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Förord

bemyndigadenovemberregeringsbeslut den 199628Genom rege-
tillkallaWallström,Socialdepartementet,chefen för Margotringen att

ochförutsättningslöst analyseramed uppdragutredaresärskild atten
framdeles bör organise-läkemedelsdistributionentill hurlärrma förslag

läkemedelsförsörjningrationellför måletreglerasoch att om enras
läkemedeloch effektivabefolkningens behov säkraochskall uppnås av

tillgodoses.skall kunnasarnhällskostnadmöjligatill lägsta
överlämnade i janu-fick uppdraget,Jeding,Undertecknad Lars som

handel,vård och SOUhuvudbetänkandet Läkemedelari i1998
avskaffande dendetta föreslog jag bl.a.regeringen.till I1998:28, ett av

gällerhar detApoteksbolagetdet statligt ägda AB närensamrätt som
receptbelagdaläkemedel, såvältill allmänhetendistribution somav

betänkandet Läkemedels-jag i 1998receptfria. Vidare överlämnar mars
underlaginnehåller utförligareför alla, SOU 1998:41,information som

inforrnationsområdet.förslagdetaljerade påoch mer
underlagsmaterialdetåterfinns delföreliggande betänkandeI aven

änmesblock:antalordnas ikanutredningen Detanvänt. ettsom

utvecklingen, bidrag Lönngren,historiska Runeden av
ThomasOlle Hagberg och Lönngrenbidragtillverkning, av0

Asplund, StefanFredrikOhlsson,bidragdistribution, Bengtav
Åkesson,

David Andersson,internationell utblick, bidrag av
bidrag Anders Rane,infonnation, av

Cecilia Claessonbidrag Ingegerd Agenäs,användning, samtav0
m.fl.,SuneStefan Gustavsson, Petersson

Lundgren.Agrellbidrag Gunnelläkemedel till djur, av0

framförs ivärderingarförslag ellerställning till deinteJag tar som
någrajag nedan diskuterarpå temanänsätt attannatuppsatsema som

behandlas.
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Vad är läkemedelspolitik

Rune Lönngrens bidrag handlar i grunden den väsentliga frågan:om
Vad har statsmakterna för intresse läkemedelsfrågoma Ettav annat

formulera frågansätt att hur läkemedelspolitikenär och hurutser
den har utvecklats tiden.över Den historiska exposén illustrerar detatt
läkemedelspolitiska intresset har förflyttat sig tiden, vilketöver vi velat
Visa rubriken de 39 för varjestegen, utredninggenom ett under 1900-
talet. Det förändringsarbete ledde fram till bildandet det statligasom av
monopolföretaget Apoteksbolaget 1971, för övrigt Rune Lönngrensom
själv verksamt bidrog till, utgick från och landstingatt stat stod för en
mycket betydande del läkemedelskostnadema och detta talade förav att

samhällsengagemangett större i läkemedelssektom. Man kan jämföra
med motiven bakom dagensatt förändring Apoteksbolaget. I ochav
med landstingen har fåttatt det ekonomiska huvudansvaret för läke-
medelskostnaden, har motiven för det statliga företagsmonopolet för-
ändrats. En faktor denär explosionsliknandenärmastannan ny
ökningen ofta dyra läkemedel kommit under 90-talet.av nya, Detsom

formernagör för ochatt omfattningen läkemedlens finansieringav
både blir sjukvårds- ochtung landstingsekonomisk fråga.en Genom de
offentliga involvering i finansieringen, läkemedels-organens tränger
frågoma därför fram prioriterat politisktett problem. Detta berorsom
dock inte nödvändigtvis på de partierna haratt ändratstora sina poli-
tiska värderingar i förhållande till läkemedel eller på handhavandetatt

läkemedelsförsörjningen har vanskötts.av
Man skulle denna bakgrund kunnamot läkemedelspolitikensäga att

har varit reaktiv, framåtinriktad.än Det har varit skälensnarare ett av
till jag skulle önskaatt målen för läkemedelsförsörjningenatt samlas
och redovisas statsmakterna på det föreslagitssätt i huvud-av som
betänkandet. Vidare underlaget föratt och bevakningen de läkeme-av
delspolitiska frågorna på den statliga sidan skulle samlas till sektor-en
ansvarig myndighet. Därmed skulle möjligheterna fortlöpandeatt ut-
veckla samlad statlig läkemedelspolitik öka.en

