaniattman man
identifiera åtminstone "sektorer", sektorn för god hälsa och socialtre
välfärd, för hälso- och sjukvård för Sektomläkemedel. församt
läkemedel därvid delad delar.i två Förhållandet mellan de sektor-är tre

framgår nedanstående figur.erna av
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sjukvårdens sektorstrukturHälso- ochFigur 11.1.

välfärdsocialochGod hälsa

sjukvårdHälso- och

LäkemedelLäkemedel
primärtprimärt urur
produkt-patient-

perspektivperspektiv

organisa-Dagenssambanden mellan delsektorerna.illustrerarFiguren
sjukvårdssektomsochdel hälso-innebärtionslösning att en av

del påochLäkemedelsverketligger påläkemedelsansvar annanen
Socialstyrelsen.

nämndatidigarede tvåvid sidanApoteksbolaget har ett ansvar av
tillgäller "försäljningenmyndigheterna, mottagarna,ansvaretmen

förmedlingsuppgift, undergällerinnebäravilket torde att ansvaret en
försörjnings-tolkningLäkemedelsverket. Mottillsyn snäv avenav

de tidigareliksomApoteksbolaget,talar dockbegreppet ävenatt
användning.rationellverka fortvånämnda attuppmanas enorganen,

infor-Apoteksbolaget betonasliksom förLäkemedelsverketBåde för
olikaroller iNedan beskrivsmationsspridning ett organensansvar.som

försörjningsled:

Figur 11.2 De tre organens ansvar

forför för Ansvarför AnsvarAnsvarAnsvar
informationdistribution användningprodukt-

kontroll av
läkemedel

SocialstyrelsenSocialstyrelsenI

Läkemedels-Läkemedels-Läkemedels-
verketverketverket

ApteksbolagetApoteksbolaget
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möjligtansvarsbilden det motiveratsammanvävdaDen attgör om
mellan de olikaförsöka skapa skarpare gränser ansvar.organens

till samladFörslag11.2 en

läkemedelsförsöijningslag

likamyndigheter minstolikaUppdelningen på stormotsvaras av en
författningarområde. antallagamas Det finnsuppdelning på ett stort

denområde läkemedelsförsöijningen. Genomreglerar sitt avsom var
centralaläkemedelsområdet tillskapades fyrareformen påsenaste nya,

läkemedelsförsörjningen. dessalagar rörande delar Två ersatteavav
författ-motsvarigheter. finns flertal äldreäldre Härutöverinte några ett

tillläkemedelslagen. finns förordningarningar, bl.a. Dessutom nästan
föreskrifter myndigheter.lag och ytterligare utfärdadevarje av

gäller förfâ samlat vaddet svårtSammantaget är ettatt somgrepp om
Utredningen försökt samla någraläkemedel olika situationer. hari att

författningarna lagde centrala på området till större omenav
Avsikten spegla läke-läkemedelsförsöijningen. har den skallvarit att

tillverkning, handel,medlets från idé, via prissättning,väg annan
till regelverketkonsumtion. skullehantering och subvention, På så sätt

överskådlighet, allmänhetentydlighet och till fördel för såvälvinna i
föreslagnaden lagen vissatillämpama. I finns dessutom‘ nyasom

beträffande verksamheten vid apoteken och pris-bestämmelser, bl.a.
produkter och tjänster läkemedelsförmånen,sättningen inom somav

följer förslag.utredarensav
författningar har in- och denFöljande till del omarbetats iviss nya

1992:859, högkost-lagen. Läkemedelslagen lagen 1996:1150 om
handelnadsskydd lagen 1996:1152vid köp läkemedel m.m., omav

med läkemedel lagenlagen 1996:1156 receptregister,m.m., om
1970:7381996:1157 läkemedelskommittéer kungörelsensamtom

föreslåsläkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna. Deom
läkemedels-samtliga den lagen, benämns lagenersättas som omav nya

försörjning. bakgrundgrund omfattningen ocksåPå mot attmen avav
den skall har indelats kapitel.överskådlig, lagen ivara

Sammanfattningsvis föreslås de författningarnacentrala inomatt
läkemedelsområdet till lagsamlas läkemedelsförsöijning.en om
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till myndighetsstrukturFörslag11.3 ny

sektoransvars-fortsatta deför detUtgångspunkten ärresonemanget att
från detta tillhos Apoteksbolaget bör flyttasfunktioner kan finnassom

det förslag tillnödvändig konsekvensmyndighet.någon Detta är en av
förslagetförs fram betänkande.i detta Menkonkurrensutsättning som

fullfölj andekonkurrensutsättningenkan också oberoende ettav somses
företagsfunldionen andra statligatillämpas påden renodling somav av

myndighets-med klar åtskillnad mellanföretag, kombinerat en
utförande.funlctioner och

myndighets-förstärka sektoransvarsfunktionen påKonkreta skäl att
f.n. utför gränsfáltetApoteksbolaget uppgifter ligger inivå är att som

antaloch företag, uppsplittring påmellan myndighet samt ettatt en
centralamotsvarande förstärkning denapoteksföretag kräver en av

för kunna ochmyndighetsfimktionen säkerhetatt garantera samma
kvalitet tidigare.som

Apoteksbolagets myndighetsliknande1 1.3.1

uppgifter

behandlas myndighetsliknande funktioner harHär de mersom en
utförande till skillnad frånkaraktär, det övergripande sektoransvar som
behandlats slutbetänkande och konkurrens SOULFU:s Omsorgovan.

Apoteksbolagets1994:110 gick igenom samhällsåtaganden och
vad vidmyndighetsuppgifter i ljuset bolaget skulle ha för funktionerav

konkurrensutsättning. Skälet samhällsåtaganden, inteatten var som
särskilda avtal och skullereglerades frånersättningar staten,av

lägre företag konkurrensprioriteras leva iett tvunget attsomav var
med företag hade åtaganden. uppgifterinte LFUDesammasom som
pekade huvudsak:iut var

rikstäckning apoteksservice, beslut lokaliseringav om
hoskompetensen apotekspersonalen

tillhandahållandeskyldighet
giftinformation
hälsoekonomisk forskning
försvarsförberedelser
offentlig läkemedelsinformation
läkemedelsstatistik

De olika uppgifterna har olika karaktär:
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1-3 De första, lokalisering,tre kompetens och tillhandahållande, är
samhällsåtaganden så intimtär sammankopplade medsom
distributionsuppgiften, de svåra skilja frånatt är denna. Deatt
kan dock preciseras och ingå i koncessionsvillkoren.

Den fjärde uppgiften, Giftinfonnationscentralens arbete, är av
den karaktären den bör utföras elleratt i anslutning tillav en
myndighet, vilket också framfördes Socialdepartementetsav

Apoteksbolagetsöversyn framtida roll Ds 1995:82. dennaPå
punkt lägger jag nedan förslag.ett

femteDen punkten, hälsoekonomisk forskning, utförs bl.a.nu
inom dotterbolag till Apoteksbolaget,ett förInstitutet Hälso-
och sjukvårdsekonomi, för del sin verksamhet ärsom en av
beroende finansiering från Apoteksbolaget. Dennaav
finansiering kommer förmodligen successivt minskaatt
oberoende förändringar Apoteksbolagets I Dsensamrätt.av av
1995:82 föreslogs Apoteksbolagets skulle avvecklaatt sitt
ägande vilketi IHE, också gällde dotterbolaget Kemi Miljö
AB.

det försvarsförberedelsernaNär gäller behöver företagvarje
arbetar med läkemedelsdistribution ha olika typersom av

beredskapsåtagande. kanDet dock motiverat behållaattvara
detta åtagande central myndighetsfimktion.som en

7-8 ovanstående punkterAv återstår de två informationsista, och
statistik, för vilka åtminstone delvis måste överförasansvaret
till myndighet vid konkurrensutsättning Apoteks-en en av
bolaget.

Nedan följer uppgifter idag utförs Apoteksbolaget harsom av men som
myndighetskaraktär i den meningen de vid konkurrensutsätt-atten en

ning bör utföras centralt vid statlig myndighet och tillgängligen vara
för alla företag. Vid varje uppgift har angivits skattning, gjord inomen
Apoteksbolaget, ungefärlig personalåtgång och kostnad för arbets-av
uppgiften:
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apoteksservice, beslutRikstäckning lokalisering0 av om
Etableringspolitiken, etableringsplaneringen till vissDriftsektom: samt

allt frågor. Cirkagäller nationella 3del etableringsbesluten, som
mkrcirka 3personer,

och kvalitetKompetens0
Läke-lnspektionsverksamheten samverkan medKvalitetsledning: i

apotekare motsvarande kanskemedelsverket. Idag arbetar 25 på deltid,
beräknasmed inspektioner inom Apoteksbolaget. Totaltpå heltid,5

Ävenkvalitetsledningen kosta cirka 21 mkr. vid konkurrensutsätt-en
företagen behöva ha kvalitetssäkringsresurs ining kommer att en egen

innebär sådandessa vilket överföringproportioner, någonatt av
tillsynsmyndigheten förutsättspersonal till inte här.

Apoteksregister0
Kostnadsställeregistret; myndighetEkonomifunktionen: centralen

varje litet för timmarmåste ha register expeditionsställe 24överett att
kontakt meddygnet kunna komma i med detta i samband t.ex.om

mkrindragningar. 1 lperson,

Försvarstörberedelser0
Sektor Farmaci/Marknad: Totalförsvarsplaneringen beredskaps-och
uppgiftema. Avtal med försvarsmyndigheter sluts företagsvis detmen

ändå befogat ha central myndighetsfunktion dettainomär att en
område för säkerställa viss apotekssektomminiminivå iatt somen
helhet. 2 mkr1,5personer,

Offentlig läkemedelsinformation0
läkemedels- förskrivarinfonnationSektor Farmaci/Marknad: Viss och i

form detta nedan. 5ALi, mkr5av se mer om personer,

Läkemedelsstatistik0
Sektor Fannaci/Marknad: nationella prislistor, den nationella läke-
medelsstatistiken. konsultkostnad,5 10,5 mkr, inklusivepersoner,

mkr datakostnad3varav

Registeransvar0
IT-staben: Apotekskortet, Beställningssystem Högkostnadsdatabasen,
Receptregistret alla 5måste få med ioperatörerm.m., som vara

tilldatakonsulter kostnad personanknutnamkr i5samtpersoner en av
kostnader mkr drift-25-40 i och utvecklingskostnadersamt



SOU 1998:28 Den nationella myndighetsstrukturen på läkemedelsområdet 313

Rättsliga frågor0
Rättsenheten: Tolknings- och tillämpningsanvisningar harsom
nationell verkan. 5 6 mkrpersoner,

Ovanstående funktioner utförs enligt Apoteksbolaget 25-30av
exklusive konsulter, till total kostnad mkr..57-72personer, en av

Apoteksbolagets produktion och laboratorier, APL, innefattar -
vad undantagsvisutöver tillverkas för viss patient på apotek-ettsom

central produktion receptläkemedel för visst tillfälle förav som avses
viss patient lagerberedningar läkemedel erfarenhets-samt av som
mässigt når viss försäljningsvolym ingen kommersiellmen som
tillverkare marknadsför, s.k. orphan drugs. Ensamrätten har möjliggjort

långtgående strukturrationalisering produktionenen tempore-av av ex
läkemedel o.dyl. konkurrenssituationI kommer det under överskåd-en
lig tid svårt för konkurrenterna tillhandahållaatt läkemedelattvara av
detta slag APL, därför kommeränannat utgöraatt storgenom som en
konkurrensfördel för Apoteksbolaget. Någon särskild reglering föreslås
inte, däremot finns det anledning vid kommande uppföljningatt en av
konkurrensutsättningens effekter särskilt uppmärksamma hur efter-
frågan på och lagerberedningar tillgodosetts.tempore-ex

När det gäller information finns det anledning övervägaatt en
central reglering Apoteksbolagets Läkemedelsinformation, förALi,av
läkemedelsinformation till de professionella kårema. Det kan vara
befogat ha tillgång till sådan jourtjänst vidatt central läkemedels-en en
myndighet eller på sätt.annat

Läkemedelsupplysningen för allmänheten startade i januari och1996
fick 4 500 samtal decemberinära 1996. Den innebär idag möjligheter
för allmänheten läkemedelsinformation dygnetatt Dennarunt.
informationsservice behöver inte myndigheten över.ta

l 1.3.2 Giftinfonnation

Giftinformationscentralen, GIC, finansieras med anslag från Apoteks-
bolaget. Behovet denna verksamhet i framtiden ochär ävenstortav
måste fortsättningeni finansierasäven anslagsvägen inte någonom

lösning finns, stiftelse med delfinansieringt.ex.annan en av
läkemedels- och kemisk industri. Med tanke på omslutningen på cirka

miljoner17 27 anställda kan det i fall motiveras GICannat göraatt
till myndighet under Socialdepartementet. Ramen behöver ien egen
dessa alternativ utökas något beroende kostnader förpå sådan
administrativ service och material nuvarande huvudmanäven som
tillhandahåller. skall påpekasDet inte innehåller föratt ramen resurser
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vetenskaplig verksamhet bl.a. kan utnyttja mängdstorsom en
insamlade data förgiftningsproblematiken i Sverige.om

l1.3.3 förInstitutet Hälso- och sjukvårdsekonomi,
och KemiIHE, Miljö AB

Dessa båda helägda dotterbolag tillär Apoteksbolaget. kan bådaDe
bedömas ha marknad varför eventuell konkurrensutsättningen egen en

Apoteksbolaget inte behöverAB ha några avgörande konsekvenserav
för fortsättningen deras verksamhet.av

Centrala1 1.3.4 myndighetsfunktioner

De sektonnyndighetsfimktioner skall fördelas på de centralasom
myndigheterna föreslås bl.a. följande:vara

precisering och uppföljning läkemedelspolitiska ochmålstatensav-
andra sektonnyndighetsfunktioner inom läkemedelsområdet
godkännande och kontroll läkemedel, läkemedelsnära ochav-
medicintekniska produkter
tillståndsgivning och tillsyn parti- och detaljhandel delav som aven-
distributionskedjan,
tillsyn läkemedelsdistribution och -användning delav avsom en-
hälso- och sjukvården,
statlig prisreglering i samverkan med sjukvårdshuvudmännen-
beträffande produkter läkemedelsfönnånen,i
det statliga för uppföljning läkemedelsformånen,ansvaret av-
det centrala huvudansvaret för den statliga läkemedelsinfonnationen-
till forskrivama och konsumenterna,
uppföljning läkemedelsanvändningens alla delar, inklusiveav-
patienternas hantering och konsumtion, samt
den statistikförsörjning och det registeransvar ligger påsom-
Apoteksbolaget.
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l 1.3.5 Huvudaltemativen i korthet

Om de myndighetsliknande arbetsuppgifterna hos Apoteksbolaget
flyttas till Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket följande alternativär
aktuella:

Alternativ Det Läkemedelsverketnya

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen behåller i sinastort sett nuvaran-
de uppgifter, bortsett från den medicinsktekniska sektionenatt vid
Socialstyrelsen föreslås föras till Läkemedelsverket.över Dessutom
tillkommer vissa uppgifter från Apoteksbolaget fördelas isom
huvudsak till Läkemedelsverket bortsett från vissa registerfunktioner

förs till Socialstyrelsen.som

Alternativ Delat tillsynsansvar utifrån principen apotekenom
både vårdkedjandel i och distributionskedjansom

Detta alternativ innebär ökning Socialstyrelsens tillsynsrollen av
apoteken dessagentemot likställs med hälso-att och sjukvårdgenom

som del i vårdkedjan och lyder under tillsynsregleren samma som
sådan, jämsides med tillsynden apotekens roll som del iur en
distributionskedjan Läkemedelsverket tänks utföra. Dettasom
alternativ innehåller inslagäven störreett förav gemensamma ansvar

Ävende båda verken. i detta alternativ förs den medicintekniska
sektionen till Läkemedelsverket.

Alternativ 3. Hälso- sjukvårdsverketoch

Läkemedelsverket och den delen Socialstyrelsen i första handav som
arbetar med hälso- och sjukvård törs till myndighet,samman en ny
"Hälso- och sjukvårdsverket. Därmed förenas de två perspektiven,
patient- och produktperspektiven.

11.3.6 Alternativ Det Läkemedelsverketnya

Uppgifter från Socialstyrelsen

detNär gäller den tillsyn hälso- och sjukvårdspersonalen, inklusiveav
den farmacevtiska detaljhandelspersonalen, förutsätts i detta alternativ
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för arbetsfördelning Läke-principerna den etablerats mellanatt som
medelsverket och Socialstyrelsen skall fortsätta gälla. gällerDetatt

beslutsfattandet i samband med den farmaceuterlegitimeringäven av
plats i betänkandet, beslutföreslås på dvs dessaävenannansom

Socialstyrelsen. kanföreslås fattas Den farmacevtiska expertis somav
frånsamband med dessa beslut bedöms kunna lånasbehövas ini

detta SocialstyrelsensLäkemedelsverket. Skälet i alternativ behållaatt
tillsynsansvar det gäller personalen detnär är garanteraatt avses

sjukvården.säkerhet på inompatientens sättsamma som

medicintekniska sektionenDen

ochinnebär detta SocialstyrelsensalternativSom beskrivits attovan
detläkemedelsornrådet profileras utifrånLäkemedelsverkets påansvar

respektive produktperspektivet. innebärdominerande patient- Det att en
tillligger Socialstyrelsen borde förasfunktioner idag påde överav som

nämligenLäkemedelsverket,

produkter enligtoch tillsyn medicintekniskamarknadskontroll av0
medicintekniskalagen 1993:584 produkter.om

f.n. medicintekniker, lverksamhet sysselsätter 25Denna personer
organisationsbildenadministratör.läkare, Den europeiskajurist, 1 1 är

de medicintekniska frågorna handhassplittrad denna frågai av-
ide nordiska ländernaläkemedelsmyndigheten i ett samtpar av

och Portugal.och delvis i Frankrike, TysklandBelgien och Spanien,
devices. Isärskild myndighet for medicalStorbritannien har en

förfrågor till eller ministerietländer hör dessa myndighetenövriga
sjukvården.

medicintekniskamyndighetstillhörigheten denFrågan avom
föregickförhistoria.komplicerad den utredningtillsynen har I somen
produkt-Läkemedelsverket, 1990:l5, förutsattesbildandet Dsav

dental-medicintekniska inklusivekontrollen de produktemaav
såvälLäkemedelsverket i likhet med tillsynenmaterial ingå i av

läkemedelsnära Huvudskälet förläkemedel övriga produkter. attsom
tillsynenlägga den medicintekniska på Läkemedelsverket var uppen-

tillsammans produkt-barligen den hörde hemma med den övrigaatt
produktkontrollläkemedelsområdet, eftersom allkontrollen inom

Socialstyrelsen och in nybildade Läkemedelsverket.fördes i detut ur

‘ kontroll läkemedel, läkemedelsnära produkter, medicin-myndighet förNy av
dentalmaterial.tekniska produkter och Uppgifter, organisation, finansiering.
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Myndighetens på engelskaär "Medical productsnamn agency vilket
illustrerar hur tänkte.man

I den proposition i vilken bildandet Läkemedelsverket föreslogs,av
behandlades dock inte myndighetstillhörigheten medicintekniskaav
produkter först iutan togs proposition, 1992/931175, dåupp en senare

bedömning gjordes. Argumenten fören låtaannan den medicin-att nu
tekniska tillsynen ligga kvar i Socialstyrelsen kontrollordningenattvar
för medicintekniska produkter skiljde sig från läkemedelskontrollen,

framförallt borde hållaatt tillsynenmen produkternaöverman samman
med tillsynen användningenöver dem, varvid den utförsav senare av
Socialstyrelsen. Vidare framfördes det rådde oklaratt skiljelinjeen
mellan tillverkaransvar och för verksamheten inom hälso- ochansvar
sjukvården i samband med övergången till eller mindre privatamer
lösningar.

I PM från Läkemedelsverketett 1992-10-28 beskrevs värdet attav
till verk koncentreraett samhällets kontroll produkter inom sjuk-av
vården, läkemedel såväl medicintekniska produkter. Bl.a.som
framhölls Läkemedelsverket haratt tillgång till fast anställd läkar-
personal inom 80 de medicinskaprocent specialitetema,av experter
inom toxikologi och farmakologi, liksom kemisk, fannacevtisk och
bioteknologisk kompetens, laboratorier. Vidare framhöllssamt Läke-
medelsverkets erfarenhet europeiskt samarbete inom bådeav
läkemedels- och det medicintekniska området.

Det bör dock tilläggas delatt expertbehovet på deten av
medicintekniska området heltär slag det Läkemedelsverketannat änav
har, nämligen bl.a. mekanisk och elektrisk expertis. I en samman-
ställning från Socialstyrelsen ställts till utredningens förfogandesom
har några skäl framförts för inte ändra denatt medicintekniska
sektionens hemvist. Man det svårt elleratt är omöjligt bedömaanger att
säkerhetsaspektema på produkterna åtskilt från förutsättningarna för
användningen produkterna i vården. Det framhålls såväl Social-av att
styrelsens tillsyn hälso- och sjukvårdenöver den medicintekniskasom
kontrollen har utgångspunkt, nämligen kraven på patient-samma
säkerhet och kvalitet viktensamt på verksamheten.systemsynav en
Man pekar på de synergieffekter och effektivitetsvinster uppnåssom av

de båda funktionernaatt hålls Slutligen aktualiser-ettsamman. anses
ande överföring skapa osäkerhetstor och därmed skadaav Sverigesen
arbete på det medicintekniska området med tanke på justatt man nu
genomför slutfasen införandet det andra europeiska direktivet påav av
detta område.

Några ytterligare synpunkter i samband med eventuell förändringen
kan framhållas. Regelsystemet på det medicintekniska området är
principiellt annorlunda på läkemedelsområdet.än Det därför viktigtär
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sprids påmedicintekniska funktionen hålls och inteden utatt samman
god-läkemedelslagstiftningen. gällerupprätthåller Detenheter som

infonnation, samarbetsformer inom EUkännandebeslut, tillsyn, ärsom
läkemedelsornrådet.motsvarande åtgärder inomannorlunda än

certifierings-vidare, med andraLäkemedelsverket jämsidesär
medicintekniskaför bedömnings.k. anmältorganisationer, organ av om
f.n. tillsynuppfyller kraven. Socialstyrelsenprodukter överutövar

vilket innebärdess egenskap anmältLäkemedelsverket i organ,av
från Social-medicintekniska sektionen försproblem den överom
tillEnligt underhandsbesked utredarenLäkemedelsverket.styrelsen till

verket från ställningenLäkemedelsverket kommer avståfrån att som
flyttasmedicintekniska och tillsynenkontrollenanmält denorgan om

till verket.
fmansieringsfrågan finansieras sektion-har betydelse.Slutligen F.n.

från Läke-huvudsakligen via anslag, till skillnadverksamhetens
därföravgiftsfinansierat. överförandemedelsverket Ettär gersom
dennahögre grad avgiftsfinansieringanledning aktualiseraatt aven av

gäller enheterkomplikation del tillsynentillsyn. En är attannan en av
ochtillverkar medicinteknisk utrustningsjukvårdeninom somsom

sker f.n. viatillsynsornrådet. del tillsynfaller inom En dennaav
fårregionala enheter. Vid överförandeSocialstyrelsens ettett sam-

verken denna fråga.arbete mellan iupprättas
bild för- ochalla dessa aspekter kompliceradTillsammans avenger

börsektionens utredningnackdelar med förändring hemvist. Enaven
överföringklarlägga förutsättningarna förför detaljigöras att enmer

till Läkemedelsverket.

från RiksförsäkringsverketUppgifter

läkemedelRFV fattar idag påRiksförsäkringsverket beslut prisom
läkemedelsförmånen enligt lag 1996:1150omfattas omsom av

läkemedel fattashögkostnadsskydd vid köp Beslut även omav m. m..
förbrukningsartiklar behövs vid stomi,för förskiivnaprisreduktion som

livsmedel till barn under andra16 år vissavissa typersamttyper avav
särskilda prisregler. Vidare fastställer lägre prisläkemedel med RFV ett

likvärdiga motsvarigheter på denför sådana läkemedel harsom
förutsätters.k. generiska läkemedel. Prisbeslutensvenska marknaden,

mellan konsumentintressen och "den långsiktigaavvägning görsatt en
landetläkemedelsförsörjningen i

.

2 läkemedelsfrågor.från enheten forUr PM RFV, 1997.
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Organisationen prismyndigheten har kommittén förav utretts av
prisreglering läkemedel och behandlas därför inte här.av nämnare De
två organisationsaltemativen är

självständig prismyndighet eller0 en
det gäller prisbeslutennär avdelning0 en i framtidaautonom ett- -

läkemedelsverk.

Båda alternativen uppfyller EU:s krav på prisfastställandet inte iatt
beslutsfattandet får blandas med produktgodkännandet.samman

Funktionen sysselsätter f.n. 8 1 utvärderarpersoner, varav person
läkemedelsfönnånens ekonomiska effekter.

Uppgifter från Apoteksbolaget

Uppgifterna från Apoteksbolaget, räknats kansom upp ovan, samman-
fattas i

infonnationsfrågor,o
registerfrågor samt0
tillsynsuppgifter etableringsfrågor, rättsliga frågor,0

motsvarande totalt cirka 30 anställda.

Nya uppgifter i samband med sektor- och tillsynsmyndighetsrollen

Enligt bedömningar Läkemedelsverket krävs, dagensutöverav
organisation, cirka 12 för koncessionsgivning och tillsynpersoner av
detaljhandel i dess egenskap länk i distributionskedjan.av

Det Läkemedelsverkets huvuduppgifternya

Den myndigheten, med arbetsnamnett.v. Det läkemedels-nya nya
verket, kan struktureras på följande sätt:

sektonnyndighetsroll, inkl precisering och uppföljning statens- av
läkemedelspolitiska mål, för läkemedelsförsörjningensansvar
effektivitet, for initiativ och samverkan föransvar samt ansvar
konsument- och regionala aspekter bortsett från de funktioner som
tillkommer Socialstyrelsen,
godkännande och kontroll läkemedel,av-

3Läkemedel i priskonkurrens, SOU 1997:165
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produkter,medicintekniskaochläkemedelsnärakontroll av-
informationsspridning,-

handelnmedharläkemedelshandel, inkl register atttillsyn somav-
produktdatabas,beställningssystem,Apotekskortet,göra, t.ex.

ellermyndighetantingenprismyndighet separat ensomsom-
avdelning.självständigsakmässigt

SocialstyrelsenUppgifter till

påföreslås läggasnuvarande funktionerApoteksbolagetsDen somav
alternativdettaSocialstyrelsen i är

receptregistren.högkostnads- ochforregisteransvaret0

utifrånDelat tillsynsansvarAlternativ11.3.7

ochvård-i bådeapotekenprincipen om

distributionskedj an

den lsammanträdedragna vidslutsatseråtergerNedanstående etttext
Läkemedels-ochför Socialstyrelsenföreträdaremellandecember 1997

utformas.verken kanmellan de tvågränsdragningenhurverket om

och LVSoS är överens att:om
ochutvärderinguppföljning,för tillsyn,Socialstyrelsen ansvarar

användning.avseende läkemedel ikunskapsformedling

säkraeffektiva,läkemedlenförLäkemedelsverket ärattansvarar
for deinformationblverkarkvalitet attgodoch samt a genomav
kostnads-ochändamålsenligtpådistribuerasochanvändes ett

effektivt sätt.

workshopsBehandlingsrekommendationer,Konstaterades LV:satt
gäller valdetfyller behovmonografieroch närett stort av

SOTAof the artoch sjukvården. SoS statehälso-läkemedel i
påriktlinjemade nationella sättfyller liksom ettdokument samma

iLäkemedelsterapigäller val terapi.det ärbehov närstort av
deSåväl SOTAflera terapier.dokumentSocialstyrelsens somen av

rekommenda-gjordabl.a. påbyggernationella riktlinjerna annat
från SBU.workshops genomgångartioner i LV:s samt
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Konstaterades finnsdet skillnad Socialstyrelsenmellanatt en
nationella riktlinjer och Läkemedelsverkets workshoprekommen-
dationer det riktlinjernai nonnerande, medan workshop-äratt
rekommendationema kunskapsunderlag.utgör ett

4. Konstaterades vikten förplanering undvikaattav gemensam
dubbelarbete. ochSoS LV inleda utvidgatöverens att ettvar om

gäller workshopsdet ochsamarbete SOTA.när

Konstaterades Svenskt Medicinskt SMF utvecklatsFönsteratt
mycket positivt. Fönstret kvalitetssälaad,utgör stor,nu en
auktoritativ och lättillgänglig IT-baserad kunskapskälla på internet
för såväl förskrivare allmänhet.som

SoS och denLV arbetsgruppöverens attomvar gemensamma som
finns avseende vilken ocksåSMF i SBU, Landstingsförbundet och
SPRI ingår, i fortsättningen ska öka sina insatser det gällernär
planeringsfrågor.

Konstaterades informationsbehovet kommer öka framtideniatt att
och Socialstyrelsens det gäller information omfattaratt näransvar
terapier där läkemedel flera. Läkemedelsverketsutgör en av ansvar
omfattar produktbeskrivningar och rekommendationer använd-om

specifikaningen läkemedel och läkemedel.av grupper av

Information: Konstaterades huvudmännen har föratt ansvar
information till hälso- och sjukvården.

harSoS tillsynsansvar för följa ochett samt ett att ut-ansvar upp
värdera huvudmännen och läkemedelskommittéemaatt svarar upp

sitt infonnationsansvar.mot

har för informationLV läkemedel förskrivaretill och tillansvar om
apotekspersonal. har dessutomLV för förse läkemedels-attansvar
kommittéema med underlag och utbildning.

Läkemedelsinformation till allmänheten i dag inte myndig-är en
hetsuppgift sköts Apoteksbolaget och industrin.utan av av
Konstaterades frågan får belysning den IT-att ny genom nya
tekniken.
SoS och LV LV för övervakningenär överens attom ansvarar av
innehållet deni produktorienterade information läkemedelom som
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andrahjälp IT ochallmänhet och förskrivare medtilldistribueras av
masskommunikationsmedel.

uppföljningtillsyn,förSoSochSoS LV är överens attom ansvarar
tillapotekspersonaleninformationoch utvärdering som ges avav

lokalt.förskrivareoch tillallmänheten

förförutom detSoS,l0.Statistik: SoS och LV överensär att ansvarom
läkemedelsregisterhälso- och sjukvårdensochförskrivarregistret

förockså börreceptregister har,enligt lagenSoS ansvaraomsom
kanregisteroch receptregistret.högkostnadsregistret Dessa senare

vidareförläkemedelsanvändningenviktig information omge
såvälunderlag för från SoSinterventionerbearbetning och somsom

vilken ocksådatabasAlla dessa registerLV. emanerar urur samma
apotek kantotala försäljningen till och fråndeninformation om

framtidförsäljningsstatistik dock iUnderlag för behövererhållas. en
läkemedel,receptfriakällor, bl avseendehämtas från olika a

apotek. Vidarenaturläkemedel vilka distribueras viaochvacciner
den totalaveterinärläkemedel inräknas iockså försäljningskall av

läkemedelsstatistiken.
myndighet.hand centralLäkemedelsstatistiken måste tas om av en
omfattandeSocialstyrelsen redan idag harKonstaterades ettatt

förvarför det rationellt SoS harregisteransvar, ävenär ansvaretatt
produktregisterLäkemedelsverket ställer sittdenna registerhållning.
Socialstyrelsenanalyser läkemedelsstatistiken.till förfogande för av

Läkemedelsverketläkemedelsstatistiken till förfogande förställer
behöva i sinanvändningen verket sigför de analyser av som anser

uppföljning.
förLäkemedelsverketSocialstyrelsen och står gemensamt

avseendeden nationella försäljningsstatistikenpubliceringen av
läkemedel.

1l.Ap0teken. Konstaterades att:
del hälso- ochApoteken verksamhet böroch deras avvara en

sjukvårdspersonal ochApotekspersonalen hälso- ochsjukvården. är
Apotekschefenåliggandelagen 1994:953.lyder sådan undersom

motsvarighet till den verksamhetschef finns inomapotekensär som
sjukvården. finns för tillsynden hälso- och reglerövriga De som

gäller såledesoch kvalitetssäkring hälso- sjukvårdeninom och
apoteksverksamheten ochliksom läkemedelslagenockså inom att av

tillämpas.utfärdade föreskrifterLV
apoteken distributörerhar tillsynen i deras rollLV över avsom

läkemedelläkemedel förekommande fall, tillverkareisamt avsom
tillverkning vid sjukhusapotek.lager, tempore,ex
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SoS och LV LV och framgentöverens SoSatt gemensamtvar om
skall följa och utvärdera apotekens interna kvalitetssystemupp
MOA samverka tillsynsarbete.isamt

l2.Tillstånd driva apoteksverksamhet kan formi koncessionatt ges av
eller liknande åtgärd. Konstaterades apoteksverksamhetattannan
består två delar. l bedriva handel med och tillverkaattav
läkemedel. 2 hälso-bedriva och sjukvård i form apoteks-att av
verksamhet.

drivaAtt handel med och tillverkning läkemedel, ligger LV:sav
och kompetens varför det rationellt förnära LVär attansvar svarar

koncessionsgivningen. Koncessionen omfattar då bedrivarätten att
detaljhandel med läkemedel. Härvid upprätthåller LV systemtillsyn

läkemedelsförsörjningen dvs. frånöver tillverkning, partihandel till
distribution. delen,Den andra få bedriva hälso- och sjukvård iatt
form apoteksverksamhet, ligger inom för SoS ochav ramen ansvar

inte i samband med koncessionsgivningen.prövas

l3.SoS och LV bildaär överens förattom en gemensam grupp
långsiktig planering intresseområden.av gemensamma

Utredarens kommentarer till protokollet:

Lag tillsyn hälso- och sjukvårdenöver 1996:786 föreslåsom-
utvidgas i förhållande till dagsläget och omfatta apotek.även
Apoteken skulle därmed ligga under Socialstyrelsens tillsyn detnär
gäller deras roll enheter hälso-inom och sjukvården. Läke-som
medelsverket beviljar tillstånd och tillsyn utifrån apotekensutövar
roll led läkemedelsdistributionen.isom

Förslaget innebär två myndigheter parallellt tillsynatt utövar över
apoteken från olika utgångspunkter, ungefär på sättmen samma som
både Livsmedelsverket och Arbetarskyddsstyrelsen samtidigt utövar
tillsyn livsmedelshandeln.över SocialstyrelsensAtt tillsynsansvar i
detta alternativ föreslås formaliserat apotek likställes medattgenom
hälso- och sjukvård, illustrerar för övrigt vikten den myndighetsrollav

i praktiken hittills utförts Apoteksbolaget.som av

4 Protokolltexten har vårvid redigering kompletterats med markeringar i fetstil
ord samarbete och gemensamtav som anger ansvar.



1998:28myndighetsstrukturen på Iäkemedelsområdet SOUnationella324 Den

Apoteksbolagetsföreslogs omkringAlternativ 90I l att procent av-
skullefunktionermed myndighetsliknandepersonal arbetarsom

till Socialstyrelsen.Läkemedelsverket och återstodenföras tillöver
tillfördelningen kanskeblir jämnare, 50Enligt Alternativ 2 procent

företableringsfrågoma, apoteksregistretdärför enbartvardera, att
indragning läkemedel m.m.samband medspåming i samtav

Läkemedelsverketi huvudsak förs tillförsvarsförberedelsema
förs tilldelas verken ellerfunktioner mellanmedan övriga

Socialstyrelsen.

används iuppföljningen användningenfördet gällerNär ansvar av-
ansvarsfördelningen:formuleringarprotokollet olika som anger

för utvärderingtillsyn, uppföljning,"Socialstyrelsen ansvarar
användning".kunskapsförmedling avseende läkemedel ioch

effektiva,Läkemedelsverket för läkemedlen ärattansvarar
infonnationgod kvalitet verkar bl.a.sälcra och samt genomav

ändamålsenligt ochoch distribuerasför de användes påatt ett
kostnadseffektivt sätt.

uppföljningenföreslås förverkenDe tvä gemensamt avansvara
nyansskillnadertolkning finnsgrundligare detanvändningen. En är att

förutsätt-innebärande Läkemedelsverket delsmellan verken, att ger
användning,bl.a. informationför användningenningar rättgenom om
biverknings-läkemedlets användning bl.a.dels följer genomupp

avseendenSocialstyrelsen tänkbaramedan i alla andrarapportering,
för deexempelvisför följa användningen. Ansvar attattansvarar

kapitelgenomförs föreslagits i 7kollektiva förbrukarstudier omsom
menSocialstyrelsenenligt denna tolkning ligga påinformation, skall

håll.kan utföras på annat

den statligaAlternativ brett påEttl 1.3.8 grepp
ochinom hälso-myndighetsorganisationen

och socialtjänstsjukvård

behovet tillsynendetta alternativ integreraBakgrunden till överär att
deexempel påoch tillsynen läkemedlen. Etthälso- och sjukvården över

ochoch hälso-mellan läkemedelsfrågomastarka sambanden
läkemedelskostnadensnationellasjukvården, på den nivån, äräven att

har stigitsjukvårdskostnaderna årentotala deandel de senasteav
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kraftigt konsekvens både övergång till dyrare läkemedel ochsom en av
de medicinerna onödiggör sjukvård. Analyser dettavissattav nya av

samband ofullständiga övergripande nivå. Dettaär ännu en
illustrerar behovet få klarhet sambandet mellaniattresonemang av

läkemedel och sjukvård, samband försvåras den centralaett som om
myndighetsorganisationen i fortsättningen delas läke-påäven upp
medelsfrågor och sjukvårdsfrågor.

En fråga går användningentvärs över gränserna ärannan som av
läkemedel från patientperspektiv. Läkemedelslagen fokuserarett
produkten, inte patienten. Användningen fråga för både Läke-är en
medelsverket nämns bland verkets målövergripande och Social-
styrelsen i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, liksom det har

forvarit Apoteksbolaget enligt avtalet. patienternaMen som
individuella användare har ändå kommit i skymundan. Apoteks-I
bolagets interna tillsyn finns regler bör kontrollera hur denattom man
faktiska informationen går till, rutiner för samarbetet med vården,
rutiner för tillgodose patienternas och kundernas behovatt av
information Uppföljningen den faktiska användningen harm.m.. av
dock hittills varit otillräcklig, dessa haftinstanser sin deltrots att tre var

ansvaret.av
förAnsvaret informationen till förskrivare och konsumenter delatär

mellan de centrala och kan inte delas på tydligtett sätt.organen upp
Svårigheten hitta självklar organisatorisk hemvist för denatt en
medicintekniska tillsynenkontrollen och illustrerar svårigheternaäven
med uppdelning.en

Syftet med detta alternativ föra framär princip innebäratt en som
mellanuppnår integration produkt-att och patientaspektema påman en

den centrala myndighetsnivån, integration sjukvårdshuvud-en som
måste förverkligamännen i praktisk verksamhet på grund sittav nya

samlade kostnadsansvar.
Syftet med integreringen skulle slippa den kompliceradeattvara

gränsdragningen mellan de två verken läkemedelsfrågor.i Dessvärre
kan detta medföra andra, besvärligaminst lika måste drasatt gränser
istället. Om prioriterar sammanhållen tillsyn hälso- ochöverman en
sjukvården, inklusive läkemedlen inte vill såacceptera stormen en
myndighet detta skulle leda till, har två gå. Denvägar attsom man ena

innebär skiljervägen de delar Läkemedelsverketatt ut ärman av som
direkt kopplade till godkännande och tillsyn läkemedelsprodukter,av
varefter den återstående delen integreras med Socialstyrelsen, dvs bl.a.
tillsynen handeln. sådanEn uppdelningöver dock mycket svår attanses

därför läkemedelsexpertisengöra vid Läkemedelsverketatt behövs
i de delar då skulleäven föras in i Socialstyrelsen.som
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dela innebärandeandra Socialstyrelsen,Den är attvägen att upp
har särskildnuvarande Socialstyrelsenskiljer de delarut somavman

nuvarandeoch lägger dessa medmedicinsk tyngd samman
och sjukvårdsverk. problemetLäkemedelsverket till Hälso- Det stora

den ledandemed detta det helt strider det varitalternativ är att mot som
60-talet,nuvarande Socialstyrelsen bildades slutet påidén sedan den i

och klienternämligen helhetssynen på patienter i hälso- och sjukvården
social ochtydligt exempel äldreomsorgeni socialtjänsten. Ett är ensom

exempel finns.medicinsk fråga i kombination, andra Hurävenmen
denna uppdelning skall har problem iinte Ettgöras utretts.

betydande delar Socialstyrelsensammanhanget är äratt av gemen-
för sociala och medicinska sidan.densamma

organisatoriska frågan okomplicerad framgårAtt den inte heltär
flertaletden europeiska bilden. I europeiska länder haräven ettmanav

särskilt läkemedelsverk eller läke-motsvarande. integreringEn av
medelsfrågorna hälso- och sjukvårdsadministrationen tycks barainom
förekomma Italien och Belgien och då formen avdelningi i av egen
eller inspektion.

hälso-Socialstyrelsen samlad statlig myndighet för såvälsom en
och sjukvård socialtjänst har funktion decennier.varit i i Dettresom
kan finnas skäl analysera förtjänster svagheter dennaoch iattnu
konstruktion. organisationsbildande huvudsakfaktorerna iDe är treav
typer:

hurmänniskan i dvs bör den statliga organisationencentrum,0
utformas för den enskilda människans rättigheteratt garantera att tas
tillvara och vård och utformas bästa utifrånpå sättatt omsorger
människans behov,
aktörsperspektivet, dvs hur bör den statliga organisation ut0 se som
på bästa möjliga håller kontakten med sjukvårdshuvudmännensätt
och kommunerna.
det europeiska dvs hur myndighets-skaparmönstret,0 man en

underlättarorganisation samverkan över gränserna.som

kanDe argumentationstypema tänkas peka delvis olika håll.tre
Så kan helhetsperspektivet på människan, eller klienten,patientent.ex.
tala för sammanhållen statlig tillsyn, därför ochatten en samma
människa förekommer både patient i hälso- och sjukvård, klientsom
hos socialtjänsten eller boende äldreomsorgen.i

Aktörsperspektivet tala förkan både sammanhållen organisationen
för kompensera för brister i landstings samverkan,och kommunersatt

också för uppdelning för möjliggöra bättre kontakt medattmen en en
och aktörerna.var en av
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Det europeiska perspektivets konsekvenser kan allmänt formuleras
så profilerat de svenska myndigheterna desto lättareatt tordeär,mer
det etablera samverkanatt över gränserna.vara

Man behöver klarlägga förutsättningarna för olika organisations-
lösningar. Hänsyn bör därvid både till den statliga blir såinsatsentas att
effektiv möjligt vad hälso- och sjukvården respektivesom avser
socialtjänsten för sig, också behoven samlad insatsattvar men av en
för både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan tillgodoses. Man
behöver undersöka vad den samlade organisationen hittills har lett till

det gäller hälso-när på och sjukvård och socialtjänsten gemensam syn
och vilka effekter uppdelning skulle tänkas få.en

överväganden1.3.9l och förslag till alternativom

Allmänt ansvarsfördelningenom

Alternativ och innebärl 2 uppdelning på två skilda verk, medan
Alternativ 3 integrering. Denär medför, villinteen senare om man
utöka Socialstyrelsen betydligt, myndigheten delas.måste Fråganatt är

integration läkemedelstillsynen med hälso- och sjukvården iom en av
övrigt så starkt intresse det börär leda tillett denatt omprövningen av
filosofi Socialstyrelsen bygger på.som

Valet mellan Alternativ 1 och 2 handlar tyngdpunkter. Iom
Alternativ 2 ligger tyngdpunkt på tillsynstörre apoteken i derasen av

Åegenskap enheter inom hälso- och sjukvården. sidan uppnås iav ena
Alternativ heltäckande2 tillsyn Läkemedelsverket ochatten genom
Socialstyrelsen, och utifrån sina utgångspunkter, harvar en ett

Åomfattande tillsynsansvar. andra sidan kan det från apotekens sida
nackdel med tillsyn från olika håll. Enligttvå det protokollvara en som

refererats har de båda verken utökat samarbete inom deenats ettom
områden ärsom gemensamma.