Det näringspolitiska problemet

Ett artiklarna behandlar särskilt tillverkningsledet,par av dels från pro-
ducentperspektivet Olle Hagberg, dels från myndighetsperspektivet
Thomas Lönngren. För det första visar bidragen den interna-att
tionella dimensionen heltär avgörande i tillverkningsledet. Sverige är
beroende internationell marknad och också det internationellaav en av
samarbetet det gäller Ävennär godkännande och tillsyn. Sverigeom
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har framstående läkemedelsindustri, bygger läkemedelsförsöij-en egen
ningen till övervägande delen importpå läkemedel.av

För det andra framgår läkemedelstillverkningens kunskapsintensiva
karaktär. Utvecklingen på läkemedelsområdet bygger på flödeett av
nyheter med uppfmningshöjd. höjdDenna frukten risktagandeär av
och ofta storskalig forskning och utveckling. Konflikten mellan åatt

sidan inte skada incitamenten på marknaden för utveckling ochena ny
å andra sidan inte betala för mycket för de läkemedlen,att plågarnya

alla regeringar, i synnerhet de liksom den svenska, har haturen attsom,
läkemedelsindustri. Näringspolitik vinner, generellt, på atten egen ge

marknaden den det bäst på och tillutrymme göra de offent-att är attse
liga insatserna inte blir omfattande vad direkt behövs föränmer som

förverkliga centrala politiska mål.att
Läkemedelssektom kan beskrivas genomregleradnärmat ochsom

jag har skäl missänka regleringen priset har bidragit tillatt denatt av
höga ersättningsnivån till tillverkarna, samtidigt sjukvården drab-som
bas kostnadschocker. Prisbildningen behöver frigöras, underänav om
fortsatt statlig övervakning.

områdeLogistiken, under snabb förändringett

bidragen frånDe två partihandelssektom av Bengt Ohlsson samt av
ÅkessonFredrik Asplund och Stefan belyser med all önskvärd tydlig-

het den tekniska distributionsfonnen läkemedel kanske före-att ärav
mål för minst lika snabba och förändringar tillverlmingsledet.stora som
Med de elektroniska medias framväxt har förutsättningarna ändratsnya
i grunden för kommunicera vilketsättet påverkar logistiken. Detatt är
omöjligt centralt utforma rationellt medatt antalett system ett stort
aktörer och med teknisk utveckling går blixtsnabbt. På etten som om-
råde detta måste frihet kunna hitta de bästa formerna ochattav ges
kombinationerna. Distansköp, eller postorder, bara fleraär ett av exem-
pel vad kanpå inom detta område.görassom

velatJag har bidra till logistikens utveckling, dels iattgenom
viktenhuvudbetänkandet betona distansköp läkemedel möjlig-attav av

dels föreslågörs, receptöverföringen till apotekatt åratt senastgenom
obligatoriskt2001 bör ske elektroniskt.
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Offentliga styrnings- och stödinsatser

internationellaDen överblicken för läkemedelsanskaffningöver system
och apotek, för prisbildning, läkemedelsval och läkemedelsfönnån av
David Andersson uppvisar rik provkarta på lösningar mellan deen
studerade länderna. Målet, säkerställa alla människor får tillgångatt att
till god sjukvård och tillhörande läkemedel uppenbarligen viktigär en
fråga för alla regeringar, metoderna växlar:även om

det gällerNär tätheten apotek ligger Danmark, Norge och Sve-0 av
rige i den ändan skalan och Grekland, Belgien och Spanien i denav
andra.