Sektoransvar

Ett motiv vid valetväger alternativ vilka möjlighetertungt ärsom av
den organisatoriska lösningen för utpeka sektoransvarigattger en
myndighet. Ovan har sektonnyndighetsbegreppet diskuterats anslut-i
ning till kommunikationssektorns behov övergripande instans påav en
myndighetsnivå kan överblicka komplex sektor utan attsom en
nödvändigtvis ha alla befogenheter eller all produktion i hand.sin
Alternativt kan den sektorövergripande funktionen läggas departe-in i
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roll ingenmyndighetsstruktur, alltid har dennaoavsettmenten, omsom,
svenskadenkan på grundutför den. riskera,Departementen avannan

ochöverblickofullständigsmå departement,principen att enom
överväganden. sådanunderlag för strategiska Enbristfälligtdärmed ett

läkemedelsområdet. Exempel frågortänkbar pårisk påär ensom
tillläkemedelsområdet underlagmyndighet på börsektoransvarig är:ge

Är andraförhållande tillläkemedelskostnaden rimlig iden totala-
läkemedels-kan bl.a. diskuteraskostnader iinsatsers Detta termer av

totala hälso- kostnader.andel den och sjukvårdenskostnadens av
dvs.totala liikemedelsfdrbrulcningen påUtvecklas den rätt sätt,-
börkonsekvensereller för lite läkemedel Vilkaanvänds för mycket

läkemedeltillgänglighet, receptfriaifrågadet leda till t.ex.om av
Är äldreläkemedel ochriktig mellan dyraavvägningen nya,-

billigare
Är ochden mellanansvarsfördelningen bästa möjliga staten-

sjukvårdshuvudmärmen
hänsynstagandedessa frågor nödvändiggörEftersom samtliga även

hävdaoch sjukvårdspolitiska frågor kantill övergripande hälso- man
dessa ochSocialstyrelsens vilketde alla ligger område, görnära attatt
altemativ.frågor skulle läggas hos Socialstyrelsenliknande oavsett

liggersektorproblem kan konstruerasMotsvarande närmaresom
dela sektor-område. tyder kanLäkemedelsverkets Detta på att man

talarsektoransvar högtvärderar sammanhålletOm ettansvaret. man
eller delas sektoransvaretför Alternativ l Alternativdetta antingen I

bådamellan de verken.allt väsentligti

Information

samordninginformationsfrågors föreslåsutredningensI rapport om en
detläkemedelsområdet. Enligtinformationen påden statligaav

informationrefererats skulle huvuddelen denprotokoll som ovan av
Läkemedelsverketområde kunnaproduceras på detta ha somsom

ansvarig utgivare.

på långkort ochAnsvarsfördelning sikt

Socialstyrelsen imellan Läkemedelsverket ochAnsvarsfördelningen
läkemedelsfrågor sammanvävd. Under de harårenär senaste ansvars-

frånallt svårare genomlysa olika initiativblivitgränserna att genom

5 slutligt skick.Föreligger inte iännu
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verkens sida. Utredaren har inte med principiellanuvarande ansvars-
överlappningar bedömt det möjligt dra knivskarp mellangränsatt en
verken. De båda verkens företrädare har förtjänstfullt skisserat ett mer
långtgående samarbete idag. leder tillDetta jagän över-att som en
gångslösning förordar den de båda verken beskrivnagemensamtav
ansvarsfördelningen enligt alternativ med de konsekvenser detta får2
för fördelningen de tillkommande arbetsuppgifter från Apoteks-av
bolaget.

Det enligtstår min mening klart denna ansvarsfördelning påatt
längre sikt inte hållbar, dels utifrån läkemedelsfrågan, dels utifrånär
det bredare perspektiv i beskrivningen alternativantyttssom ovan av

finnsDet därför anledning för statsmakterna på längre sikt övervägaatt
omstrukturering de båda verken för möjliggöraatten av en mer

sammanhållen hantering såväl de medicinska frågorna, inklusiveav
läkemedel, de övriga frågor idag åvilar Social-tungasom av som
styrelsen. möjligtDet inte här, med de dennaär givitsatt ramar som
utredning, säkerhetmed uttala sig hur myndighetsstrukturen inomom
hela sjukvårds- och omsorgsornrådet bör byggas tilläggs-Iupp.
direktiven Dir. 1994:152 till kommittén S 1992:04 hälso- ochom
sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000 ingick ett
uppdrag formerna för den statligaatt överväga även styrningen inom
hälso- och sjukvården. Ett sådant allmänt uppdrag skulle kunna
kombineras dels med det läkemedelsperspektiv jag utgått från, delssom
med organisations- och stymingsperspektiv innefattarett ävensom
socialtjänst Utifrånoch sådant brett perspektiv skulleettomsorg. en
genomgång kunna principerna för dengöras centrala myndighets-av
strukturen hela det fältinom Socialstyrelsens och Läkemedels-som
verkets utvecklingkontroll, tillsyn, m.m.

Förslag

Under övergångstid föreslås arbetsfördelning tillsyneniatt0 en en av
apoteken bör gälla innehåller väsentliga inslag samverkansom av
mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen alternativ 2. Det
innebär bl.a. båda verken har tillsyn apoteken, ochatt över var en
från sina utgångspunkter. Apoteken betraktas både delsom en av
hälso- och sjukvården och distributionskedjan.av

Läkemedelstillsynen aktualiserar behovet samlad hälso- och0 av en
sjukvårdsmyndighet, fråga utredasdock behöver nämnareen som
för kunna ligga till underlag för beslut.att ett
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denförutsättningarna förautredning börEn övergöras attom0
marknadskontroll och tillsynsektionen förmedicintekniska av

Läkemedels-produkter från Socialstyrelsen tillmedicintekniska
verken.renodla mellan de tvåverket, i syfte gränsenatt

föreslåsGiftinformationscentralen antingen organiseras som en0
läkemedelsindustrimedfinansiering från näringslivetstiñelse med

Social-eller bilda myndighet underindustrioch kemisk en egen
departementet.
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12 Konsekvenser och finansiering

12.1 Kostnader och intäkter för ochstat

sjukvårdshuvudmän

Nedan några kostnader och intäkter för och sjukvårds-anges stat
huvudmän, orsakade förslag i betänkandet.av

Kostnad Intäkt eller besparing
Konkurrensutsättning Årlig kostnads-

Apoteksbolagetav reducering successiv
effekt: 150-450 mkr,

112-340 mkrivarav
minskad kostnad för
läkemedelsförmånen

Glesbygdsservice dagens kostnad
Tillåtande olika Ev. fördelnings- Effektivitetsvinsterav på
försäljningspriser på effekter beroende grund användandetav
apoteken prisskillnader differentierade priserav
Införande Investering: 20-30av
läkemedelsproñler mkr
Generisk substitution 18-38 mkr besparing i

läkemedelsfönnånen
Tillsyns- och mkr12
sektonnyndighet for
läkemedels-
försäljningen

Summa Cirka 170-500 mkr

Ovan har inte de samhällsekonomiska, indirekta intäkterna eller kost-
naderna förslagen preciserats. Ett sådanaav förs iresonemang om
respektive förslagsavsnitt.

Vad gäller substitutionsfdrslaget se kapitel 10 kan det finnas
administrativa kostnader, dels hos den förskrivande läkaren som avses
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apoteketdels hossubstitution inte skall tillåtas,tillställning somta om
förKostnademaläkemedlet.förslcrivnadeteventuellt väljer änannatett

märkbartstorleksordningbeslut kan intedessa somvara av enanses
intäktskalkylen.påverkar

andraochkapitel 9konkurrensutsättningenTabellen visar att
skallöverskott.betydande Här ävenreformerföreslagna ettger

intekonkurrensutsättningföreslagna formen fördenkonstateras att
därför inteochApoteksbolagettillgångar iinnebär avyttring statensav

intäkter.skede någraheller i detta ger
angivitskostnaderfinansieringen deföreslårJag att ovansomav

läkemedelsfönnånen.försker inom ramen

apoteksservicenkommer12.2 Hur att

utvecklas

förslagenfyragäller framförallt denedanKonsekvensanalysen översta
konkurrensutsättningenpunkten, dvsden sistatabelleni samt avovan

frångåendetsjukhusapoteken, glesbygdsservicen,ochöppenvårds- av
förslagfemDessamyndighetsorganisationen.likaprisprincipen samt

Konsekvens-samband.beroende starka inbördesblockkan ettses som
avsnitt.respektiveförslag har ianalyser övriga presenterasav
apotek, kanprivatägdaSverige haralla länderEftersom utom man

händakanvadländer bedömerfrån fleraförebilderhämta när somman
håll,olikaåtkanockså utvecklingenillustrerarSverige. Deti att
denalltidägande intestatligt och privat ärmellanvaleteftersom

apotekare ägaTyskland och Canada måstefaktom. I t.ex.tyngsta en
England harEngland och USA. Ikrav inågotvilket inteapoteket, är

och 30anställdaapotekskedjan, 46 000denBoots, störstaärt.ex. som
kedja iLloydsmarknaden. nästanärprocent sammaannanenav

mindreochapotekenskildafinns både småstorleksklass. Därutöver
kedjor.privatägda

underlagsiktpå kortSverige lär inteiKonkurrensutsättningen ge
enligt mittApoteksbolageteftersomkedjeetablering,för någon större

föreslåsdel verksamhet. Dessutomnågon sinsäljerförslag inte ut av
försäljningpåfåövergångstid behållaunderapoteken ensarnrättenen

cirka 8dessareceptbelagda läkemedel. F.n.icke motsvararäven av
läke-medjämförasläkemedelsförsäljningen, vilket kan attprocent av

femtedelutanför apoteken Englandimedelsförsäljningen utgör aven
etableringförinnebär underlagetläkemedelsförsäljningen. Detta att av
inledningsvisutanför apoteken åtminstoneläkemedelsförsäljning

mindre i England.betydligtblikommer änatt
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Kommer apoteken ligga eller glesare idag hellertätare Inteatt än
detta enbart det råder konkurrens eller monopol. Tysklandstyrs av om
har dubbelt så många apotek invånare och FrankrikeSverige, iper som
ligger apoteken Som påpekades verkar det finnsännu tätare. ettovan
samband mellan antal receptförsloivningar och antal apotek per
invånare jämför europeiska länder. Förskrivningsmönstretnär man
påverkar behovet närhet till apoteken. det kanMen också hända attav
det svenska relativt glesa apoteksnätet inte det verkligamotsvarar
kundbehovet och konkurrensutsättning kan då leda till Sverigeatten

sig europeisktnärmar genomsnitt, dvs blir 20-30ett tätare.procent
förtätning inträffaDenna kan såväl dei delarna detätaste störreav

städerna de halvcentralai lägen idag tillgodosedda.dåligtärsom som
I med konkurrensutsättning kan tänka sig åtminstoneett system man

några olika apotek:typer av nya

russinp1ockning, dvs etablerarprivatatyp representerar ägareen-
apotek de lönsammastei lägena och sig med denutrustar
effektivaste tekniken,

handlar varuhus använder apotektyp att störreen annan om som-
dragplåster, och kan därmed lönsamhet i apoteketsämreacceptera
eftersom detta kompenseras kunder attraheras till varuhusetsattav
övriga försäljning,

tredje handlar etableringar i udda lägen exempelvistypen om av-
någon etableravill i hembygdensig och har hittatsom som en

lönsamhetmetod rimlig läget kansketrots störreatt ratassom ger av
kedjor,
nischapotek de fortfarande fullsortimentsapotek, hartrots att ärsom,-
vissa djurmedicin,specialiteter, postorder ellert.ex. någon annan
specialitet god lönsamhet.som ger

Som dessa kan det bli utbudvarierattre typer ettman ser av av
apotek successivt uppträder. Det idag svårt vilken bildär sägaattsom

kommer etableras efter år.att ettsom par
betyderVad frångåendet likaprisprincipen Norden har olikaI viav

principer. Finland och Norge tillåter olikheter medan Sverige och
Danmark följer likaprisprincip. Både och Finland tycksNorgeen
dessutom ha högre patientavgiftsandelar Danmark och Sverige, dvsän

kompenserar inte orättvisan olikai priser med högre gradman en av
subventionering. kan frånMan utgå samtliga dessa länder ändåatt
försöker skapa socialt acceptabel prissättning, vilket tyder på atten
tillåtandet olika priser inte avgörande fråga.ärav en

De nordiska länderna, samtliga tillhör den apoteksglesastesom
hälften europeiska länder, relativt glest befolkade, bortsett frånärav
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Danmark. Valet strategi för tillgodose glesbygden därförärattav en
väsentlig fråga. detta betänkande föreslås skall ståI att staten ytterst

för tillfredsställande Eventuellaglesbygdsservice.garant ensom en
förmodligen utfalla gles-skillnader priser, vilka kommer tilli att

distributionskostnadema där,bygdens nackdel eftersom högstär
kommer kombineras med alltför försämrad tillgänglighet iinte att en
jämförelse med dagsläget.

Övergången till med flera kommer leda tillsystem ägare ettett att
basutbudetvarierat utbud tjänster, det givnautövermer av av

läkemedel.expediering receptbelagda förutsätts ingaDäremotav
förändringar reglerna för marknadsföring läkemedel. kani Däremotav

dyka hellerdet hända det börjar marknadsföring för apotek. Inteatt upp
förändras har väsentlig för säkerheten irutiner betydelsesom

Besökande denexpedieringen. i USA:s apoteksväsende brukar tala om
och utbudvariation kvalitet det mycket marknads-i råder istora som

orienterade medan andra länder utbudet hårdare.reglerarsystemet,
antal identifieras kundernaGenom tjänster och prissätts kommeratt ett

förslag delvis olika delari vårt apotekstjänster i olikamötaatt av
landet. specialtjänster, till äldre-För vissa dosdispenseringt.ex.

boende, och läkemedel kan handlas på distans, kommeromsorgens som
ledaprissättningsmetoden till lösningar. Kundens upplevelseatt nya av
förändras.apoteken kan komma jämförelse dagens enhetligaI medatt

utformning och kansortiment, variationema bli och andraävenstörre
kantypiska apoteksvaror apoteken.sin prägel påän sättavaror

dagens Apoteksbolaget medelpunkt förI självklarutgörsystem en
nationell bevakning utvecklingen läkemedelsdistributionenspåav

utformandeområde, för beredning, och ibland beslutlösningarav nya
och Sjukvårdshuvudmännengenomförande. uppfattar existensen ettav
statligt företag trygghet vidsigvant attattsom en genom man

personalApoteksbolagets statstjänste-påtar sättansvar samma som
fördelhar farmaceut läkemedels-Det varje imän. ansetts attvara en

helakommittéema marknaden konkurrensutsätt-vidrepresenterar en-
eventuelltning kommer den nödvändiga behövakoordineringen att

skötas utanför Apoteksbolaget. Konkurrensutsättningen Apoteks-av
bolaget delar samordningen på flera händer. Olika delarupp av
formella informellaoch samordningsfunktioner dels hoshamnar
statliga i förstamyndigheter hand Läkemedelsverket och Social-

sjukvårdshuvudmännen.styrelsen, dels hos tidigare råddedetDär
informell samordning inom Apoteksbolaget kommer avvägningama att
ske inför ridå under olika roller.samspel mellan medöppen ett parter

klarareEn skillnad det markeras apoteken delär att ärattnu en av
hälso- och sjukvården, vilket kan leda till de båda verksamheterna iatt

flyttarutsträckning idag in hos varandra.större än
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konkurrensutsättningenKommer ha konsekvenser utifrånatt ett
ämlikhetsperspektivj mellan könen Arbetskraften i Apoteksbolaget är

till 93 kvinnlig. Under 1990-talet har apotekennästan varitprocent en
relativt stabil arbetsplats samtidigt det finns exempel på andrasom
tjänstebranscher, i resebyråbranschen, med höjningar it.ex. ännu större
arbetsproduktiviteten Apoteksbolagets 20-procentiga produktivitets-än
höjning under tid. Slutsatsen detta konkurrens-är attsamma av en
utsättning kan medföra förändringar för arbetskraften, istörre
arbetsmetoder, lokalisering, bemanning, under 90-talet, förändringarän

framförallt drabbar kvinnlig arbetskraft beroende personalenspåsom
sammansättning.

Det har det svårt helt säker bedömningnågonantytts äratt att göra
den ökade friheten på de områden diskuteras här snabbtom som

kommer effekter eller utvecklingen differentiering,att stora motom
ändrad lokalisering kommer långsamt och successivt. Enetc att
tanke med förslagens utformning har varit säkerställa föränd-att att
ringarna går snabbare ellerinte blir eventuella frånstörre än att avsteg

önskad ordning tid kani upptäckas och korrigeras. Tanken med atten
bibehålla det statliga Apoteksbolaget i utgångsläget bidra tillär att
denna stabilitet, liksom förslagen det tydliga myndighetsansvaretom
vid godkännande och tillsyn apoteken bibehållandetsamt t.v.av om av
farmaceutemas kompetensmonopol för de receptfria läkemedlen.även
Regelsystemet i övrigt, produktkontroll, högkostnadsskydd, förskrivar-

dessutomkvarstår oförändrat. Tanken har varit attnas ansvar m.m.
de omedelbara effekternagöra upphävande såett ensamrättenav av

små möjligt.som
syfte medEtt den valda metoden för konkurrensutsättning har även

varit möjliggöra stegvis utveckling konkurrensutsättning.att Fören av
god uppföljning föreslås regelbundna kontroll-att garantera atten

stationer skall upprättas.
Dessa kontrollstationer lämpliga tillfällen föreslå utvidgningarär att

eller inskränkningar i utvecklingen friare marknad, beroende påmot en
erfarenheterna. Frisläppandet vissa receptfria läkemedel är ettav
naturligt konkurrensutsättningen de effekternästa positivasteg om ger

jag hoppas. Ett tänkbart bort kravet påannat nästa ärsteg att tasom
fullständigt tillhandahållande receptfria läkemedel vid apoteken. Hurav
glesbygdsservicen utvecklas viktig uppföljningsfråga, synnerhetär ien

jag utgår från sjukvårdshuvudmärmen under den första tidenattsom
förväntas glesbygdspolicyutveckla i apoteksfrågan, vilken kan liggaen
till grund för administrerat avgiftssystem. Vidare börett statenav
utvecklingen och andra beredningar följas och hurtempore-av ex
efterfrågan tillgodoses via Apoteksbolagets APL-verksamhet. Syftet är
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försvårigheter övrigajusteringar det uppstårmöjliggörai tidatt om
sådana beredningar.uppfylla kraven påapotek att

uppföljningFörslag12.3 om

sammanhängandekonkurrensutsättningen och därmedEffekterna0 av
år.särskilda utvärderingarförändringar följs vart annatgenomupp

behöva följassärskilt kanfrågorDe är:som

olikaläkemedlens tillgänglighet fördelad påförändringar i ortstyper-
gällerbibehållas, såväl vadacceptabel servicenivå kanoch om en

halvcentrala lägen,glesbygd som
glesbygdspolicy sjukvårdshuvudmännensfrånutvecklingen av en-

till för administreratsida, vilken kan ligga grund statenett av
avgiftssystem,

distributionen,säkerhet och kvalitet i-
prisutvecklingen,-
distributionens kostnader,-

tillgodoses.på och andra beredningarhur efterfrågan tempore-ex-
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Författningskommentarer13

tillFörslaget13.1 Lag om

läkemedelsförsörjning

tillämpningsområde1 Definitioner ochkap.

1§
redaktionelltParagrafen lagens tillämpningsområde. Lagen utgöranger

delar omarbetningoch innehållsmässigt i sammanslagning ochstora en
högkostnads-läkemedelslagen 1992:859, lagen 1996:1150av om

läkemedel lagen handel medskydd vid köp 1996:1152m.m.,av om
1996:1156läkemedel lagen lagenreceptregister,m.m., om

1970:7381996:1157 läkemedelskommittéer kungörelsensamtom
läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningama. angivnaDeom

författningarna föreslås samtliga finnsden lagen. lagenIersättas av nya
också bl.a. Läke-bestämmelser, biverkningsrapportering tillnya om

tillmedelsverket, verksamheten vid apoteken och ersättningom om
apoteken för grundläggande apotekstj änster.

2§
Paragrafen tredje1 § stycket lagen 1996:1150motsvarar om
högkostnadsskydd vid köp läkemedel 1996:1156lagen2 §av m.m.,

och § tredje stycket lagen 1996:1157receptregister l omom
läkemedelskommittéer. Vad i lagen skall gällalanstingsägssom om

landstingsfri kommun.även en

3 §
och definitioner.I 3 4 har intagits vissa redaktionella skäl harAv

dessa uppdelats två paragrafer, §på behandlar produkter 3en som
och behandlar hantering 4 §.en som m.m.

definitionenI första punkten finns läkemedel. §lDen motsvararav
första stycket läkemedelslagen 1992:859, och enligt lagen1 §som
l handel med läkemedel996: 1152 gäller för den lagen.ävenom m.m.
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punkten definieras alkoholhaltigt läkemedel. DefinitionenandraI
stycket läkemedelslagenförsta 1992:859.22 § Begreppetmotsvarar a

användsalkoholhaltigt läkemedel i 8 kap..
Tredje punkten definierar radioaktivt läkemedel och 1 §motsvarar

läkemedelslagen 1992:859. radioaktivt läke-andra stycket Begreppet
kap.medel används i 37

fjärde femte punkterna har definitioner begreppenoch införtsI av
respektivenaturläkemedel vissa läkemedel. Begreppenutvärtes

vilka omfattas detanvänds för läkemedel intei 8 § avgränsaatt avsom
farmacevtiska kompetenslqavet i detaljhandeln enligt kap.6 2

definierats ochhar tidigare i första stycket 2Begreppen 1 § 3 mom.
läkemedelsförordningenandra stycket den upphävdai numera

1962:701. produkter omfattas ApoteksbolagetsDe ensamrättsom av
farmacevtiskaskall enligt den lagen i stället omfattas detnya av

därförkompetenskravet. nödvändigt lagen definiera dessaiDet är att
produkter.

Definitionema utformats till Läkemedels-har i anslutningnära
godkännandeverkets allmänna råd naturläkemedel och vissaom av

försäljning,läkemedel för och 1995: 19.LVFS 1995:18utvärtes
definierar generiskt läkemedel.Sjätte punkten Definitionen överens-

vad allmänt gäller. Läkemedelsverket vidmed Detstämmer ärsom som
godkännandet läkemedlet förhållande till någotgeneriskt iäranger om

läkemedel. beträffan-tidigare godkänt Begreppet används kap. §i 10 3
referenspriserde fastställande och kap. beträffande utbyte påi 8 6 §av

apotek förskrivna preparat.av

4 §
Definitionen klinisk läkemedelsprövning i första punkten motsvararav

Förstaden i § stycket första läkemedelslagen13 meningensom anges
1992:859. används i 3 kap..Begreppet

andra punkten definieras tillverkning, förstaI vilket 15 §motsvarar
stycket läkemedelslagen 1992:859. används i kap..Begreppet 5

Definitionen detaljhandel i tredje punkten första2 §motsvararav
stycket första lagen 1996:1152 läkemedelmeningen handel medom

används i 6 kap..Begreppetm.m..
partihandel definieras DefinitionenBegreppet i fjärde punkten.

första stycket andra2 § meningen lagen 1996:1152motsvarar om
handel med läkemedel m.m..

vadFemte punkten med apotek. Med inrättninganger som menas
inte bara butik. kan fråga lokal där läke-Det t.ex.avses en vara enom

medel färdigställs för sedan tillhandahållas konsumenten påatt annat
generellt förbudNågot distansköp, köp där säljare ochdvs.sätt. mot

köpare och utbytetinte fysiskt uppställs lagen.prestationer, inte imöts
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Något sådant förbud gäller inte heller för Apoteksbolaget beträffande
dess till försäljning läkemedel. omfattarapotekBegreppetensamrätt av
således inrättning där läkemedel färdigställs till konsumenteräven en
efter beställning gjorts telefon, brev, elektronisk elleratt postper
liknande för sedan till konsumenter budsätt, att transporteras post,per
eller liknande det måste finnas butik kunder kandit gå.sätt, utan att en

9 kap. finnsI bestämmelser verksamheten vid apotek.om
I punkten har intagitssjätte definition begreppet apoteks-en av

ombud. Apoteksbolaget anlitar ombud på där apoteksetableringorter
saknas, i glesbygd, för öka tillgängligheten läkemedel.t.ex. att av
Villkor för apoteksombud finns i 9 kap. 8

denI lagen regleras läkemedelsförsörjningen vidävennya
sjukvårdsinrättningar, varför detta begrepp definieras punkten.isjunde

definitionDen begreppet finns i Läkemedelsverkets författ-somav
ningssamling, LVFS 1990:7, läkemedelsförsörjningen vid sjuk-om
vårdsinrättningama tidigare Medicinalväsendets författningssamling,
MF 1974:83 inte längre helt med verkliga förhåll-överensstämmer
anden. bör definitionenDessutom i den högre författningen, tillges
ledning för dess bestämmelser och lägre författningars och inte

fallet.hittills varit Dentvärtom, definitionen inte åt-görsom nya
skillnad offentligt ellermellan privat bedrivna Enligt lageninrättningar.
1997:724 avveckling specialsjukhus och vårdhem skallom av
specialsjukhus vårdhem föroch vård psykiskt utvecklingsstördaav

denavvecklade 31 december respektive den1997 31senastvara
december vårdhem,Sådana1999. inte specialsjukhus, bör därförmen
omfattas dennadefinitionen lag enligt vad föreslås träder iav om som
krafl den 1999.1 januari

5 §
Paragrafen 2 § andra läkemedelslagenstycket 1992:859.motsvarar

6 §
Paragrafen tredje1 § stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar
Särskilda föreskrifter för de produkter paragrafen finnsisom avses
bland i lagen 1992:860 kontroll narkotika och i lagenannat om av
1991:1969 förbud vissa dopningsmedel.motom

§7
Paragrafen första2 § stycket läkemedelslagen 1992:859. Imotsvarar
den föreslagna lagen innebär paragrafens lydelse bl.a. sådant djur-att
foder inte omfattas det farmacevtiska kompetenskravet detalj-iav
handeln enligt kap.6 2 Samma bestämmelse fanns i l § 4 mom.
första stycket den2 i upphävda läkemedelsförordningennumera
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läkemedellagen 1996:1152 handel med1962:701, till vilken 4 § om
Apoteksbolaget till försälj-hänvisar. har således inte ensamrättm.m.

ning sådant foder.av

3 §
farmacevtiskaundanta angivna från detParagrafen produkterattavser

detaljhandeln dessakompetenskravet i enligt kap. Idag6 2 är
produkter undantagna det statliga detaljhandelsmonopolet enligt 4 §

handel jämförtlagen 1996:1152 med läkemedel med § 31om m.m.
och andra upphävdaförsta stycket 2 stycket deni numeramom.

läkemedelsförordningen 1962:701 stycket denoch 1 § första i numera
upphävda l981:50 med bestämmelser medel avseddalagen vissaom
för injektion.

9§
Paragrafen 2 § tredje, fjärde och femte styckena läke-motsvarar
medelslagen 1992:859. Lydelsen första ocksåstycket innebär attav
homeopatiska medel registrerats detinte omfattassom av
fannacevtiska kompetenskravet detaljhandelni enligt kap. En6 2

fannsliknande bestämmelse i § denl 3 första stycket i1 numeramom.
upphävda läkemedelsförordningen 1962:701, till vilken 4 lagen§
1996:1152 handel med läkemedel Apoteksbolagethänvisar.om m.m.
har således till försäljninginte dessa produkter.ensamrätt av

10 §
läkemedelslagenParagrafen 3 § Eftersom den1992:859.motsvarar

föreslagna omfattar fleralagen delar läkemedelsornrådet, t.ex.av
handel, någotfår bestämmelsen vidare omfattning tidigare. Före-änen
skrifter meddelas med stöd denna bestämmelse kan delarsom av avse

lagens tillämpningsområde.av

på2 kap. Krav läkemedel

§1
Paragrafen 4 § första stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar

2 §
andraParagrafen 4 § stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar
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3 Klinisk läkemedelsprövningkap.

1 §
huvudsak stycket läkemedelslagenParagrafen i 13 § förstamotsvarar

1992:859.

2 §
läkemedelslagenandra och styckenaParagrafen 13 § tredjemotsvarar

1992:859.

3 §
läkemedelslagenParagrafen 14 § 1992:859.motsvarar

4 för försäljning,kap. Godkännande m.m.

§1
läkemedelslagenParagrafen § 1992:859.5 Begreppetmotsvarar

föreslagnamedel andra stycket definieras denantroposofiskt i inte i
lagen. heller läkemedelslagen 1992:859 definierar begreppet.Inte

propositionAntroposofiska medel har kommenterats inärmare
1993/94:92.

2 §
första läkemedelslagenParagrafen 6 § och andra styckenamotsvarar

1992:859.

3 §
innehåller bestämmelser god-Paragrafen, tidsbegränsatsom som

läkemedelslagenkärmandet, tredje och fjärde styckena6 §motsvarar
till1992:859. förtydligande syfte har tillagts hänvisning 10I en

godkännande fall kan förtid.i vissa upphöra gälla iatt ett attsom anger

4 §
första stycket läkemedelslagen 1992:859.Paragrafen §7motsvarar

5 §
andra 1992:859.Paragrafen § stycket läkemedelslagen7motsvarar

6 §
läkemedelslagenParagrafen § 1992:85 9.8motsvarar
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§7
Paragrafen läkemedelslagen9 § 1992:859.motsvarar

8 §
Paragrafen läkemedelslagen10 § 1992:859.motsvarar

9 §
Paragrafen ll § läkemedelslagen 1992:85 9.motsvarar

10 §
Paragrafen läkemedelslagen12 § 1992:859.motsvarar

5 kap. Tillverkning importoch

1 §
Paragrafen andra15 § stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar
Vad tillverkning regleras kap. andraär i l 4 §attsom anse som
punkten.

§2
Paragrafen 16 § första läkemedelslagenmeningenmotsvarar
1992:859. yrkesmässigBegreppet tillverkning omfattar läke-även
medel för visst tillfälle tillverkas på apotek. Sådana beredningarettsom
kräver enligt förslaget tillverkningstillstånd. Idag får läkemedel för ett
visst tillfälle tillverkas på apotek sådant tillstånd. lagen intasIutan
därför övergångsregel säkerställer sådan tillverkning sambandien som
med lagens ikraftträdande.

3 §
Paragrafen § läkemedelslagen17 1992:859.motsvarar

4 §
Paragrafen första21 § stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar

6 kap. Handel

1 §
Paragrafen lagen3 § 1996:1152 handel med läkemedel.motsvarar om
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2 §
Detaljhandel med läkemedel häver huvudregel särskilt tillstånd.som
Undantag från huvudregeln finns i kapitlets och4 § avhängigtär av

Försäljning till konsumentär skall alltid ske frånmottagare.vem som
apotek. föreslagnaDen regleringen, jämförd med vad f.n. gäller,som
innebär Apoteksbolaget längreinte har till detaljhandelatt ensamrätt
med läkemedel till konsument. Villkoren för tillstånd kommenteras
under 3

produkterDe idag omfattas Apoteksbolagets skallensamrättsom av
fortsättningeni få säljas till konsument endast på apotek. Vilka

produkter detta framgårgäller indirekt regleringen kap.i l Därav
undantas djurfoder innehåller antibiotika eller kemoterapeutiskasom
medel och homeopatika registrerats Läkemedelsverket helt ellersom av
delvis från lagens och därmed förevarande paragrafs tillämpnings-- -
område. Vidare undantas naturläkemedel inte avsedda förärsom
injektion och vissa läkemedel uttryckligen från dennautvärtes
paragrafs tillämpningsområde. Av 8 kap. följer3 § dock sådanaatt om
produkter dessutom alkoholhaltiga läkemedel, skall de säljas endastär
på apotek. Detsamma gäller för andra alkoholhaltiga läkemedel.även
Radioaktiva läkemedel får enligt 7 kap. 4 § beredas endast på sjukhus
och apotek får användas endast på sjukhus. Sådana läkemedel fårsamt
således inte säljas till konsument. Produkter i kap.l inteens som
uttryckligen föremål för undantag måste alltsåär sälj till konsumenteras
från apotek. Produkterna omfattas därmed farmacevtisktettav
kompetenskrav.

3 §
Tillstånd till detaljhandel skall visst apotek och inteett utgöraavse en
generell för sökanden bedriva sådan handel.rätt Apoteksbolagetatt
behöver således, med nuvarande struktur, 900 tillstånd. I övergångs-ca
bestämmelserna finns regler tillstånd för de apotek vid lagensom som
ikraftträdande drivs Apoteksbolagetsi regi. kap. finns bl.a.I 15
bestämmelser tillstånds giltighetstid och under vilka förutsätt-ettom
ningar tillstånd kan återkallas. Av 16 kap. följerett sökanden skallatt
betala ansökningsavgift och årsavgift.

Tillstånd skall till apotekets kvalitetenDet i verksam-ägare. ärges
heten skall avgörande vid tillståndsprövningen. Densom vara som
uppfyller villkoren för driva apotek skall få Läkemedelsverketsatt
tillstånd till sådan verksamhet. Reglerna för apoteksverksamhet finns i
9 kap..

Sökanden skall lämplig tillståndshavare.antas Vadvara som som
med detta har avhandlats under 9.7.avses
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bemyndigas meddela ytterligare föreskrifterRegeringen att om
tillstånd. föreskrifts-villkor för beviljande Regeringen kan delegeraav

Läkemedelsverket.möjligheten till

såledesansökan tillstånd bör bifallasEn om om
tillståndshavare,sökanden lämpligär som

apotekare verksamhetschef,apoteket har somen
farmacevtiska kompetenspersonalens tillräcklig,är

finns tillgänglig tid då apoteketfarrnacevtisk kompetens under
håller öppet,
verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler,0

ändamålsenlig, ochutrustningen är0
särskild anledningdet finns befara verksamheten intei övrigt inte att0

enlighet föreskrifterkommer bedrivas med elleri vad lagenatt som
lagenmeddelade med stöd av anger.

4 §
huvudsak medParagrafen i 5 § lagen 1996: 152 handellmotsvarar om

läkemedel Enligt den bestämmelsen sjukhus föromfattas endastm.m.
vårdavtalvilket det finns med sjukvårdshuvudman eller ettett en

försjukhus vid vilket ersättning sjukhusvård enligt kap. §lämnas 2 4
försäkring.lagen 1962:381 allmän föreslås stället allaiNu attom

sjukhus köpa läkemedel direkt partihandeln.skall kunna från

7 kap. Ytterligare bestämmelser hanteringom m.m.

1 §
första 1992:859.Paragrafen 19 § stycket läkemedelslagenmotsvarar

2 §
tredjeParagrafen 19 § stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar

3 §
Paragrafen gäller biverkningsrapportering, avhandlats undervilket har
avsnitt 10.3.

stycket reglerade såvälDen i första uppgiftsskyldigheten åligger
offentlig- privatanställda förskrivare, veterinärer.ävensom

förskrivareoffentliganställda gäller kap.För bestämmelserna i 7 l §
sekretesslagen 1980:100 under uppgiftervilka förutsättningarom om

från hälso-enskilda kan lämnas och Utredaren föreslårsjukvården.ut
på ställe författningsförslaget lagrum.i ändring nämnda Förannat en av
biverkningsrapportering krävs enligt femte stycket lagrum attsamma
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det inte kan den enskilde eller någon honom närstående liderantas att
uppgiften röjs.men om

för förskrivamaFörutsättningarna den enskilda hälso- ochinom
uppgiftersjukvården lämna biverkningar regleras 8 §att om genom

första 1994:953 åliggandenstycket lagen för personal hälso-inomom
och personal fårsjukvården. Sådan inte vad han ellerobehörigen röja
hon verksamhet har fått elleri sin enskilds hälsotillståndveta om en
andra förhållanden.personliga Som obehörigt dockröjande inteanses

uppgiftsskyldighetnågon fullgör följer eller förordning.lagatt som av
lämna uppgifter biverkningar föreslagnaAtt med stöd denom av nu

bestämmelsen faller under sistnämnda regel och således inteutgör
något obehörigt röjande.

föreslagna uppgiftsskyldighetenDen gäller ävennämntssom
fårveterinärer. veterinär inte,En enligt lagen 1994:8449 § om

behörighet veterinäryrket, obehörigen eller vadröja utnyttjautövaatt
yrkesutövning har fått ellerveterinären i sin enskildas affärs-veta om

driftsförhållanden. det allmännas verksamhet gäller bestämmelsernaI i
sekretesslagen. bestämmelse medNågon sekretess för veterinärerom
avseende enskilds personliga förhållandenpå finns naturliga skälav
inte. hinder förNågot veterinärer lämna uppgifter biverkningaratt om

läkemedel framkommit vid behandling djur torde därför inteav som av
finnas.

andra stycket bemyndigasI regeringen meddela föreskrifteratt om
förstauppgiftsskyldigheten enligt stycket. kan delegeraRegeringen

föreskriftsmöjligheten till Läkemedelsverket.

4 §
Paragrafen andra19 § stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar

beredning läkemedelFör radioaktiva på apotek krävs enligt kap. 25av
tillverlmingstillstånd.§

5 §
Paragrafen 21 § andra stycket läkemedelslagen 1992:859.motsvarar

8 kap. Förordnande utlämnandeoch

1 §
Paragrafen § andra stycket22 läkemedelslagen 1992:859.motsvarar

2§
Första stycket 22 första§ stycket läkemedelslagenmotsvarar
1992:859.
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lydelse liknarintagits bestämmelse, 5andra stycket harI en vars
enligtinformationenhuvudsakliga skillnadenmed denkap. 4 § att
bådaform.inskränker till skriftlig Debestämmelse inte sigförevarande

följervilketdessutom olika primära adressater,harbestämmelserna av
förtydligasärskiltFörevarande bestämmelsekapitelrubrikema. attavser

infonna-Vilkenföljer redan första stycket.för sigochnågot i avsom
generellt.lämnas kan dockbehöver inteskall ellertion avgörassom

detIbland kaninformation andra.behövakanpatienterVissa änmera
skriftligtill bipacksedel ellerhänvisakanske räcka med att annan

muntlig informa-tillfällen tillvid andra måstemedan detinformation
harinformationsärskilt markeratsdärförlagtexten hartion. I att som

användning läke-ändamålsenligför främjasärskild betydelse att aven
lämnas vid behov.medel skall

§3
1992:859.huvudsak läkemedelslagen22Paragrafen i §motsvarar a

4 §
läkemedelslagen 1992:859.Paragrafen b §22motsvarar

§5
läkemedelslagen 1992:859.Paragrafen 22 §motsvarar c

6 §
avhandlatshar ibehandlar s.k. generisk substitution, vilketParagrafen

avsnittden allmänna motiveringen, 10.2.
möjligheterskall upplysa patienten det finnsApoteket attattom

läkemedelförskrivna generisktbyta det ärpreparatet mot ett som
påmöjlighet saknas dock förskrivarenbilligare. Sådan angettom
fårvalmöjlighetenfår ske. Konfronterad medutbyte intereceptet att

skall skriftligenbyte skall Apoteketbegärapatienten ägaatt rum.
substitutionen.underrätta törskrivaren om

9 Apoteksverksamhetkap.

§1
sjukvårdenapoteken ochförsta del hälso-stycketI utgörattanges en av

läkemedel. 9.7.vid försäljning Detta har avhandlats i avsnittav
Vidläkemedel.sälja andraApoteken får givetvis även änvaror

kosmetika,andra konfektyrer ellereventuell försäljning t.ex.varor,av
del hälso- ochapoteken inte sjukvården.är en av
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Verksamheten vid apotek skall, enligt andra stycket, kännetecknas
god kvalitet, säkerhet och service. Detta innefattar bl.a. kravav på

tillgänglighet. Med tillgänglighet bl.a. öppethållandetider, läge,avses
lokalutformning, sortiment och lagerhållning. lagenI intas inte några
uttryckliga krav på öppethållandetider eller apotek får eller inteettvar
får etableras. Detta överlämnas till den driver apoteket självattsom
bestämma. Sådana frågor blir således medel konkurrenseni mellan
apoteken. Däremot finns regler lokalutformning, sortiment ochom
lagerhållning i detta kapitel.