Tyskland,I Holland och Storbritannien finns drogerier har rätt0 som
sälja receptfria läkemedel till allmänheten, medan flertaletatt andra

europeiska länder har begränsningar.mer
Dispensing doctors, dvs. läkare med tillstånd sälja läkemedel0 att

Österrike,finns i Schweiz, Storbritannien, Holland och Frankrike
medan andra europeiska länder förbehåller apoteken denna rätt.
Patientens egenavgift vid köp läkemedel kan låg, hög eller0 av vara
varierande.
De nordiska länderna och Storbritannien kännetecknas exempelvis0

skattefinansierade lösningar medan Holland, Tyskland ocht.ex.av
Frankrike i utsträckning har valt försäkringslösningar.större

har i huvudbetänkandetJag kan frånavstå någon ellerprövat om man
några de nio kontrollmetoder för styrning läkemedelsförsörj-av av
ningen idag tillämpas i Sverige. På två dessa områden föreslårsom av
jag genomgripande förändringar:mer

Genom förslaget konkurrensutsättning det statliga Apoteks-0 om av
bolaget undanröjs skillnad mellan Sverige och övriga Europa,en

apoteken i alla EU-länder Sverige privata.att Dettautom ärgenom
förslag minskar dock inte den statliga kontrollen dengörutan sna-

formaliserad och uttiycklig, den styrningattrare mer genom som
monopolföretaget idag kontroll viautövar ersätts av en mer myn-
digheter.
En föreslagen förändring nänmdes övergång tillär,0 annan som ovan,

friare prissättning i tillverkningsledet liksom tillåtandet be-en av
gränsade prisskillnader mellan olika apotek i utförsäljningspriset.

avregleringar,Dessa eller omregleringar, kombineras medsnarare
förslag kontroll myndigheter håller priserna inom socialtom av som
acceptabla gränser.
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det offentligaförändring stymings- och kontrollsystemet syfteEn iav
harmonisera styrningen läkemedelsförsörjningen inom Europaatt av

förverkligasinte vidare. Läkemedelsfrågoma del denkan ärutan en av
nationella hälso- och sjukvården i sin del socialpoliti-ärtursom en av
ken i vid mening. svenska högkostnadsskyddet läkemedelsom-Det

kombineras högkostnadsskyddetrådet måste med sjukvårdenst.ex.
individens utgifter dessa båda områden handområde eftersom på går i

Målsättningen för de och stödsystemethand. justeringar kontroll-av
föreslagitjag ärsom

möjliggöra styrning från landstingen, har kostnadsan-att som-
svaret,

medge genomslag de verkliga priserna förstörreatt ett av varor-
tjänster för så långt möjligt läkemedelsval och distri-och göraatt

butionslösningar marknadsmässigt effektiva
hälso- och sjukvårdspolitiska hänsyn till individentasamt att-

vad gäller bostadsort och betalningsförmåga.

Information läkemedelom

informationsfrågoma centrala visas de i utredningsdirek-Att är attav
de viktigare frågorna lösa. Frågan aktuali-tiven pekats ut attsom en av

samband med eventuell konkurrensutsättning Apoteks-iseras en av
haft för-har självklar informationsspridningsrollbolaget. Detta varsen

ställning till vad kan tänkasutsättningar ändras måstenär taman som
apoteksföretags normala marknadsföring, vad reglerings-ingå i ett som

krävas alla apotek och vad därutöver samhälls-kan ärvägen av som
uppdragsgivare.måste finansieras offentligåtaganden som av en