Apoteken skall också ha dokumenterade infonnationsrutiner samt
professionell bedömning förskrivningen och i utlämnandeten av av

läkemedel. För detta krävs farmacevtisk kompetens hos personalen.
Vissa grundläggande krav deni delen finns kapitlet.i Därutöver får
regeringen eller Läkemedelsverket utfärda föreskrifter.närmare

Apoteken har central roll vad gäller receptregistret. Dessutomen
föreslås införandet s.k. läkemedelsprofiler. Apoteken måste såledesav
ha goda tekniska Sådana krav finns intagna i lagförslaget.resurser.

2 §
Enligt paragrafen skall apotekare för verksamheten. Fråganen ansvara

verksamhetschef har avhandlats i avsnitt 9.7.om
Verksamhetschefen skall för apoteket uppfyllergarant attvara en

målen enligt 1 § och verksamheten iatt övrigt bedrivs på det sätt som
den föreslagna lagen och bestämmelser meddelats med stödsom av
lagen I den mån det bör ställas ytterligare kvalifikationslcrav påanger.
föreståndaren kan det regleras i föreskrifter ellerregeringen Läke-av
medelsverket med stöd 6av

3 §
Det från samhälletsär sida inte acceptabelt kvaliteten på apoteks-att
verksamheten blir vid slopandesämre ett Apoteksbolagets ensamrättav
till försäljning läkemedel till konsumenter. Första stycket innebärav att
kvaliteten på farmacevtisk kunskap vid apoteken skall hög. Omvara
personalens kompetens bedöms Läkemedelsverket för låg, såav vara
kan verket avslå tillståndsansökan eller enligt bestämmelserna i 15en
kap. återkalla detaljhandelstillståndet. Den exakta nivån på kompetens-

får överlämnas till regeringen eller Läkemedelsverket bestämmaen att
i den mån det möjligt fastställa.är attom,

andraAv stycket följer farmacevtisk kompetensatt alltid skall
finnas tillgänglig för apotekskunden för lämna information elleratt ge
råd eller anvisningar. Vid apotek säljer läkemedel på distans måstesom
kunden åtminstone kunna få tillgång till sådan kompetens telefonper

andra kommunikationsmöjligheteräven torde kunnamen utnyttjas.
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chimärisk,blirtillgängligheten för kunden inteHuvudsaken t.ex.är att
endast 30undertillhandahåller telefonrådgivningapoteketattgenom

Läkemedelsverketuppgift förblir attdag. Detminuter enper
framhållasbörordnat detta.apoteket Dethur attkontrollera

förreglera förutsättningarna recept-bestämmelsen inte attavser
efter regeringensfår eller,bestämmelser regeringenSådanaexpedition.

kap. §8 1med stöd 6Läkemedelsverket meddelabemyndigande, av
eller kap. l20

4 §
harverksamhetenändamålsenlighet förutrustningensochLokalernas

vid till-beaktasskalloch säkerhet.kvalitet Dettaförbetydelse bl.a.
särskild utrustningändamål kräverExempel påståndsprövning. som

elleretablerasskalltill apotek9 Varkommentarenunder ett omges
frågordockflera apotekeller påbehovdet finns ärortenettett somav

förbehållna ägaren.är

5 §
tillhandahållande-apotekensomfattningenParagrafen reglerar av

utför-harleveransberedskap. Dettalager- ochpåskyldighet och kraven
exaktnågonEftersom lagen inteavsnitt 9.7.behandlats underligt anger
Läke-ellerdet ankomma på regeringentillhandahållandet, fårtid för

föreskrifter härom.meddelabehovvidmedelsverket närmareatt

6 §
verksam-föreskrifterlämna ytterligarebemyndigasRegeringen att om

tillföreskriftsmöjlighetenkan delegeraRegeringenvid apoteken.heten
Läkemedelsverketförhållande skallsådantVidLäkemedelsverket.

meddelas. DetföreskrifternaSocialstyrelsen innansamråda med senare
frånapotekenSocialstyrelsen har tillsyn ettöverbetingatär attav

17 kap..sjukvårdsperspektivochhälso-

7 §
femtekap. 4 §apotek i lbegreppettill definitionenkommentarenI av

butik. Iisäljaapotek inte behöverframgårpunkten ettatt varor
fårandra möjliga leveranssättparagraf ägaförevarande att rumanges

ellerhälsadjursför människors ellerriskinnebär någonde inteom
och slagberoendevariera påkanmiljön. Riskerna transportsätt av

förbehövaskanbestämmelser attläkemedel. De närmare som
Regeringenlag.för isig inte inlämparundanröja riskerna att tas

leveranserföreskriftermeddela ytterligarebemyndigas att avom
till Läke-föreskriftsmöjlighetenkan delegeraläkemedel. Regeringen

medelsverket.
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3 §
Paragrafen reglerar förutsättningarna för anlitande apoteksombud.av
Begreppet apoteksombud definieras i 1 kap. 4 § sjätte punkten.

Anlitande ombud skall enligt första stycket ske skriftligtav genom
avtal. avtaletI skall intas bestämmelser till kraven på läke-attsom ser
medlens kvalitet och säkerhet bibehålls. Vidare skall avtalet garantera
konsumentens integritet. Anmälan ombud anlitats skallatt ett görasom
till Läkemedelsverket. krävsDet således inte något särskilt tillstånd till
anlitande ombud. föreslagnaDen lagen uppställer inte heller någraav
krav på ombud skall finnas endastatt i områden där apoteks-
etablering saknas. Till exempel skulle postkontor kunna fungeraett

apoteksombud. Postkontoren skallett dock inte ombudsom anses vara
de inte har träffat avtal med apotek härom. Postkontorenettom är

således inte ombud bara för de utlämnar medatt distribueradepost
leveranser läkemedel.av

Vid utlämnande läkemedel från apoteksombud skall enligt andraav
stycket finnas möjligheter kontakta apoteket för kundenatt skallatt
kunna ställa frågor produkten och dess användning. Om apoteketom
vill infonnera kunden något vid utlämnandet kan meddelandeom
härom bifogas leveransen till ombudet. Det vanligaste försättet
kommunikation torde telefon.vara per

Med avtalet följer inte automatiskt för ombudet försäljarätt atten
receptfria läkemedel. För så skall kunna ske krävsatt särskilt tillstånd
från Läkemedelsverket. Detta följer tredje stycket och har nämnareav
behandlats under avsnitt 9.7.

Med stöd fjärde stycket kan regeringen meddela före-närmareav
skrifter apoteksombud i vilken omfattningsamt receptfriaom
läkemedel kan försäljas ombud. Med det sistnämnda bl.a.av avses
vilket sortiment skall tillhandahållas hos ombuden. Regeringensom
kan delegera föreskriftsmöjligheten till Läkemedelsverket.

9 §
framgårSom kap.12 föreslås receptregistret inte längre förasav av

Apoteksbolaget. Som konsekvens härav och konkurrensut-en av
sättningen i detaljistledet måste apoteken åläggas lämna för registretatt
relevanta uppgifter till registerhavaren. Annars riskerar syftena med
registret inte bli uppnådda. Registretatt har enligt förslaget dessutom
tillförts ändamål, s.k. läkemedelsproñler,ett nytt vilka apoteken skall

skyldiga erbjuda kunderna deltagandeatt Apoteken måste därförvara
ha den datorutrustning krävs för ändamålet, vilket följer 4som av
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på inomtjänsterprodukter ochpriserReglering10 kap. av
läkemedelsförmånen

1 §
ibestämmelsernaförtillämpningsområdetParagrafen avgränsar

paragrafen angivnade itillämpas endast påkanPrisregleringkapitlet.
samtligaförsåledesPrisreglering tillämpasochprodukterna tjänsterna.

förundantagmedkap.,läkemedelsförmånen, enligt llprodukter inom
apoteks-grundläggandedeprisreglerasspeciallivsmedlen. Dessutom

tjänsterna

2 §
hög-1996:1150huvudsak lagen3 §iParagrafen motsvarar om

lagenföreslagnaläkemedel Denköpkostnadsskydd vid m.m..av
tillinköpsprisfastställamyndigheten skallemellertidföreskriver ettatt

följer6 §AUP. Avutförsäljningsprisför attställetapotek AIP i ett
produkten,självaförutförsäljningsprisetdetsammainköpspriset är som

visssåledesinnebärlagenexkluderad. Denapotekstjänsten ennya
uppgifter. Någraprisreglerande myndighetens över-denförändring av

i lagen. Denintebeträffande vad intasgångsbestämmelser sagtssom nu
haikraftträdandevid lagensmåste såledesmyndighetenprisreglerande

eftersomenkelttorde emellertidfärdiga. Dettainköpsprisema vara
ochAIPmed ledningfastställeridag AUPRiksförsäkringsverket av

handelsmarginal.Apoteksbolagets

§3
fastställandegrundläggande regleringendeninnehållerParagrafen om

läkemedel. Begreppetgeneriskaförreferensprisers.k. grupper avav
punkten.kap. sjättedefmieratsi l 3 §läkemedel hargeneriskt

styckenaandraochhuvudsak första5 §iParagrafen motsvarar
läkemedelhögkostnadsskydd vid köp1996:1150lagen m.m.avom

i sig inteskillnadenlydelse. språkligaDenfått ärhar av-annanenmen
docksakskillnad följerförändring sak.i Ennågonsedd innebära avatt

tillinköpsprisetfastställermyndighetenellerförslaget regeringenatt
grund-förfastställer den högsta ersättningenlandstingenapotek och att

fastställas isåledesReferenspriset skallapotekstjänster.läggande
dennyhet medtill apotek, vilkettill inköpsprisetförhållande är nyaen

myndigheten.för ellerfakultativ regeringenBestämmelsenlagen. är

4 §
skallföreskriva vilka tjänsterbemyndigasRegeringen att ansessom

före-delegerakanapotekstjänster.grundläggande Regeringenutgöra
skallLäkemedelsverketLäkemedelsverket.tillskriftsmöjligheten sam-
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råda med Socialstyrelsen innan beslut fattas frågai meden som avses
bestämmelsen. Grundläggande apotekstjänster har behandlats i avsnitt
10.1.

5 §
Landstingen skall enligt första stycket prissätta de grundläggande
apotekstjänstema. landstingsEtt prislista skall gälla för varje apotek

beläget inomär det aktuella området. Det således densom geograf-är
iska belägenheten blir avgörande för apotek vilka högsta priserettsom
på tjänsterna det får betinga sig. Prislistan skall gälla alla apotek isom
området. Individuella listor för enskilda apotek får inte förekomma. Om

landsting väljer alltför småett områden kan det i praktiken finnas en
risk för prislista bara omfattaratt visst apotek.etten

Så paragrafen formulerad fårär apoteken lägre prisersom ta ut än
vad landstinget bestämt. Priserna på listan s.k. maxpriser ochär varje
apotek får bestämma det skall andra, lägre förta priserut tjänsternaom

vadän i listan.som anges
Regleringen skall bakgrund landstingenmot fr.0.m. denatt lses av

januari 1998 kostnadsansvaretövertar för läkemedelsförmånen. Kost-
naden för detaljhandelsdistributionen påverkar den slutliga kostnaden
för förmånen och det naturligen landstingenär förstai hand harsom
incitament hålla kostnaderna.att Landstingen bör då fånere rätt att
kontrollera dessa kostnader. Apoteken i området har dock rätt att yttra
sig innan landstinget fattar beslut priserna.om

Enligt andra stycket skall prisbeslut fattas gång året eller,en om om
det föreligger särskilda skäl, med kortare intervall. Omprövning kan
initieras såväl landstinget något apotek i området. Vadav ärsom som
särskilda skäl inte reglerat lagenär i får från fall till fall.utan avgöras

Landstingen skall, enligt tredje stycket, sända prislistorna till
regeringen eller den myndighet regeringen Listoma skall därutser.som
sammanställas till jämförelse mellan olika landsting. Staten skallen
dock inte påverka landstinget beslutsfattandet.i

6 §
Paragrafen reglerar till vilka priser apoteken får sälja sinasom
produkter och tjänster inom läkemedelsförmånen, speciallivsmedlen
undantagna. Läkemedel och andra produkter får inte säljas till högre
priser de myndighetenän fastställda inköpsprisema. Apoteken fårav
således inte något påslag pågöra produkterna. Apotekens intäkter skall
komma från ersättningen för tjänsterna. Det förtjänar framhållasatt att
apoteken givetvis kan påslag pågöra produkter inte prisregleratssom
eller den ersättningta ut apoteket själv bestämmer för tjänstersom som
inte i detta kapitel.avses
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utlämnat kommerförskrivetfå visstförPriset preparatettt.ex.att
väljerlandetberoende på ivariera attkunden kunnaför att manvar

lands-olikamellanprisskillnaderalltså blikanmedicinen. Dethämta ut
prisskillnader inomblikan detDessutomlandsting.och inomting ett

prislistaomfattaslandstingområde ivisst ett sammaett avsom
expedieraför ärtjänsten preparatfastställda priset ettdeteftersom att

behoviinteunder. Kunderfår ärapotekenvilketmaxpris, somett
dessellerprodukteninformationomfattandenågon ommeraav

sigkontinuerligt ettanväntvanligtvisanvändning, avsompersoner
lägstaharapotekdetkanske väljaläkemedel, kommervisst att som

s.k.blikanskedetframtiden kan ettIexpeditionen.förpriset
jfrlandstingsornrådeheltbeläget idistansköpsapotek ett annat

pris-måttvisstfemte punkten. Ett4 §kap.till 1kommentaren av
kundendetochdettasåledes ärmöjliggörskonkurrens systerngenom

utlämningsställe.valetförstår avsom

läkemedelHögkostnadsskydd vid köp11 kap. m.m.av

1 §
1996:1150lagenstyckenaförsta och andral §Paragrafen motsvarar

Lydelsen harläkemedelköpvidhögkostnadsskydd m.m.avom
fastställaskallmyndighetenförslagettillemellertid attanpassats om

det högstafastställaskalloch landstingenapotektillinköpspriset att
apotekstjänster.grundläggandeförpriset

2 §
vidhögkostnadsskydd1996:1150lagen2 §Paragrafen motsvarar om

kommentarenide avvikelsermedläkemedel nämntsköp somm.m.av
till l

3 §
vidhögkostnadsskydd1996:1150lagen4 §Paragrafen motsvarar om

kommentareniavvikelsermed deläkemedel nämntsköp somm.m.av
till 1

4 §
förprincipiella regelndeninnehållerParagrafen att grupper av

summeringvidkan tillämpareferensprisgeneriska attpreparat ett vara
fast-produktenfördethögkostnadsskyddet. Omkostnader inomav

detemellertidskallreferensprisetlägreinköpsprisetställda änär
tillämpning.erlagda prisetfaktiskt äga
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Referensprisema har sedan länge fastställts till viss procentsatsen
det billigaste inompreparatet generiska läkemedel. Förav en grupp av

närvarande tillämpas principen referenspriset skall fastställasatt till 110
det billigaste iprocent Vissa kanpreparatet alltsåav preparatgruppen.

ha lägre pris det fastställda referenspriset.ett än Lydelsen förstai
stycket har till den rådande ordningen. Vidanpassats summering av
kostnader för beräkning kostnadsreduceringen skall såledesav
referenspriset eller det för produkten lägre inköpspriset till apotek äga
tillämpning.

I andra stycket har intagits hänvisning till regeln huren om
referenspriset fastställs.

Bemyndigandet i tredje stycket för Läkemedelsverket medgeatt
undantag från bestämmelserna i första stycket för enskilden person

5 § tredje stycket lagenmotsvarar 1996:1150 högkostnadsskyddom
vid köp läkemedel Beslut Läkemedelsverket med stödav m.m. av av
tredje stycket har hittills fattats.inte

§5
Paragrafen 6 § lagen 1996:1150motsvarar högkostnadsskydd vidom
köp läkemedelav m.m.

6 §
Paragrafen lagen7 § 1996:1150motsvarar högkostnadsskydd vidom
köp läkemedel med de avvikelser i kommentarennämntsav m.m. som
till 1

7 §
Paragrafen 8 § lagen 1996:1150motsvarar högkostnadsskydd vidom
köp läkemedelav m.m.

3 §
Paragrafen 9 § lagen 1996:1150motsvarar högkostnadsskydd vidom
köp läkemedel Vissa förändringar har gjorts med anledningav m.m. av
de förslag kommenterats under 1 Utbetalning skall ske påsom
apotek och det det enskildaär apotekets priser på grundläggande
tjänster jämte det myndigheten fastställda inköpspriset på apotek,av
alternativt referenspriset, skall tillämpas deti enskilda fallet.som

9 §
Paragrafen lagen10 § l996:1150motsvarar högkostnadsskyddom
vid köp läkemedelav m.m.
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10 §
högkostnadsskydd1996:1150lagen§Paragrafen 11motsvarar om

läkemedelvid köp m.m.av

§11
högkostnadsskydd1996:1150lagen12 §Paragrafen motsvarar om

tillmöjlighetinförtskap. harI 18 2 §läkemedelköpvid enm.m.av
bestämmelse.förevarandeenligtbeslutöverklagande av

Receptregister12 kap.

§1
Härreceptregister.1996:1156lagen§Paragrafen lmotsvarar om

slopandetförslagetkonsekvensemellertid,föreslås avomavsom en
förasskallsälja läkemedel, registretApoteksbolagets attensamrätt att
hög-1996:1150till lagenHänvisningenSocialstyrelsen. omav

tillhänvisningmedläkemedel harkostnadsskydd vid köp ersatts enav
lagförslaget.kap. ill

§2
förstaIreceptregister.1996:1156lagen3 §Paragrafen motsvarar om

läke-de s.k.införts syfte.har Detpunkten ärsjundestycket ett nytt
Dettareceptregistret.förskall föras inommedelsprofilerna ramensom

motiveringen, avsnittallmännadenbehandlats ihar
omfatta denfårläkemedelsprofiler endastföljerstycketandraAv att

kansamtyckeSådantsamtycke till det. närslcriftligthar lämnatsom
ända-dettaförFörskrivningsorsak får redovisasåterkallas.helstsom

enskilde kandenandra stycket följerimål. sista meningen attAv
för dennesbetydelseandra uppgiftertillsamtyckelämna ävenatt av

frågakanregistreras. Det recept-läkemedelsanvändning t.ex. omvara
kontaktlinserbärellervederbörande har viss allergiläkemedel,fria att

vissa förpackningar.svårighetereller har öppnaatt

3 §
förstareceptregister. Ilagen 1996:11564 §Paragrafen motsvarar om
andrainföramöjlighetenregleratspunkten har ävenfjärdestycket att

läkemedels-betydelse för dennespatientenrörandeuppgifter av
till 2angivits under kommentarenvilketanvändning, närmare

4 §
receptregister.1996:1156§ lagenParagrafen 5motsvarar om
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§5
Paragrafen lagen6 § 1996:1156 Enligtreceptregister.motsvarar om
lydelsen får patienters identitet användas sökbegrepp förävensom
ändamålet läkemedelsprofiler. Det torde det enklaste försättetvara
apoteken fram läkemedelsprofilen i samband med expeditionatt ta av
läkemedel.

6 §
Paragrafen § lagen 1996:11567 receptregister. Imotsvarar om
lagtexten har dock för tydlighets skull tillagts Socialstyrelsendet äratt

får lämna uppgifter dettapå sätt.som

7 §
Första stycket lagen 1996:11568 § receptregister. Härmotsvarar om
har tillägg beträffande tidengjorts för uppgiftergallring i läke-ett av
medelsproñlema. gallring skallSådan tjugotjärdeunder denäga rum
månaden efter den under vilken uppgifterna registrerades.

I andra stycket, finns undantag från första stycket.är nytt, ettsom
Uppgifter i läkemedelsprofil skall omedelbart dengallrasen om
enskilde återkallar samtycke.sitt

3 §
Paragrafen lagen 1996:11569 § skälreceptregister. Avmotsvarar om

redovisats i kommentaren under informations-1 § åliggersom
skyldigheten Socialstyrelsen.

9 §
Paragrafen 10 § lagen 1996:1156 receptregister såvittmotsvarar om
gäller koder för förskrivningsorsak. Därutöver bemyndigas regeringen

meddela ytterligare föreskrifter läkemedelsproñler. Sådanaatt om
föreskrifter torde behövas vad apotekens tillgång till och hand-avser
havande läkemedelsprofilerna. Regeringen kan delegera föreskrifts-av
möjligheten till Socialstyrelsen.

13 kap. Läkemedelsförsörjning sjukvårdsinrättningarvid

1 §
Frågor i detta kapitel regleras kungörelsenidagsom avses genom
1970:738 läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningama.om
Med stöd bemyndigande i den kungörelsen har Socialstyrelsenav
utfärdat kungörelse MF 1974:83 läkemedelsförsörjningen vidom
sjukvårdsinrättningarna Socialstyrelsen utfärdathar ocksåm.m.



1998:28SOUérfattningskommentarer356 F

läkemedel vidförvaring och utdelning1970:47kungörelse avom
överfördes 1974Läkemedelsverkets inrättandevårdhem. Videnskilda

och har beteckningen 1990:7.till verket LVFSkungörelseårs
sjuk-vidläkemedelsförsöxjningenstycket framgårförstaAv att en

och säker-Kvalitetenanordnas på särskiltvårdsinrättning måste sätt.
bästabibehålls påför produkterna användningenheten såväl sättsom

sjukvårdsinrätt-anordningar ochenhetliga rutiner. Begreppetgenom
kap. 4 § sjunde punkten.har deñnierats i lning

avdelningsförrådvad medstycket framgårandraAv ettsom menas
intesjukvårdsinrättningoch dess uppgift.sjukhusapotek Omoch ett en

bestämmelsernastycket,avdelningar skall, enligt tredjeuppdelad påär
Lagförslagetavdelningstörråd tillämpas för sådan inrättning.enom

avdelningsförrådbestämmelsernågrainnehåller inte menom
Läkemedelsverketbemyndigande,efter regeringensregeringen, eller

föreskriftermeddela detta.enligt 4 §kan om
undantagmedgebemyndigas enligt fjärde stycketRegeringen att

avdelningsförrådfallandra stycket vilkafrån bestämmelserna i iom
beståsjukhusapotek skall finnas. Undantag kanrespektive t.ex. av

öppenvårdsapotek.får levereras frånläkemedel direkttillåtelse ettatt
Läkemedels-undantag tilldelegera denna möjlighet tillRegeringen kan

Socialstyrelsen.Läkemedelsverket skall medsamrådaverket.

§2
huvud-Enligtfår driva sjukhusapotek.Paragrafen reglerar somvem

apoteketstycket driver sjukvårdshuvudmannenregeln förstai men
det. Förandra stycket,enligt uppdradenne kan, göraattannan

sjukhusapotek, 100samtliga landstingägdadrivs landetsnärvarande ca
Apoteksbolaget. finns nämligen inte någonstycken, Det idag annanav

skall hatredje stycket följermöjlig Av entreprenörenentreprenör. att
inneharredandriva sjukhusapotek han intesärskilt tillstånd att ett om
särskiltläkemedel.detaljhandel eller partihandel med Etttillstånd till

bedrivasjukhusapotekdriva innebär inte någontillstånd rätt attatt
verk-sådanmed expeditioner till allmänheten.apoteksverksamhet För

enligt kap.samhet krävs tillstånd 5 2

3 §
verksamheten.paragrafen skall apotekare för DenneEnligt en ansvara

säkert och iför verksamheten bedrivs påskall sättgarant att ettvara en
bestämmelserden föreslagnadet lagen ochövrigt på sätt somsom

lagenmeddelats med stöd anger.av
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4 §
Regeringen bemyndigas lämna ytterligare föreskrifteratt läke-om
medelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningar vårdhem intesamt som
omfattas bestämmelserna dettai kapitel, vårdhem färremedav t.ex. än
20 vårdplatser. Regeringen kan delegera föreskriftsmöjligheten till
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Myndigheterna skall samråda
med varandra.

14 kap. Läkemedelskommittéer

1 §
Paragrafen första1 § och andramotsvarar styckens lagen 1996:1157

läkemedelskommittéer. Att begreppet landsting omfattar deom även
landstingsfria kommunerna följer kap.l 2av

2§
Paragrafen 2 § lagenmotsvarar 1996:1157 läkemedels-om
kommittéer.

3§
Paragrafen 3 lagen§motsvarar 1996:1157 läkemedels-om
kommittéer.

4 §
Paragrafen 4 första§motsvarar stycket lagen 1996:1157 om
läkemedelskommittéer. skälAv anförts kommentareni till kap.12som
1 § har uppgiftsskyldigheten ålagts socialstyrelsen. Den tidigare
hänvisningen till lagen 1996:1156 receptregister har medersattsom

hänvisning till kap.12en
I 4 § andra stycket lagen 1996:1157 läkemedelskommittéerom

finns bestämmelse kommittéema,att vid konstaterade brister ien om
läkemedelsanvändningen, skall vid behov erbjuda hälso- och sjuk-
vårdspersonalen utbildning för avhjälpa bristerna.att Detta är en
defensiv och negativ informationsuppgift. Bestämmelsen har fått utgå i
författningsförslaget och i stället med 5ersatts en ny

5§
Enligt paragrafen, åläggs läkemedelskommittéemaärsom ny, att svara
för information till hälso- och sjukvårdspersonalen beträffande
läkemedelsanvändning. Skälen för förslaget har avhandlats i den
allmänna motiveringen, avsnitt
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infonnation.kommitténskällor förexemplifierasparagrafenI tre
Denläkemedelsinformationen.offentligadenkällanförsta ärDen

enligtSocialstyrelsenkommittén erhålleruppgifterdeandra är avsom
klarlagt.infonnationsbehovetkommittén fåkanHärigenom4

3 §rekommendationergivetvis, sinaskall också,Kommittén ta egna
uppräkningeninformationen. Som ärförutgångspunkt nämntstill ovan

utgångs-tillfaktorerandrakan viljakommittéuttömmande. En tainte
till. Attmöjlighetervilket lagförslagetinformation,förpunkt sin ger

måstesjälvdeninnebär inteinformationenförskall attkommittén svara
informationsarbetet.utföra

6§
läkemedels-1996:1157lagen§5Paragrafen motsvarar om

kommittéer.

7§
läkemedels-1996:1157lagen6 §Paragrafen motsvarar om

kommittéer.

tillståndvissabestämmelserGemensamma15 kap. m.m.om

§1
tilltillståndtidsbegränsatbestämmelserinnehållerParagrafen som

försäljningapoteksombud tilltillstånd förläkemedel,meddetaljhandel
sjukhusapotek. Endrifttillstånd tillochläkemedelreceptfria avav

försäljningförgodkännandebeträffandebestämmelsemotsvarande av
upplysningtill 4 §Hänvisningen ärkap. 3läkemedel finns i 4 omen

år.gäller itillståndhuvudregelnfrån treundantageventuella att

§2
förnyelseansökanfrågabestämmelser ifinns vissaparagrafenI omom

kap.enligt 4vadParagrafeni ltillstånd motsvarar somavsessomav
för försäljning.godkännandeförgäller§5

3 §
beträffande inomföreskriftermeddelabemyndigasRegeringen att

20Paragrafenskall fattas.enligt lagen motsvararbeslutvilken tid vissa
stycketförsta1992:859 och 9 §läkemedelslagenstycketförsta§

omfattarläkemedel Dessutommedhandel1996:1152lagen m.m.om
läkemedel,meddetaljhandeltillstånd tillrörandebeslutparagrafen

ochläkemedelreceptfriatill försäljningapoteksombudförtillstånd av
sjukhusapotek.drifttilltillstånd av
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4 §
I paragrafen föreskrifter i vilka fall vissa tillstånd får återkallas.ges om
Paragrafen 20 § andra stycket läkemedelslagen 1992:859motsvarar
och andra9 § stycket lagen 1996:1152 handel med läkemedelom

omfattarDessutom paragrafen återkallelse tillstånd till detalj-m.m. av
handel med läkemedel, tillstånd för apoteksombud försälja receptfriaatt
läkemedel och tillstånd till drift sjukhusapotek.av

5 §
Paragrafen reglerar förutsättningar för förbjuda apotek anlitaatt ett att

visst apoteksombud. Rekvisiten desammaett beträffande åter-är som
kallelse tillstånd enligt 4 Eftersom det finnsinte något tillstånd attav
återkalla beträffande apoteksombudsverksamhet har bestämmelsen
utformats så myndigheten kan förbjudaatt apotek anlita visstett att ett

Återkallelseombud. ombudets tillstånd till försäljning receptfriaav av
läkemedel regleras dock 4genom

6 §
I paragrafen stadgas Läkemedelsverket skall samråda medatt Social-
styrelsen innan verket fattar beslut i vissa tillståndsfrågor. bådaDe
myndigheterna har delat för tillsynen apoteken, kap..17överansvar se
Det emellertid endast Läkemedelsverketär fåtthar uppgiften attsom
meddela tillstånd enligt lagen. Eftersom vissa tillstånd, frågant.ex. om

verksamhetschef vid apotek skall förestå fleraett apotek 9 kap. 2en
kan§, få betydelse för Socialstyrelsens tillsynsverksamhet 17 kap. 5

§ har Socialstyrelsen tillförsäkrats visst inflytande besluten, såöver att
myndigheterna riskerarinte harrma i konfliktatt med varandra vid en
efterföljande inspektion. Annars skulle det kunna inträffa Läke-att
medelsverket beviljar visst tillstånd och Socialstyrelsenett att senare
riktar kritik eller vidtar andra åtgärder verksamheten, stridimot mot
Läkemedelsverkets tidigare beslut. Sådant bör undvikas. Bestämmelsen

samråd skall ske. Det innebäratt myndigheterna inte harattanger om
uppfattning, detså Läkemedelsverket har fatta beslutärsamma attsom

utifrån det underlag finns.som
Regleringen ingentingsäger hur samråd skall ske. Om t.ex.om

myndigheterna i viss fråga kan generell policy,en enas om en som
Läkemedelsverket kan utgå från, så torde samråd inte behöva ske i
varje enskilt fall.

7 §
Paragrafen 20 § tredje stycket läkemedelslagenmotsvarar 1992:859. I

1991/922107 104 bestämmelsen gäller handlägg-attprop. s. angavs
ningen sådana ärenden har anknytning till ellerstat staterav som en
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bestämmelser isärskildasker tillhänvisningEESinom samt att en
kontrollmyndig-utländskakontakter medgällakan t.ex.ämnet, som

lyckatshar inteUtredningenregeringen.beslutasbörochheter, avsom
kanbestämmelser. Detnågra sådanadet finnshuruvidakonstatera

tillämpningsområdeparagrafensförmodasförhållandenunder alla att
tillanslutning EU.efter Sverigesmindreväsentligtblivit

Avgifter16 kap.

1 §
läkemedelslagenstyckenaförsta tredje§25Paragrafen motsvarar -

1992:859.

2 §
stycket lagenförstaparagrafen 10 §partihandelgällerSåvitt motsvarar

omfattarParagrafenmed läkemedelhandel1996:1152 m.m.om
driftförläkemedel ochdetaljhandel medföravgifterdessutom av

apoteksombudensbeträffandeavgifterskall utgåVidaresjukhusapotek.
verk-dentäckaAvgifternaläkemedel.receptfriaförsäljning avsesav

paragrafenbeträffande de iutföraLäkemedelsverket skallsamhet som
områdena.nämnda

§3
1992:859läkemedelslagenfjärde stycket25 §Paragrafen motsvarar
läkemedelhandel med1996:1152stycket lagenandraoch 10 § om

kapitel.förevarandeavgifter enligtsamtligaomfattarDenm.m.

Tillsyn17 kap.

1992:859.läkemedelslagenhuvudsak §23iParagrafenl § motsvarar
läkemedels-områdenomfattar fleralagen änföreslagnadenEftersom

Läkemedelsverketidag.tillsynsområdet någotblir änlagen, större
produkt-iapoteksverksamhetentillsynha ettkommer överattt.ex.

haSocialstyrelsennedan skall§framgår 5 ävenperspektivet. Som av
myndig-mellanGränsdragningenverksamhet.apotekenstillsyn över

under 5heterna kommenteras
myndigheterandrahurha tillsynskall inteLäkemedelsverket över

denellerSocialstyrelsenenligt lagen,åliggandensköter sina t.ex.som
kap.enligt 10prisregleringsfrågomaskötaskallmyndighet som

landstingen,omfattaskall inte heller utomtillsynLäkemedelsverkets
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såvitt gäller läkemedelsförsörjningen enligtvid sjukvårdsinrättningar
13 kap.

2 §
Paragrafen i huvudsak läkemedelslagen 1992:859.24 §motsvarar

3 §
Paragrafen har lageninte någon motsvarighet de lagar deni nyasom

finnsföreslås Dock bestämmelse b1.a. §motsvarande i 12ersätta. en
lagen 1996:786 tillsyn hälso- sjukvården det gällerochöver närom

underSocialstyrelsens inspektera verksamhet stårvissrätt att som
myndighetens tillsyn. motsvarande bör finnasEn bestämmelse även
beträffande Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet enligt lagen.

inspektion enligt får biträde användas.Vid 2 § från polismyndighet
Polisens bistånd skall de åtgärder fådvs. hjälpi 2 attavse som avses
tillträde till lokaler m.m.

4 §
Socialstyrelsen har redan idag tillsyn apotekenpersonalen vidöver
enligt bestämmelser lagen 1994:953 för personali åliggandenom

hälso- och sjukvården och lageninom 1996:786 tillsyn överom
tillsynsuppgifthälso- och sjukvården. Denna oförändrad medgäller

utredarenutredarens förslag, dock föreslår denföljdändringatt en av
förstnämnda lagen.

5 §
Socialstyrelsenparagrafen förskrivs apotekensI har tillsynatt över

hälso- ochverksamhet utifrån sjukvårdsperspektiv. tillsynenFörett
skall bestämmelserna hälso- ochlagen 1996:786 tillsyni överom
sjukvården gälla underi tillämpliga delar. kommentarenSom inämnts

har Läkemedelsverket apoteken.1 § verksamheten vidtillsynäven över
Apoteken kommer myndigheter.alltså stå tillsyn fleraunderatt av
Socialstyrelsens tillsyn skador ochskall främst syfta till förebyggaatt
eliminera risker i verksamheten. enskilde fokus.Härvid står den i
Läkemedelsverkets tillsyn fokuserar myndig-b1.a. produkterna. Varje
het har särskilt reglerade möjligheter verksamheten vidingripaatt mot
behov, för Socialstyrelsens del tillsyni lagen 1996:786 överom
hälso- och sjukvården för dennaoch Läkemedelsverkets del i lag. För
båda myndigheterna gäller dock det bestämmelserna i denna lagatt är
och föreskrifter meddelats med till grundstöd lagen liggersom av som
för verksamheten vid apoteken.

Socialstyrelsens tillsynI ingår apotekens användningäven av
receptregistret.
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tillsynYrkesinspektionenArbetarskyddsstyrelsen ochharHärutöver
enligt arbetsmiljölagen.arbetsmiljöpersonalensöver

Överklagande18 kap.

1 §
Läke-beslutregler överklagandeinnehållerParagrafen avavom

fore-ellerenligt lagenfall meddelatsenskildamedelsverket i som
28 §Paragrafenstöd lagen.utfärdats medskrifter motsvararavsom

lagenstycketförstaläkemedelslagen 1992:859 och 13 §första stycket
lydelsemed läkemedel Enligt lagrummetshandel1996:1152 m.m.om

myndigheten.beslut den prisreglerandeomfattar det även av
deimeddelar kommernämnda myndigheternadebeslutDe som

iblandkommerenskildas och beslutenfall beröra attallra flesta rättatt
näring.bedriva vissbetydelse för möjligheternaavgörande attvara av

förverkningaringripandesåledes ha såkommerBesluten att pass
tillgångpåm.fl. kravEuropakonventionensenskilda näringsutövare att

art.6 sig gällande.domstolsprövningtill gör
iönskemåletocksådomstolsprövning tillgodosertill attEn rätt

löpande prop.regeringen från ärendenmån befriamöjligaste artav
frånregeringenförslaget befrias dessutom184. Genom1973:90 s.

Riksförsäkringsverket enligtfrånvad gäller ärendensådana frågor
läkemedelhögkostnadsskydd köp1996:1150 vidlagen m.m.avom

sådanahellerenligt lagen kanEnskilda ärenden inte röraanses
frånställningstagandetypiskt kräverangelägenheter sett ettsom

sinsådanstället påverka frågorkan iStatenregeringen. art genomav
myndigheterna.statligadestyrning av

myndighetensprisreglerandeLäkemedelsverkets och denAlla
således tillöverklagas länsrätten.enligt lagenbeslut

§2
prissättningenlandstingetsslås fast beslutparagrafenI att avom

fårkap.respektive till förmån enligt ll över-apotekstjänster rätten
länsrätten,förvaltningsdomstol, dvs. hostill allmänklagas samt att

tillfällebeslut landstingetberettsfår ändradomstolen inte attett utan att
landstingetsförvaltningslagen följer1986:223§sig. Av 22 attyttra

honomdet har gåttden beslutet angår,beslut får överklagas somav om
får överklagasstycket domstolens beslutandraI attemot. avanges

fårbeslutdomstolensi övrigt får överklagalandstinget. Vem som
förvaltningsprocesslagenandra stycketmed ledning 33 §avgöras av

1971:291.
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3 §
Vid överklagande länsrättens beslut bör krävas prövningstillstånd iav
kammarrätten.

4 §
Paragrafen 28 § tredje stycket läkemedelslagen 1992:859motsvarar
och tredje stycket13 § lagen 1996:1152 handel läkemedelmedom
m.m.

19 kap. förverkandeAnsvar och

§1
paragrafen straffbeläggsI överträdelser föreskrifter lag-vissa iav

förslaget. Paragrafen 26 § första läke-och andra styckenamotsvarar
medelslagen 1992:859 och 11 § lagen 1996:1152 handel medom
läkemedel Bestämmelsen omfattar fordessutom straffansvarm.m.
apoteksombud med uppsåt eller oaktsamhet olovligen säljersom av
receptfria läkemedel och för den med oaktsamhetuppsåt ellersom av
olovligen driver sjukhusapotek.

bryter kap.Den 15 dvs.5 anlitar visst apoteks-mot ettsom som
ombud oaktat förbud meddelats detta, kan eventuellt dömas förmot

myndighetsöverträdelse bud enligt kap. första stycket17 13 §av
brottsbalken.

2 §
Paragrafen 26 § tredje och fjärde styckena läkemedelslagenmotsvarar
1992:859.

3 §
Paragrafen 26 läkemedelslagen§ 1992:859.motsvarar a

4 §
Paragrafen läkemedelslagen27 § 1992:859 och lagen12 §motsvarar
1996:l 152 handel med läkemedelom m.m.

20 kap. Ytterligare föreskrifter

§1
Regeringen bemyndigas meddela ytterligare föreskrifter behövsatt som
för skydda människors eller djurs hälsa eller Paragrafenmiljön.att

29 läkemedelslagen§ 1992:859motsvarar och 14 § lagen
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delegerakanhandel med läkemedel Regeringen1996:1152 m.m.om
Läkemedelsverkettill Läkemedelsverket.föreskriftsmöjligheten Innan

för-Socialstyrelsen,skall samråd ske medföreskriftermeddelar om
tillsyn.Socialstyrelsensfrågor står underomfattarfattningen som

§2
1992:859.läkemedelslagen§Paragrafen 30motsvarar

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

ochmellankraft avtaletträda ilämpligenbör statennärLagen
dessavtalet gäller,nuvarandegälla.upphör DetApoteksbolaget att som

det intedecember 1998,den sägsförstås, 31lydelse får t.0.m. uppom
dessförinnan.

2.
författning-centralaupphävs de gällande,föreslagna lagendenGenom

läkemedelsområdet.påarna

skallförfattningarnaupphävdamed stöd defattatsBeslut avsom
stödmedfattatsikraftträdandeföre lagensbeslutentillämpas omsom

med-bemyndigaslagen.bestämmelser i Regeringenmotsvarande attav
före-delegerakanordning. Regeringenföreskrifterdela om annan

detförden myndighetskriftsmöjligheten till närmast ansvararsom
under.frågan hörläkemedelsförsörjningenområde somav

4.
tillhänvisningareventuella, kvarståendehurregeln klargörsGenom

tydas.skalllagenföreskrifter deniföreskrifter ersätts nyagenomsom
ibli svårtdet kananledning räkna med ettnämligen attfinnsDet att att

före-slagdettaalla de hänvisningarsammanhang över somavse
följdlag-underdockbör givetviskommer. Strävan att manvara

ochhänvisningarnamöjligtså mångastiftningsarbetet över som avser
kraft.träderlagen innan den itill dendem nyaanpassar

ikraft-beslut föreRiksförsälqingsverket meddelatharfalldetFör
överklagandebeträffandebestämmelser tillämpasäldreträdandet skall

regeringeninnebäri överinstans.och prövningen Detbeslutet attav
sådana beslut.skall pröva
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Apoteksbolagets enligt lagen handel med läke-1996:1152rätt om
medel skall gälla tillstånd enligt föreslagna lagen intilldenm.m. som
dess tillstånd erhållits. dessDen för bolageträtt äratt avsessom
möjligheter bedriva detaljhandel med läkemedel eller drivaattatt
sjukhusapoteken tillstånd lagen för sådanainnan enligt den föreslagna

Ifråga-verksamheter har hunnit behandlas Läkemedelsverket.av
varande rättigheter gäller dock längst det tredje årettill utgången av
efter lagens ikraftträdande. Sanktioner tillståndavseende dessa prövas
enligt lagen redan från och ikraftträdandet. Likaså skallden mednya
avgifter redan från och med dag.uttas samma

läkemedelslagenMöjligheten för Apoteksbolaget enligt 16 §att
1992:859 apotek tillverka läkemedel tillfällepå för visst utanett
särskilt tillstånd upphör i och med den sådan verk-lagen. För attnya
samhet behöva avbrytas påinte skall vid lagens ikraftträdande i väntan

ifrågavarande dettillstånd, föreskrivs gälla underrättigheter skallatt
första efter ikraftträdandet. Sanktioner tillståndåret avseende sådant

lagen redan frånenligt den och med ikraftträdandet.prövas nya

föreslagna lagen skall ellerEnligt den verksamhetschefen för apotekett
sjukhusapotek apotekare. Vid finnslagens ikraftträdande iett vara

anställning apotekscheferApoteksbolagets uppfyller dessaintesom
kankrav. kvarståDessa övergångsbestämmelsen igenompersoner

det företessådana befattningar vid lagensintyg deett attom om
apotekschefer.ikraftträdande Sålunda bytakan sådanvar personen

till eller hontjänst chef för apotek det hanänatt annatvara som
förestod vid lagens förevarandeikraftträdande. enligtRätten att
bestämmelse knutenverksamhetschef således personlig och inteärvara
till den aktuella tjänsten.