Anders bidrag lyfter fram läkarnas rollproblem iDet Ranes ärsom
behandlatsinfonnationskedjan. har också varit de frågorDet av somen

särskilda informationsbetånkande utredningen utarbetat.i det Densom
informationsgivaren i läkemedelssammanhang läkemedels-ärstora

information skäl första handföretagen. naturliga iDessas är pro-av
duktinriktad. finns behov kompletterande informationDet ärett somav

och jämförelser mellan läkemedelproblemorienterad möjliggörmer
hela patienten vårdsituationen.och på det utgår från och Frå-tagetsom

sådant komplement till industrins läkemedelsinformationhurär ettgan
hävdas.skall kunna

försökt olikaUtredningen har angripa detta problem på Ensätt.att
läkemedelskommittéemasmetod stärka roll i informationsarbetet,är att

vilket behöver innebära skall byggainte dessaatt upp egna resurser
förekommande fall kan sjukvårdshuvud-i utnyttja andra hosutan organ
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för utföramännen det praktiskaatt arbetet, med läkemedelsin-t.ex.
fonnationscentralemas på det Rane antyder.sätt Enresurser arman
metod samordna deär statliga informationsgivamaatt sättett som
möjliggör målinriktad information och därmed kanen mer ge mer
resultat för Och tredje exempelett sjukvårdshuvud-ärpengarna. att

möjlighetermärmens använda apotekenatt informationsgivare isom
konsumentkontakten kommer öka väljer denatt mig före-om man av
slagna metoden landstingen köperatt viss infonnationstjänsten av
apoteken.

Problemet har varit hitta effektivtatt utformad skämingsmängden
mellan å sidan de offentliga kraven, formulerade i statliga bestäm-ena
melser och i sjukvårdshuvudmännens beställningar, och å andra sidan
de marknadsmekanismer redan verkar inom tillverkningsledet ochsom

eventuellt ökar i distributionsledet.som

Läkemedlens användning

Begreppet läkemedlens användning har visat sig innehålla betydan-ett
de sprängstoff. Redan definitionen problem.är Traditionelltett menas
med användning det beslut förskrivaren, läkaren, fattar vid valetsom av
läkemedel, läkarennär använder läkemedlet behandlingsmetod.som en
Men användning bör också innefatta den hantering läkemedletav som
sker på mellan tillverkningarvägen och förbrukning, och inkluderar
därmed framförallt försäljning och hantering i samband med denna.
Konsumentens slutliga användning, det fysiska intaget, hamnar sist i
denna kedja den heltär avgörande förutsättningen förmen en
framgångsrik användning. Att studera denna del användningen tycksav
dock ha försummats under alltför lång tid.

Vi alltför lite hurvet mycket de förskrivna läkemedlenom av som
verkligen förbrukas patienten. Att denna kunskap så dålig berorärav
förstås på det tillhör privatlivet.att Vårdpersonal kan inte, på samma

i slutensätt sjukvård, följa patientens läkemedelsintagsom på till-ett
räckligt ingående Intagetsätt. läkemedel i den sjukvårdenöppnaav
tillhör egenvården i den meningen patienten faktiskt bestämmeratt
själv. Men med denna förutsättningäven borde ha skaffat sigman me-
toder följa den fysiska förbrukningen.att Med någon tillspetsning kan

säga konsumtionenatt vet chokladman läkeme-man änmer om av av
del, vilket betänkligtär med tanke på läkemedlens betydelse förstora
individ och samhälle.

De två studier i denna skrift,presenteras Ingegerd Agenässom av
och Cecilia Claesson Stefan Gustavssonsamt och Sune Peterssonav
m.fl. liksom avsnitten läkemedelsanvändning i huvudbetänkandetom
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markera användningsfrågomasatt betydelse.avser Detstora viktigtär
för uppföljningatt läkemedelsanvändningenansvaret förtydligas ochav

principer och metoderatt utvecklas för öka klarheten på dettaatt om-
råde.