Enligt kap. tillstånd9 8 § tredje stycket skall apoteksombud ha särskilt
till försäljning receptfria apoteksombudläkemedel. Den rätt ettav som
f.n. har sälja receptfria läkemedel skall gälla tillstånd enligt denatt som
föreslagna lagen intill dess tillstånd Ifrågavarande rättigheterhållits.att
gäller dock endast under det första Sanktioneråret efter ikraftträdandet.

från ochavseende sådant tillstånd enligt den lagen redanprövas nya
med ikraftträdandet. Likaså skall från och medavgifter redanuttas

dag.samma



Författningskommentarer366 SOU 1998:28

till13.2 Förslaget i lagenLag ändringom

1994:953 åligganden för personalom

inom hälso- och sjukvården

1 §
Ändringsförslaget följd förslaget till avmonopoliseringär en av av

A11apoteksverksamheten. personal inom sådan verksamhet, oavsett om
ellerdenna bedrivs Apoteksbolaget eller tillverkarnågonav annan, som

expedierar läkemedel eller lämnar skallråd eller upplysningar anses
vidhälso- och sjukvårdspersonal. gäller för personalDetsammasom

sjukhusapoteken, liksom för personal giftinfonna-vid den särskilda
tionsverksamheten.

Regeringskansliet bereds för förslag från 1994Inom närvarande ett
behörighetskommitté SOU förårs 1996:138 legitimationom

apotekare Skulle före-och receptarier. sådan legitimation införas måste
bestämmelse jfr Behörighets-varande ändras förstal § stycket

förslagkommittén har f.ö. lagt till lag yrkesverksamhet på hälso-ett om
och sjukvårdens område, vilken åliggandelagen.bl.a.ersättaavses

Förslaget till13.3 ändring i lagenLag om

1991:425 viss uppgiftsskyldighetom

hälso-inom och sjukvården

Ändringsförslaget innebär förLäkemedelsverket inteatt är mottagare
uppgifter med uppgifts-lämnas stöd denna ställetlag. harIsom av
skyldigheten förhållande tilli Läkemedelsverket förslaget tillreglerats i

kap. lagen läkemedelstörsörjning.7 3 § om

13.4 Förslaget till Lag ändring iom

sekretesslagen 1980: 100

7 kap. 1 §
Ändringsförslaget förslagetföljer läkemedels-i kap. lagen7 3 §av om
försörjning rörande biverkningsrapportering. Biverkningsrapport-
eringen till Läkemedelsverket föreslås alltså regleras i lageninte
1991:425 viss uppgiftsskyldighet hälso- och sjukvården.inomom
Biverkningsrapporteringen har behandlats Förevarandei avsnitt 10.3.
ändring det allmännasinom uppgifts-verksamhet möjliggöraattavser
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skyldigheten enligt såväl den sistnämnda lagen kap.7 3 § lagensom
läkemedelsförsörjning.om

8 kap. 26 §
Ändringsförslaget föranlett utredarens förslagär i lagenattav om
läkemedelsförsörjning inta frågor prisreglering produkter inomom av
läkemedelsförmånen. Förslaget innebär inte någon ändring sak.i

13.5 Förslaget till Lag ändring i lagenom

1992:860 kontroll narkotikaom av

4 §
Förslaget innebär undantaget från kravet på tillståndatt avseende
beredningar på apotek med narkotiska verksammaämnen som
beståndsdelar har utgått. Förslaget föranleds utredaren kap.i 5 2attav
§ lagen läkemedelsförsörjning föreslagit tillstånd för yrkes-attom
mässig tillverkning läkemedel skall omfatta tillverkning påävenav
apotek.

5 §
Bestämmelsen föreslås få lydelse enbart med anledning förslagetny av
till lag läkemedelsförsörjning. Den nuvarande lydelsen hänvisarny om
till lagen 1970:205 detaljhandel med läkemedel. lagenDenom
upphörde gälla den januaril 1997, då lagen 1996:1152att handelom
med läkemedel trädde kraft.i Den lagen innehåller dock intesenare
någon övergångsbestämmelse motsvarande den i fjärde punkten över-
gångsbestämmelsema till förslaget till lag läkemedelsförsörjning.om

föreslagnaDen lagändringen bör därför komma till stånd. Någon
ändring i sak inte avsedd.är

13.6 Förslaget till Lag ändring iom

förordningen 1968:70 med vissa
bestämmelser inj ektionssprutor ochom

kanyler

4 §
Bestämmelsen föreslås lydelse enbart med anledning förslagetny av
till lag läkemedelsförsörjning. Den nuvarande lydelsen hänvisarny om
till lagen 1970:205 detaljhandel med läkemedel. lagenDenom upp-



1998:28SOUörfattningskommentarer368 F

handel1996:1152januari 1997, då lagengälla den 1hörde att om
dock inteinnehållerkraft. lagenträdde i Denläkemedelmed senare

punktenfjärdedenövergångsbestämmelse motsvarande i över-någon
läkemedelsförsörjning.förslaget till lagtillgångsbestämmelserna om

stånd.tillkommadärföri förordningen börändringenföreslagnaDen
avsedd.sak inteiändringNågon är
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Summary

The remit

The definedCommission’s remit referencein its of Dir.terms
1996:119, which, according interpretation, lay down threeto my
principal tasks:

define objectives for future supply of medicinal products,to—
future organisation for of medicinalthe distributionto propose a—

products, and
analyse the forms of future drug andinformationto propose—

guidelines for the same.

Principles and problems

Points of departure

The supply of medicinal products and bemany-sided issue cana
viewed ofin variety perspectives, medical, logistical transport-a e.g.
related, commercial distributive.or

brief, overall description ofA medicinal product supply should start
with the needs of the patient. Examination resultof patient incan aa
physician prescribing certain prescriptionand makingtreatment outa a
for medicine. generallyDoctors have free right of prescription, i.e.a a

ofdecide in favour medicinal product whatsoever. Therecan any are
other prescribers midwives, district whoseand dentistse.g. nurses— —
prescriptive in restricted. Veterinarypowers are some cases surgeons
have full of prescription concerning drugs for veterinarypowers use.

order for the ofIn medicinal product be permitted intouse a
Sweden, the product have been for theapproved, sale, by Medicalmust
Products Sweden has pharmaceuticalAgency. butindustry of itsa own,

of the medicinal products sale in Sweden imported.most on are
Armed with his her prescription, the of thepatient toturnsor one

900 pharmacies in Sweden, where the medicine required beor so can
supplied either instantly within 24 hours. The himselfpatientor can



1998:28SOU370 Summary

by theapprovedmedicine; thesenon-prescriptivechoose too area
ofunlike thoseSwedish pharmacies, mostMedical Products Agency.

monopoly,retailingState-ownedowned bycountries,other aare
two-thirds ofAB‘. the StateAtApoteksbolaget present owns

held bybeingone-thirdthe remainingApoteksbolaget,
hasfoundation. Each pharmacypensionApoteksbolaget’s moreorone

whochemistspharmaceutical dispensingpharmacists areor
thingsothersafe distribution, whichresponsible for meansamong

alsopharmacistsThethe right medicine.withsupplying the customer
and theirproductsmedicinalinformation aboutwithsupply customers

managed bymanufacturer pharmacyfromDistribution touse.
hospitals.throughreceive their medicinesIn-patientswholesalers.
productsmedicinalentitled purchaseauthoritiesMedical tonoware

longerApoteksbolagetthismanufacturers. Infromdirectly respect no
naturopathicofmonopolyhasof sales, justmonopolyhas as noa

besidesretail outletsbe sold through otherthe lattermedicines; can
pharmacies.

theymedicineefficaciousafford thepatientsenable allTo mostto
throughdefrayedprescribed medicinesofmainneed, the cost

devolvesthisfrom 1998,benefits. 1st Januarymedicinal As expense
period thetransitionalalthough forcouncils,theentirely country aon

suppliedproductsState-financed. Medicinalbeingbenefit are
of charge in-patients.freeentirely to

WelfareHealth andofNational Boardof theresponsibilitiesThe
decisionsmedicationtheirof prescribers andsupervisiontheconcern

ofmadeof theand evaluationthe follow-upsecondly,and, use
otherpersonnel andby prescribers, pharmacyproducts,medicinal e.g.

themselves.by patientsmedical personnel, wellandhealth as ascare
thefocusof the Medical Products AgencyresponsibilitiesThe on

withconcernedandproblem—orientedalsobutproducts, areare
andsafeSwedenproducts usedmedicinal inthatensuring are

drugfollowsalso evaluates andefficacious. The Agency e.g.use,up
adverse effects.notiñability ofthethrough

medicinalbeen viewof this inquiry aim hastheIn tomycourse
eachfocusrather thanholistic perspectiveproduct supply in to ona

guided byparticular beenof supply. haveI inindividual aspect stageor
approach:ofanglestwo

individual first, andputting the0
economic aspects.0

but forfrom lst January 1998,Called Apoteket AB present purposesas
oldreferred by itsto name.
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The main emphasis of official inquiries in has beenrecent years on
certain particular though generalaspects, of theconspectuses system as

whole have also been presented, in Apoteksbolagetsframtidaa rolle.g.
Ds 1995:82 and Omsorg och konkurrens SOU 1994:110, both of
which focused the of Apoteksbolaget,status and Reform påon recept
SOU 1995:122, which mainly concemed with changes inwas
medicinal benefits. The of reference forterms this inquiry emphasised

particular namely the distributionaspect, but also alloweda process,
for wide-ranging approach. haveI endeavoured indicatescope a to a

number of whichin the overallrespects supply be in needsystem may
of development. The economic perspectives indicated by the termsare
of reference. haveI supplemented that perspective with flow-a
analytical approach with the aid of which consider the respectsone can
in which control in need of reinforcement.

Strong emphasis putting people first prompted by theon
excessive with which attention, where professional and officialease
environments concerned, be made focus technocratictoare can on

and lines of demarcationaspects between specialities and mandators.
Changes liable result in tacticalto thinking and demands forare
compensation the of various interestspart feeling themselveson to
have been overlooked. Instead the focus of attention be themust on
needs of the individual

Recommendations

General objectives chapter 6

As I these objectives should be defined from the following0 see
of departure:points

The in Section ofstatement 2 the Health and Medical Services Act-
concerning good health and equal for the entiretermscare on
population",
overarching health policy and economic basis ofassessments- as a
medicinal development,
the need for knowledgegreater concerning the of medicinal- use
products, and especially physical of medicinal products in out-use
patient and the of these products.costcare,

I the following overarching objectives for the medicinalpropose
sector:

supply of safe, efñcacious medicinal products,a secure-
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medicinal productsofappropriate use-
thepossiblethe lowest cost toat economy.—

describedwith them,the ends associatedandThe following means,
ofobjectivesfor achieving overarchingthestrategiesimportant

supply:productmedicinal

efficientflexible,shall bemedicinal productsofThe distribution—
safe.and

andsafeprovideproducts shallmedicinalapproval of toThe access—
of quality.medicinal products goodefficacious

production,thatshall effectivelysupervisionControl and ensure—
quality.of highsafe andand consumptionhandlingdistribution, are

aboutinformationacceptedunderstood andproperlyRelevant,—
andprescribersbe available bothshall toproductsmedicinal to

consumers.
desiredthehaveof medicinal productsfor civicThe aim touse—

effect.
of thehealththesafeguardshall helpbenefitsMedicinal to—

ineconomicwiththe individual supportprovideandindividual
theshallmedicinal productsextensive meetwithconnection use,
oftheallowpolicy shallhealth and costof truerequirements care

far possible.impactproductsmedicinal to as as

alsomedicinalthefor extentgreatThe objectives tosector aare
belattertheauthorities. addition,medicalregional Inapplicable to can

responsibility.offieldsof their within theirobjectivessaid haveto own
allabovemedicinaltheof the Stateresponsibilities inThe context are

ensuringconcerned with
availablereadilyandof safe, efficaciousassuredthat patients are0

reasonable prices,productsmedicinal at
insupply, i.e.ofhigh alland qualitysafetythat stagesatare0

andhandlingprescription,distribution well inandmanufacture as as
consumption,

furthersandefficientlysubsidy usedproductsmedicinalthat the0
policy,objectives of healthof thethe achievement care

orderapplied inand competitive thinking tocommercialthat0
madeprovisionthe timeefficiency,logistical at assameensure

of health policy,for the objectives care
thebetweenresponsibilitiesallocation ofappropriatethat there an0

agencies.different
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Information chapter 7

Products forThe Medicinal Committees should be responsible0
regional information health and medical personneldrug to care

should betheir field of responsibility. That responsibilitywithin
statute-codified.

and recommendations by the CommitteesThe lists compiled0
nationalmedicinal products should collatedconcerning be in a

conspectus.

relevantshall be given adequate information aboutPatients0
consultations.with medical andmedication in conjunction treatment

dispensingwith special medicinal knowledge, particularlyPersons0
theclinical phannacologists, take inand shouldchemists part

of information for by medical services,provision patients as
other medical connections,consultants personnel and, in certainto

directly.by informing patients

trainingof theoretical informationcertain and practicalA amount0
the ofshould be added training pharmacists.to

andproducts systematicallyof medicinal should beCivic0 use
scientificacceptedfollowed with the aid ofcontinuously up

nationaland should, for include collectivemethodology example,
studies and qualitative studies.sample studies, register targeted

product profiles chapterMedicinal 8

all prescriptionthe pharmacy, patients receiving medicinesAt on0
ofdispensation theshall offered the possibility of having thebe

informationproducts recorded and stored, keep themedicinal to
advisory, concerned.available for subsequent, with the patientuse

chapter 9Exposure competitionto

butbe retained State-owned enterpriseApoteksbolaget to0 as a
ofboth locally formexposed competition, and in theto new

salestechnology, national level.remote ate.g.
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of regionalThe influence medical throughauthorities guaranteed0
of regionaltheir decision price lists for distribution services,

levels forpossibly different different of dependingregion,partson a
each regional medical authority’s availability policy.on

Acceptable rural services will future guaranteed throughin be0 a
national undertaking finance throughrural services, primarilyto a

charge. normally bespecial prescription Services in rural shallareas
of regional medical realisedresponsibility authorities and shall bea

thosethrough the authorities offering favourable listsprice to
of certainwishing pharmacies in rural theInto caseopen areas.

forsparselycounties with large, populated rural supportareas,
of this kind will need be national commitment.services to a

authority forregional medical appointThe will be libertyat to a0
dispensary of the medicalhospital other than thatmanagementa
itself Apoteksbolaget.authority or

facilitateorder gradual and properly controlledIn toto0 a exposure
ofproposed that the for salescompetition, non-scope

medicines outside pharmacies should be enlargedprescription not
for the time being.

chapter 9Licensing requirements

forwill be possible pharmacies both natural andbe owned byto0
legal persons.

shall be headedA pharmacy by who shall be0 aa manager
pharmaceutical chemist for transitional period, dispensingor, a a
chemist.

dispensing chemist another pharmaceuticalA with higher0 or person
shall be available thetraining in pharmacy.

shall haveThe pharmacy shallappropriate premises and equipment,0
be able make certain basic shall haveandpreparationsto up

equipment of good quality.computer

shall duty of phannaciesbe the andsupply medicinal productsto0
prescribed disposable articles the earliest possible opportunity.at
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Remote purchasing of medicinal products shall be possible there0
risk involved of harm human beings, animals thetono or

environment.

Phamiacy in localities with pharmacy shall be allowedagents to0 no
sell certain non-prescription medicines behalf of pharmacies.on
Pharmacy will otherwise be entitled medicinalagents to procure
products made by pharmacies.up

The ofopening pharmacy shall be subject application fee. Into0 a an
addition, the pharmacy shall annual charge. These chargespay an
shall be low.

The proposed Medicinal Products Supply should be madeAct to0
include rules requiring professional both privatelypractitioners in
and publicly provided the Medical Products Agencyto report tocare

effects ofadverse drugs and other products which the Acttoany
applies.

10Other chaptermatters

pricing ofIn the longer medicinal should beproductsterm,0
derestricted the thatin manufacturers shouldpayments to notsense
be fixed theby State, regards discounted medicines. Aeven as

should,national authority the other hand, empoweredbe toon
intervene unreasonably highagainst prices.

The price paid by the of the purchase of theconsists pricecustomer0
product and special for the dispensing service.paymenta

theproposed that uniformprinciple of sale price the generalto0
public be altered in such that the pharmacies sellnota way may
products price exceeding the total of price andat costa sum

for basic pharmacy handlingservices charges.payment
proposed that the price of basic pharmacy be madeservices
variable, both from council another and incounty toone area one
and the councilcountysame area.

Remuneration for the distribution service exceed the pricenot0 may
fixed by the council.county
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should ofsubstitution be introduced, theGeneric in sense0
entitled, the after beingpharmacies being patient requestingon so

pharmacy, medicinalinformed by the choose cheaper genericto a
suchthe prescriber has determined thatproduct, unless no

take place.substitution to

mark-up practitionersThe which veterinary25 cent to are0 per
should beof the AgricultureNational Board ofentitled by resolution

reduced possible, convertedsubstantially into costtrueor, a
procedure.withreimbursement in connection executoryan

e-mailedprescriptions bethat, far possible, allproposed asas0
from the 2001.yearas

continued Stateperspective, the grounds forlong-termIn0 a more
reappraised.Apoteksbolaget beof needownership tomay

11authorities chapterofStructure

thethe central relatingproposed that instruments tostatutory0
Medicinal Productsbe gatheredmedicinal products intosector a

Supply Act.

authoritiescentralsectorial functions be allotted theOfficial to to0
following:include the

andof policy objectivesdefinition and follow-up national medicinal—
fimctions productsother sectorial official in the medicinal sector,

quasi-medicinal andcontrol of medicinalapproval and products,-
medico-technical products,

retail tradingand supervision of wholesale andsanctioning partas—
of the distribution process,

medicinal productsof the distribution and ofsupervision as ause—
and medicalof health services,part care

authoritiescontrols in collaboration with medicalnational price—
includedproducts in medicinal benefits,concerning

for following benefits,national responsibility medicinalup—
for informationresponsibility medicinalmain central national to—

andprescribers consumers
includingof all of the products,monitoring of medicinalaspects use—

their and byhandling consumption patients, and
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the statistical supply and record responsibilitymaintenance at-
devolving Apoteksbolaget.present on

proposed that supervision of the pharmacies be apportioned—
such include considerable elements of co-operationtoa way as
between the Medical Products and the National Board ofAgency
Health and Welfare. Among other things, this bothmeans
authorities being responsible for the of the pharmacies,supervision
from their respective ofpoints departure, the pharmacies are
regarded both of health and of the distributionpart partas a care as
chain.

Supervision of medicinal products highlights the need for0 a
andconcerted health medical authority, but this questioncare

furtherrequires investigation in order forestablish basisto a
decision-making.

should be madeAn inquiry transferringconcerning the feasibility of0
Medico-Technicalthe Section of the National Board of Health and

Welfare, which responsible for market control and supervision of
medico-technical products, the Medical Products Agency,to toso as

line of demarcationachieve clearer between the nationaltwoa
authorities.

proposed that the InformationPoison either be organisedCentre0
withfoundation part-financing from the enterprise sectoras a

pharmaceutical industry and chemical constitutedindustry be asor
authority under the Ministry Socialof Health andseparatea

Welfare.

Consequences fundingand chapter 12

The effects of and connected changes willcompetitionto0 exposure
be followed through biennial evaluations. The followingup
questions need be kept under special observation:tomay

changes in the availability of medicinal products differentin types—
of community and the possibility of acceptablemaintaining an
standard of withservice regard both rural communities and semi-to
central locations,
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the development by the regional medical authorities of rural policya-
capable of forming the basis of State-administered ofsystema
charges,
the safety quality of distribution,and—
price movements,—
distribution costs,—

made for demand otherthe provision for andtemporeex—
preparations.
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Bilaga l
Kommittédirektiv

Översyn framtida läkemedelsdistributionendenav

Dir. 1996:119

regeringssammanträde den november 1996Beslut vid 28

uppdragetSammanfattning av

tillkallas förutsättningslöstutredare med uppdragsärskildEn att
förslag till framdeleshur läkemedelsdistributionenanalysera och lämna

läkemedels-och regleras för målet rationellbör organiseras att enom
uppnås och befolkningens säkra ochskall behovförsörjning av

kunnaläkemedel till lägsta möjliga samhällskostnad skalleffektiva
skall omfatta såväldistribution läkemedel förtillgodoses. Uppdraget av

djur.människor som

Bakgrund

ioch Apotekarsocietetenöverenskommelse mellanI statenen
dåvarandeformerna detseptember 1969 reglerades avlösningför en av

överenskommelsenforapotekssystemet. allmän förutsättningSom en
principiellinföragällde lagstiftning skulleatt staten genom en

och upplåtaför driva detaljhandel med läkemedelensamrätt staten att
Möjligheter tillför ändamålet apoteksbolag.sin på bildatensamrätt ett

detaljhandelsäkradesdenna lagen 1970:205ensamrätt genom om
med läkemedel.

detaljhandelRegeringen bestämmer och på vilka villkorav vem
3med läkemedel får drivas §. tillämplig påLagen är varorsamma

och lagenreglerades läkemedelsförordningen 1962:701isom
for injektion l198l:50 med bestämmelser medel avseddavissaom

§, upphävda. bl.a. lagenvilka båda innebärDettaär att omnumera
naturläkemedeldetaljhandel med läkemedel inte gäller fråga s.k.i om
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och s.k. fria läkemedel sårsalvor, inandningsoljor, antiseptiska
lösningar, liniment och dylikt. Den läkemedelslagen 1992:859,nya

kraftträdde i den julil 1993, omfattar däremot sådanaävensom
medel. beslutatRiksdagen har prop. 1996/97:27, rslcr:58SoU:5, att
lagen detaljhandel med läkemedel skall upphöra gällaatt attom men
bestämmelser lagen i princip oförändradei överförs till lag, lagenen ny
1996:1152 handel med läkemedelom m.m.

bildadesApoteksbolaget årAB 1970 prop. 1970:74, 2LU 37,
förstarskr.223. Enligt det avtalet från ochår mellan1970 staten

Apoteksbolaget tillkom förAB, reglera de närmareattsom
förutsättningarna för det statliga läkemedels-iengagemanget
försörjningen, fick bolaget detaljhandel medbedrivaensamrätt att
läkemedel. finns dock vissa inskränkningar ApoteksbolagetsDet i

avtal trädde gäller,i kraft den 1986 ochEtt 1 januariensamrätt. nytt
sedan det förlängts till och med dentvå gånger regeringsbeslut,genom
31 december 1996.