Kunskap läkemedelsanvändning viktig angelägenhetär förom en
förskrivaren, måste förvissa sig i vilken grad patienten följersom om
ordinationen för därigenom kunna bedöma effektenatt läkemedlet iav
det enskilda fallet och för få ökad kunskap vilka läkemedelatt om som
felanvänds och vilka följder detta fâr. Kunskap användningen ärom
viktig för dem utformaräven informationen läkemedel. Försom om
finansiären det viktigt vilkenär effektivitet förskrivningenatt veta har i

följ samhet till ordinationentermer för få underlag för bedömaattav att
vilka förändringar i läkemedelsförsörjningen kan effekt.störstsom ge
Ytterst handlar det vilket genomslag patientens ställningstagandeom
till läkemedlet får. Det viktigt inte bara vadär patienterna desäger att

också vad de igör praktikenutan Detta har hittills igör. delarstora va-
rit okänd mark.

Läkemedel till djur

mittI utredningsuppdrag ingick såväl humanläkemedel läkemedelsom
till djur. De två områdena svåra helt tydligt skiljaär eftersomatt
mycket humanläkemedlen också används till djur. Den genomgångav

på mitt uppdrag gjordes Gurmel Agrell Lungren, Apoteksbola-som av
påvisade inga grundläggande problemget, föranledde några för-som

slag från min sida på mindre punkt gällerutom förutsättning-en som
för dispensering läkemedel från veterinärer. Rapporten iarna ärav ut-

redningssammanhang de få överblickama ämnesområdet iöveren av
sin helhet.

Stockholm den 26 1998mars

Lars Jeding

/Arne Granholm
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författarnaPresentation av

Apotekarsocieteten,Tjänstgjort påApotekare 1962.Ingegerd Agenäs.
läkemedelsavdelning ochSocialstyrelsensfakulteten,Farmaceutiska

LäkemedelsindustridelegationeniMedverkatApoteksbolaget AB.
huvudsakligenHarläkemedelsutredning och HSU 2000.års1979, 1983
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företaglogistikfrågormed ochDroghandel ITvecklare på Kronans mot

medicinteknisk industri.läkemedels- ochinom

Rättsenhet-Apoteksbolaget AB,Apotekare,Agrell Lundgren.Gunnel
läkemedel till djur. In-hanteringadministrativsakkunnig i bl.a. aven,

bestämmelserför revideringarbetsgruppJordbruksverketsigår somav
verksamhet.veterinärmedicinskläkemedelshantering inomreglerar

KarolinskavidreceptförskrivningsrättidistriktssköterskorUndervisar
Uppsala Uni-vidapotekarutbildningenvidUndervisar ocksåInstitutet.

apotekschef i 16 år.varittidigare bl.a.versitet. Har

Apoteketvid AB. Hanchef for RättsenhetenDavid Andersson är an-
läkemedelsfor-författningsregleringenför frågor rör avsomsvarar

läkemedelsfönnåner.läkemedelsexpeditioner ochsåsomsörjningen
dåvarandekom tillår sedanhan för 10innanAnderssonDavid var

generaldirektör inomställföreträdandekrigsråd ochApoteksbolaget
vård och handelLäkemedel iiCivilförvaltning. ExpertFörsvarets

1998:28.SOU

farma-magister 1976,farmacieReceptarie 1972,Claesson.Cecilia B
förändring.Apotekaryrke iavhandling med titeln1989 påcie doktor en

vidanvändningLäkemedel iprojektetchef för detSedan 1995 stora
anställd vid1976-1984sjukvårdsgrupp.Hälso- ochSocialstyrelsens
1984-1995och därefteruniversitetfakulteten, UppsalaFarmaceutiska

författningssektionenföransvarigförstApoteksbolaget AB,inom som
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och ansvarig för uppföljningar och utvärderingar läke-senare som av
medelsanvändning. i LäkemedelExpert i vård och handel SOU
1998:28.

primärvårdschef iKristina Ekstrand, Katrineholms kommun. Tidigare
distriktssköterska, hälso- och sjukvårdsadministratör med folk-numera
hälsovetenskaplig inriktning.

apotekare,Stefan Gustavsson, apotekschef, apoteket Svanen, Katrine-
holm. sedan arbetatHar 1994 kontinuerligt med läkemedelsgenom-

i Katrineholms kommun.gångar

pol ArbetarOlle Hagberg, på Läkemedelsindustritöreningens,mag.
enhet Marknad. SekreterareLIF, i kommitté för immaterialrätt.LIFs

Lundström, äldreomsorgschef iBirgitta Katrineholms kommun. Var
tidigare Områdeschef för ålderdomshem och hemtjänst.