ABoch följande:avtalet mellan Apoteksbolaget bl.a.I staten sägs
efter för"Bolaget skall huvudmännensamarbete medsträva ett nära

hälso- och sjukvården". Därvid har läkemedelskommitteéma, är ettsom
under landstingen sjukhus-och där personal frånsorterarorgan som

apoteken medverkar, haft viktig funktion. uppgiftKommittéemas ären
rådgivande läkemedelsfrågor.i Regeringen har i propositionenatt vara

1996/97:27, vilken riksdagen l996/97:5,ställt bakomsig Bet. SoU
föreslagitrskr. l996/97:58, särskild läkemedelskommittéerlagen om

med innebörd det skall finnas läkemedelskommittéereller flera iatt en
landsting. Kommittéemas lämnavarje uppgift skall attvara

rekommendationer och på tillförlitlig ochverka förannat sätt en
rationell läkemedelsanvändning inom baseraddet berörda landstinget,
på beprövad erfarenhet.vetenskap och läkemedelskommitté skall haEn

få information hur förskrivare kommitténsföljerrätt att om grupper av
rekommendationer.

ocksåApoteksbolaget har uppgifter försvarsförberedelseravseende
läkemedelsområdet.på avtalet.Detta regleras i bilaga tillm.m. en

avtal avseende årenEtt 1997-1998 bereds för närvarande.nytt
Apoteksbolaget förAB närvarande till 2/3 och till l/3ägs statenav
Apoteksbolagets pensionsstiflelse. Riksdagen bemyndigande juniiav

prop. 1995/96:14l, bet.1996 1995/96:NU26, 1995/962302rskr.
regeringen vidta de åtgärder krävs för Apoteksbolaget ABatt attsom
skall bli helägt Avsikten med åtgärden styrningenstaten. är attav av
bolaget skall kunna ske hänsyn till eventuella intressenutan som

kan ha.pensionsstiftelsen
Apoteksbolagskoncemen omfattar ochApoteksbolaget AB tre

dotterbolag.
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cirkavården skerLäkemedelsförsörjningen inom den öppna genom
Apoteksbolaget,slutna vården försörjs800 apotek. Den genomav

särskildafinns 100med sjukvårdshuvudmännen.ettåriga avtal Det
expeditionsapotek medsjukhusapotek, ofta kombinerade sjukhus- och

distributionsservicetill allmänheten. Apoteksbolagetsförsäljning Iäven
enskildaapoteksombud.cirka Deförutom apoteken l 050ingår äräven

receptbelagdamedförmedlar paketnäringsidkare provisionmotsom
receptfria läkemedel från lagersäljerläkemedel eller ägsett avsom

läkemedels-förOmbudens huvuduppgiftApoteksbolaget. är att svara
glesbygd.företrädesvis iservice

inköpsprisemapåslag påbestämmer självtApoteksbolaget AB om
läkemedelförgrunderna sin prissättning. Förredovisaskall sommen

slutligtutförsäljningsprisemaläkemedelsförmånen fastställsingår inom
läkemedelpåRiksförsäkringsverket RFV. Apoteksbolagets priserav

enligtskallhela landet och prissättningenenhetliga iskall hållas nu
kapital.förräntningskälig bolagetsavtal medgegällande av

tillhandahållsde läkemedel ochför tjänsterErsättningen som
särskilda årligavårdinrättningar fastställs eftersjukvårdshuvudmännens
huvudmännenApoteksbolaget föroch företrädaremellanförhandlingar

utgångspunkt förmellanslöts år 1971. Enavtalenligt parternaett som
isjukvårdsinrättningamaleveranserna tillprissättningen är att

bidrar subventionerasvarken till elleravseendeekonomiskt av
verksamhet.övrigaApoteksbolagets

handelsmarginalema ochfastställer således deApoteksbolaget egna
monopolfastställande, för legalaintäkter. Dettadärmed bolagets som

för med sig inteflera nackdelarordning, ärovanligär somen
negativAvsaknad effektivitetstryck kanacceptabla. av ge en

och hög prisnivå. avsaknadkostnadsutveckling Vidare kan yttreaven
delartill expansionledakonkurrens eller påverkanyttre avavannan

frånönskvärdbolaget inteförverksamheten är mengynnsamsom
samhällets sida.

propositionenförslagen iRiksdagen enlighet medhar i
Läkemedels-1996/97:58prop.l996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rslq.
1996:1150lagläkemedelsförsöijning beslutatförmåner och enm.m.

läkemedel Dehögkostnadskydd vid köp nyam.m..avom
läkemedelreceptförskrivnabestämmelserna förmåner vid köp avom

frånframtidenhuvudsak läkemedelsfönnånen iinnebär i att separeras
sjukvård.ochsamband med hälso-andra förmåner i behov av

skyddinnebärreglerna förmåneninnebär deDessutom motattnya
närvarandeför förhöga sammanlagda kostnader i stället att som

enstaka läkemedelsköp visssubventionera alla över summa.en
förkostnadsansvaretRiksdagens beslut innebär även att

januari 1998.överförs till landstingen denläkemedelsfönnånen 1
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Landstingen har för närvarande ingen möjlighet påverkaatt
prissättningen läkemedel. Regeringen har därför i syfteav att att
säkerställa fungerande ordning från den januaril 1998 föreslagiten att

kommitté skall utreda RFV, statlig myndighet elleren om annan en ny
statlig myndighet skall för fastställandet priser påsvara av
förrnånsgrundande läkemedel och för fastställande tillersättningav
Apoteksbolaget då kostnadsansvaret förs från tillöver staten
landstingen. Utgångspunkten för denna skallöversyn attvara
läkemedelsförrnånen statligt reglerad samtidigtär sjukvårdshuvud-som

berättigade krav påmännens kunna påverka kostnaderna inomatt
förmånen måste beaktas. Kommittén skall ha avslutat sitt arbete senast
den 15 maj 1997.

Riksdagen har härutöver beslutat lagar; handel medtre nya om
läkemedel lagen 1996:1152, lagenreceptregisterm.m. om
1996:1156 läkemedelskommittéer lagen 1496:1157.samt om

I lagen 1966:1152 handel med läkemedel har införtsom en
möjlighet för den har tillstånd bedriva partihandel medattsom
läkemedel, sälja läkemedel direkt till sjukvårdshuvudmännen elleratt
sjukhus för vilket det finns vårdavtal med sjukvårdshuvudman ellerett
till vilken ersättning för sjukvård lämnas enligt kap.2 4 § lagen
1962:381 allmän försäkring. Vacciner och skall enligtom serum
förslaget också få säljas direkt till läkare och veterinärer.

de flestaI europeiska länder har det sedan länge funnits
bestämmelser tillhandahållande läkemedel till allmänheten. Iom av
EG:s rådsdirektiv 92/26/EEG klassificeringen vid tillhanda-om
hållande humanläkemedel har reglerna för lämna läkemedel tillatt utav
allmänheten till delviss harrnoniserats mellan medlemsstaterna.
Bestämmelserna har i samband med Sverige anslöt detsig tillatt
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES överförts till den
svenska rättsordningen läkemedelslagen och författningargenom som
ansluter till den.

finnsDet inte några EG-förordningar eller direktiv reglerarsom
försäljningsorganisationen i övrigt. De olika länderna inom harEU
också valt olika apotekssystem för sin distribution. Gemensamt för alla
EU-ländema dock det finns någonär form kompetensmonopol.att av
Sverige det enda landet harär organisation baseras påsom en som
statlig Detta monopol ocksåensamrätt. kompetensmonopol.är ett

Under de åren har flera statliga verksamheter omreglerats.senaste
Avsikten med dessa ornregleringar har varit särskilja regleringatt av
samhällsåtaganden och myndighetsuppgifter från den affärsdrivande
verksamheten. Affärsverk har bolagiserats samtidigt speciallag-som
stiftning och myndighetstillsyn införts. Genom detta skapas
förutsättningar för konkurrens samtidigt statliga krav påsom
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samhällsåtaganden kan tillgodoses. Exempel på detta teleornrådetär
och postområdet.

Utgångspunkter

Frågan Apoteksbolagets framtida roll i hälso- och sjukvården harom
behandlats flertali utredningar under de åren. Senastett senaste
lämnades förslag i departementspromemorian Ds 1995:82ett
Apoteksbolagets framtida roll Utgångspunkter och förslag. Den-
arbetsgrupp utarbetat promemorian har i enlighet med direktivsinasom
i huvudsak frånutgått nuvarande ochövergripande reglering

förorganisation distribution och försäljning läkemedel. Någonav
egentlig Apoteksbolagetsprövning har således inte gjorts.ensamrättav

detRegeringen relativt omfattande utredningsmaterialtrotsanser,
finns detaljhandeln med läkemedel, finns behovdetatt ettsom om av
ytterligare analysera hur detaljhandel skallmed läkemedelatt

och regleras i vidareorganiseras samhällsperspektiv.ett
Under de har betydandeåren förändringar hälso-skett inomsenaste

och sjukvårdssektom. Utgångspunkt för förslagen läkemedels-är att
försörjningen skall del hälso- och sjukvården.som enses av

skett förändringarDet har också vad gäller styrningen andrastora av
statliga verksamheter tidigare har reglerats ensamrättsom genom en
och/eller ägande.statligt Dessa erfarenheter bör, tillsammans med

jämförelser från handelinternationella med läkemedel, analyseras och
ligga för förutsättningslösttill grund förslag till hur läkemedels-ett
distributionen skall bedrivas för befolkningens behov säkra ochatt av
effektiva skall tillgodosesläkemedel till lägsta möjliga kostnad.

utgångspunkt vidareEn given de förändringarär finansieringenav
läkemedelstörmånen liksom dess konstruktion föreslås iav som

propositionen och vilka riksdagen har fattat beslut prop.om
1996/97:27, SoU5, rskr.58.

Uppdraget

Mål för den framtida läkemedelsförsörjningen

Utredaren skall utifrån hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål
precisera mål för den framtida läkemedelsdistributionen. Utgångs-
punkten skall medborgarna skall erbjudas god tillgång till säkraattvara
och effektiva läkemedel till så låga samhällsekonomiska kostnader som
möjligt.
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Internationella erfarenheter

Såväl hälso-organisationen och sjukvården, försälqingssystemetav
läkemedelsdistributionen utformad på olika i olika länder.är sättsom

Utredaren skall särskilt beskriva, analysera tillvara deoch ta
erfarenheter andra jämförbara länderi inom Europa och Kanada som
kan bidra till förbättringar den svenska läkemedelsdistributionen.av
Även kanUSA intresse det gäller alternativanärvara av
distributionsformer. Särskild vikt bör mellanläggas på jämförelseen
olika regleringsfonner innefattar kompetensmonopol kontrasom
konkurrenssituationer, etableringsreglering och förekomst ytterligareav

Äventillsynsformer.särreglering och ochprisbildningen på läkemedel
kostnader för läkemedelsdistributionen skall belysas och analyseras

slutsatsermed hänsyn till vilka kan effektivitetendras avseende isom
läkemedelsdistributionen.den svenska

Utredaren skall särskilt beskriva deoch analysera de regler och
domstolenavgöranden EG och har relevansFörsta instansrättenav som

för regleringen läkemedelsdistributionen. skall särskiltDenneav
vad nödvändigt beakta avseendeöverväga är ensamrättatt attsom en

sälja läkemedel och eventuellabedömning vilkagöra en av
förändringar kan förväntas i detta avseende framtiden.isom

samhällsåtagandenErfarenheter områdenandra statligainomav

Utredaren bör genomgång de samhällsåtaganden olikainomgöra en av
ellersektorer där statlig kommunal omreglerats ochverksamhet har

motiven bakom ornregleringen och deras särskiltinriktning. intresseAv
belysa förändringarna skett postområdenatele- ochinomär att som

bedöma dessa erfarenhet diskussionenkan värde isamt att om vara av
hur framtida läkemedelsdistributionenden skall organiseras.om

Analys olika alternativa lösningar för den framtidaav
läkemedelsdistributionen

bakgrund den kunskapssammanställningMot och analysav som
utredaren olika alternativaskall framtidalösningar för dengör
läkemedelsdistributionen redovisas. Utredaren bör känna siginte
bunden regleringar eller lösningar finns eller utanförinomav som
landet kan föreslå helt andra läkemedels-lösningar förutan
distributionens organisation, ägandestruktur, ochstatliga styrning
ekonomiska förutsättningar. Exempel på möjliga lösningar pröva är;att

fortsatt statlig avseende detaljhandeln, baseratensamrätt systemetten
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på någon form kompetensmonopol, baserat på någonett systemav
särreglering med tillstånd och möjlighettyp ställa villkorannan attav

på verksamheten.
Utredaren bör särskilt belysa de framtida förändringar kansom vara

aktuella det gäller distribuera läkemedelnär påatt "översätt änannat
disk", postorderförsäljning eller beställningar dator.t.ex via Hur
doshantering ytterligare kan utvecklas skall särskilt belysas.

utredarensI arbete skall olika uppnå säker ochvägar att en
kostnadseffektiv detaljhandel med läkemedel Utökadprövas.
konkurrens inom läkemedelsdistributionen medel uppnåett attsom
effektivitet skall då det alltid finns risk för ineffektivitetprövas i en
monopolsituation.

Översynen skall omfatta såväl receptbelagda receptfriasom
läkemedel för märmiskor och djur. Vidare skall glesbygdens speciella
problem beaktas.

Producentobunden information

En rationell och säker läkemedelsförsöijning måste bygga effektivpå
information kring produkterna och deras användning. Informationen
bidrar till aktiv egenvård vilket i sin bidrar till rationellturen en
läkemedelsanvändning.

I 1996/97:27 presenterade regeringen grunder för denprop.
producentobundna informationen, avsedda gälla för det avtaletatt nya

skall ingås med Apoteksbolaget för åren och1997 1998. Utredarensom
skall analysera formerna förnärmare den framtida läkemedels-
inforrnationen och förslag till riktlinjer för denna. dettaIge
sammanhang skall utredaren beakta gränsdragningen ochmot
samarbetet med olika aktörer inom läkemedelsomrâdet som
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

kliniska farmakologemasDe roll inom den producentobundna
informationen skall särskilt belysas.

Allmänt uppdragetom

bakgrundMot sina överväganden skall utredaren lämna förslag tillav
framtida organisation läkemedelsdistributionen. Utredaren skallen av

vidare lämna förslag till den lagstiñning på området och/eller riktlinjer
för verksamheten följ förslagen.som er av

Utredaren bör oförhindrad ytterligare aspekteratt tavara upp
rörande läkemedelsförsörjningen.
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lämnasden skalldelskallUtredaren rapportta enavav som
fastställandeangåendeden 15 maj 1997regeringenkommitté till av

tillkostnadsansvaretvid överföringfönnånsgrundande priser av
landstingen år 1998.

för arbetetRamar

ochkommittéertill samtligadels direktivenbeaktaskallUtredaren
dendir.l994:23, delsoffentliga åtagandensärskilda utredare prövaatt
ochoch Kommun-finns mellan regeringenöverenskommelse som

ocksåskallFörslagetavseende och 1998.1997Landstingsförbunden
dir.konsekvensernade regionalpolitiskaredovisninginnehålla aven
dir.konsekvensernajämställdhetspolitiskaoch de1992:50,

1994:124.
1997.oktoberdenavslutat lskallUtredningsarbetet senastvara

Socialdepartementet
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Alternativt författningsförslag
beträffande läkemedelsprofiler

I avsnitt 8.5 föreslog jag läkemedelsprofilemaatt i första hand skulle
införas ändamål infördesatt ett nytt i receptregistret. Jaggenom
föreslog i andra hand införandet skulleatt ske varje apotekattgenom
eller apotekskedja skulle få föra sitt register med läkemedels-eget
profiler, s.k. lokala profiler. Här vill jag lämna alternativt författ-ett
ningsförslag för det fall mitt förstahandsvalatt inte skulle bli genom-
fört.

Detta förslag bygger förslagetpå till lag läkemedelsförsöijningom
och endast i vilka delar ändringar bör ske.anger som

I lagens kap.l 4 § bör införas definition begreppeten av
läkemedelsprofil, enligt följande.t.ex.

läkemedelsprofil, apotek medett hjälp automatisk data-av av
behandling fört register för registrering och redovisning till enskild

uppgifter dennes läkemedelsinköp för läkemedels-av rättom
användning.

Definitionen underlättar den vidare skrivningen lagtexten. Avav
definitionen följ det frågaäratt personregister enligt datalagenetter om
1973:289. Bestämmelserna i datalagen. med undantag för tillstånds-
bestämmelser och bestämmelser rörande sådant reglerat dennaiärsom
lag, blir gällande för läkemedelsproñlema. Att registeransvaret, med
vilket förenat rad skyldigheterär enligt datalagen, åvilar apoteks-en
innehavaren följ direkt bestämmelserna datalagen.ier av
De bestämmelsernanärmare läkemedelsproñler bör intas i 9 kap.,om

fr.o.m. kan få9 § följande innehåll.som

Uppgiftsskyldighet

9 § Ett apotek skall lämna de uppgifter till Socialstyrelsen krävssom
för receptregistret enligt 12 kap..
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Léikemedelsprofiler

läkemedelsproñlservice.enskildaerbjudaskallApotek10 §
och redo-registreringföranvändas endastfårläkemedelsproñlEn

förläkemedelsinköp rättdennesuppgiñerenskildtillvisning omav
läkemedelsanvändning.

skriftligtlämnatdenendastfärAnvändningen sam-somavse
Ävenåterkallas.helstsamtycke kanSådanttill det. närtycke som

läkemedelsanvänd-enskildesbetydelse för denuppgifterandra av
samtycke.sittlämnarläkemedelsprofilen denneifår intasning om

innehållaläkemedelsproñlfårbehövsdetutsträckningdenll § I en
enskildtillhänföraskanuppgifterandefölj person:som

mängd och dosering,inköpsdag, vara,
ochtelefonnummeradress,enskildesden person-namn,

nummer,
dennesforbetydelseenskilderörande denuppgifterandra av

läkemedelsanvändning,
ochförskrivarens namn,
tredje stycket.enligt 10 §samtycke

andrafrånuppgiftertillförasfårLäkemedelsproñlen inte§12
personregister.

Förskrivaressökbegrepp.användasfåridentitetEnskilds§13 som
sökbegrepp.användasfår inteidentitet som

bortskallenskildatillhänföras taskanUppgifter§14 personersom
deneftermånadentjugotjärdeunder denläkemedelsprofilenur

registrerades.devilkenunder
läkemedels-bortomedelbartskall dockUppgifterna tas ur

tredje§enligt 10samtyckeåterkallar sittenskildedenprofilen om
stycket.

informationenskildalämnalämpligtskall påApotek sätt on15 §
meländamåletredovisaskallInformationenläkemedelsprofilen.

innehållafården samtvilka uppgifterochläkemedelsprofilen ge
upplysningar om

gäller firsäkerhetsbestämmelserochtystnadsplikts-de som
läkemedelsproñlen,

datalagenenligträttelseregisterutdrag ochfåatträtten
1973:289,
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de bestämmelser samtycke gäller enligt 10 § tredjeom som
stycket, och
de begränsningar i fråga sambearbetning, sökbegrepp ochom
bevarande uppgifter gäller för läkemedelsproñlen.av som

16 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Social-
styrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter behövs försom
läkemedelsprofiler.

Bestämmelsemas utformning ansluter till utformningen förslaget tillav
kap.12 lageni läkemedelsförsörjning. Vissa skillnader finnssmärreom

betingas receptregistret har fleraatt ändamålsom bara läke-av än
medelsproñler, de lokala proñlemat.ex. att enligt 12 § fårinteovan
sambearbetas med andra register.

förslagetI till lag läkemedelsförsörjning måste vidare kap.12om
ändras på så det kommersätt att överensstämma med denatt nu
gällande lagen 1996:1156 receptregister med undantag för 2§ iom
den lagen, vilken har intagits i 1 kap. 2 lagen§ läkemedelsförsörj-om
ning och för förslaget Socialstyrelsenatt skall för registret.ansvara
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