Farmacie doktor h.c.,Rune Länngren, 1917. tjänsteman i då-Var
Medicinalstyrelsenvarande och har därefter dels1945-52 varit verk-

apotekare, dels innehaft talrika statliga uppdrag angåendesam som
frågor läkemedel, kemikalier och gifter miljövård. läke-Inomsamtom
medelsområdet har han bl.a. ledamotvarit och huvudsekreterare i två
utredningar farmacevtisk utbildning och forskning 1945-48 ochom

utredningsman1957-64, rörande läkemedelsförsörjningens organisa-
tion 1963-69, arbetande styrelseordförande Apoteksbolageti AB
1970-77 och sakkunnig hos läkemedelsutredning.1983 års

Thomas apotekare, programchef Läkemedelsverket.Lönngren, vid
först verksam vid socialfarmaceutiskaVar institutionen vid Uppsala

Universitet och har sedan arbetat i olika befattningar vid Läkemedels-
verket. under 80-talet engageradVar i u-ländemas läkemedelsfrågor
bl.a. projektledare under för läkemedelsbistånd till10 år Vietnam.som

i Läkemedel i vårdExpert och handel SOU 1998:28.

Ohlsson. Under åren verksamBengt 1971-96 inom förstADA AB,
ekonomichef och från 1989 Från ordförandeVD. 1992 isom som

Svenska Läkemedelsdistributörsföreningen, 1996-97 vice president i
GlRP European Association of Pharmaceutical Wholesalers och

president i1997-99 organisation.samma
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apotekare,Sune apotekschef, apoteketPetersson, Svanen, Katrine-
holm. Ansvarig för apotekens temaår demens 1994. arbetatHarom

läkemedelsgenomgångarmed i Flens kommun.

Professor i klinisk farmakologiAnders Rane. vid Uppsala universitet
och överläkare på Akademiska sjukhuset. Medlem i Uppsala läns
landstings läkemedelskommitté och ordförande i fakultetens forsk-v.
ningsetikkommitté. Vetenskapligt råd i Läkemedelsverket. och harHar
haft olika uppdrag i WHO i styrelsen för International Union ofsamt
Pharmacology, Svenska läkaresällskapet och Svensk förening för kli-
nisk farmakologi. tidigareVar verksam Huddinge sjukhus och

ochmellan 1985 1990 professor och enhetschef vid Socialstyrelsens
läkemedelsavdelning. ordförandeVar i utredningen receptförskriv-om
ningsrätt för distriktssköterskor.

Jarl Tillberg, överläkare vid länssjukhuset i Ryhov, Jönköping, med
speciell inriktning demensutredningar och strokerehabilitering.mot

Åkesson. AkademiskStefan utbildning i ekonomi och IT. Har mång-
erfarenhetårig systemutvecklare och IT-konsult inom olika bran-som

tillscher. DroghandelKom Kronans 1988 ansvarig för företagetssom
ÄrADB-verksamhet. sedan för1994 ansvarig företagets affärsutveck-

ling med inriktning strategisk affärsutveckling, kunder och för-nya
ändringar på marknaden.
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förändringarStora på läkemedelsområdet

under 1900-talet

Apotekens uppgifter

börjanI 1900-talet svarade apoteken för praktiskt all tillverk-tagetav
ning läkemedel i Sverige medan endast tillverkasett procentav nu par
där. Rollen tillverkare spelas främst läkemedelsindustrin. Avsom nu av
de läkemedel konsumeras i landet slutet seklet härrörmotsom av
värdemässigt omkring 1/3 från svensk läkemedelsindustri medan om-
kring 2/3 kommer från utlandet. I gengäld har den svenska läkeme-
delsindustrin så stark ställning på världsmarknaden vår handels-atten
balans i fråga läkemedel positiv. Av de dominerandetvåär svenskaom
läkemedelsföretagen, Astra och Pharmacia Upjohn, har nyligen det
förra rankats och det13 bland15 världens störstasom nr senare som nr
läkemedelsföretag.

främstaApotekens uppgift distribuera läkemedel vartillär attnu
kommer viktig roll informera allmänhet, läkare och sjuk-atten annan
vårdspersonal läkemedel och deras användning. radikala för-Denom
skjutning tyngdpunkten i apotekens uppgifter underägtav som rum
detta århundrade har självfallet i hög grad påverkat deras inredning,
utrustning och bemanning. Förändringar har också skett till följd av
befolkningsutvecklingen, socialförsäkringssystemens tillkomst och ut-
veckling, de vetenskapliga och tekniska framstegen inom medicin och
farmaci m.m.

Apotekens förekomst och personal

Vid 1900-talets ingång fanns 322 apotek i Sverige. dessa lågAv 138
eller 43 i städerna. Eftersomnärmare endast drygt 21procent procent

befolkningen levde i städerna hade stadsbefolkningen vida bättreav en
tillgång till apotek landsbygdens invånare. Vid slutetän farms1996 iav
landet 897 apotek fördelade med minst apotek i varje kommun.ett

Omkring 2 000 torde ha varit sysselsatta på apoteken vidpersoner
sekelskiftet. dessaAv inemot 800 apotekare och drygt 300var personer

Återstodenhade farmaceutisklägre utbildning. farmacie elever ochvar
Årbiträdande personal olika kategorier. 1996 omkring ll 000av var

sysselsatta på apoteken. dessaAv endast omkring 850personer var
apotekare, medan cirka 5 000 hade kompetens receptarierpersoner som
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biträdesupp-olika formerfullgjordeoch omkring 0005 avpersoner
gifter.

varuanskaffningenLäkemedelsarsenalen och

myndighetbehörigutvecklade länderandrailiksomSverigeI var en av
läke-regleradeurkunddenfarmakopé längefastställdofficiellt som

År utkom den1901och kvalitet.sammansättningmedelsarsenalens
kankuriosumfarmakopén. SomSvenska näm-åttonde upplagan ettav

sålunda 1901latin ochskrivna påvaritupplagoralla tidigare attattnas
farmakopésvenska. Dennaden första upptogfarmakopéårs om-var

på dessakvalitetskravläkemedelssubstanser,läkemedel ochkring 600
äkthet, renhetläkemedlensskulleföreskrifterandra tryggasamt som

och styrka.
sådanafarmakopéårsi 1901hälftenDrygt som apo-varvarornaav

läke-i deingredienseranvändaköpa forhadetekama atträtt att som
kemikalier,oorganiskafrämstutgjordesframställde. Demedel de av

kemiska substanser.antal organiskamindreochväxtdrogertorkade ett
anskaffakundevilken apotekamafrånpartihandelfriståendeNågon

först eftersekelskiftet.vid DetSverigefanns inte idessa köpvaror var
verksamhetsådanapoteksvarustadga1913 årsikraftträdandet somav

etableradeapoteksverksamhettill sinanslutninglegalt. Ikunde drivas
partihandelsverk-ochimport-apotekaredriftigaemellertid vissa en
varuanskafñiing.apotekare i derasandrakunde assisterasamhet som
fristående parti-desedermerautveckladesverksamhetdenna treUr

domineraskullelängeVitrumochADA, Kronanhandelsföretagen som
år 1944emellertid inte förräninköpskällor. Detapotekens somvarsom

läkemedel kundemed giftigapartihandelfriståendeapotekenfrånen
bedrivas.

dominansenöverväldigandesmåningommed den så stan-ochI av
specialiteterfarmaceutiskaläkemedeloriginalförpackadedardiserade

hahälft från1900-taletspartihandeln under attomstrukturerades senare
allasalufördeprincipsortimentsgrosshandel i typervarit avsomen

enkanaldistribution, varvid iförbli instrumentläkemedel till ettatt
industrisvisstillhandahöllpartihandelsföretagprincip ensamtett en

endast tvåslut fanns iVid 1980-taletsprodukter. settsamtliga stort
det domine-läkemedelsmarknaden. Dessapåpartihandelsföretag var

utländ-mindre vissaoch dethelägdaApoteksbolaget ADArande avav
Droghandel.ägdaläkemedelsindustrier Kronansska
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Läkemedelsindustrins uppkomst

Förutsättningarna hade1800-talet.Läkemedelsindustrin föddes under
1700-taletslutetinom kemin igenombrottendeskapats stora avgenom

apotekarenden tyske Sertümerfaktorutlösandeoch framåt. En attvar
skullebedriftopium,isolera morfinlyckades snartår 1806 somenur
m.fl.strykninalkaloider kinin,flera andraytterligareföljas attav

betydelsefullvälkända medicinalväxter. Enisolerades ytterstannanur
blomst-Tyskland1800-talet särskilt ipådenhändelse att senarevar

acetanilid,lyckades framställafárgämnesindustrinrande ämnennya
använd-medicinsktmed påtagliga,m.fl.acetylsalicylsyrafenacetin,

bara egenskaper.
i anslut-läkemedelstillverkningenindustriellautvecklades denOfta

läkemedels-svenskaskedde också i Sverige. Avapotek. Såtillning
uppstod Vitrum1900-taletSverige underfunnits iföretag ur apo-som

Hässle-apoteket ioch HässleStockholm 1877Nordstjäman iteket ur
apoteksvarustadga,tillkomsten 1913 årsEfterholm 1904. somav

tillanknytningläkemedelstillverkningindustriellmöjliggjorde utan
PharmaciaLeo,läkemedelsföretagen Astra, Ferrosan,apotek tillkom

och andra.
läkemedels-desyftet vid tillkomstenursprungligaDet ungaav

tillför leveranstillverka substanser1800-taletunderfabrikema attvar
verk-utvidgaemellertid intresseuppstodGanskaapoteken. attettsnart

aktivitetläkemedel.bruksfárdiga Dennaomfattatillsamheten ävenatt
uppfunna1800-talets mittviddentillkomstenbefrämjades avgenom

Aspirintablet-lanseradeseklets sista årundertablettmaskinen. Bayers
utveckling.sinnebild för dennablevter en

Läkemedelskontrollen

framprodukterläkemedelsfabrikemasde seriösa växteVid sidan enav
källar-salufördestvivelaktigamycketflora preparat avsomav
i någonbraskande reklam. Förovederhäftig,under attfabrikanter en

initiativUppsala 1903bildades idemån stävja värsta avartema av
läkeme-upplysningByrån föroch Thunbergprofessorema Mörner om

läkemedelbedrägligaupplysningsskrift Omdelsarmonser. En gavs
också ut.
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läkemedelslagstiñrxing,tidensDen i utsträckning gick till-storsom
baka ända till 1600-talet svårtolkad. vilkenI utsträckningytterstvar
fabriksframställda lagligen kunde säljas oñapreparat öppenvar en
fråga. Apotekarsocieteten årDen 1901 utgivna medicinaltaxanav

emellertid olika150 Med års apoteksvarustadga1913upptog preparat.
betydligtblev situationen klarare först 1934 års specialitets-men

kungörelse skapade förutsättningar för för sin tid god läkemedels-en
Årkontroll. 1962 den dåvarande läkemedelslagstiftningenersattes av

läkemedelsförordning och till denna anknutna föreskrifter. Dennaen
lagstiftning ñck i sin sedermera vika för den år 1992tur antagnage
läkemedelslagen och den till denna anknutna läkemedelsförordningen.

svenska läkemedelslagstiftningenDen helt anpassad till EU-är nu
området.pårätten

Läkemedelskontrollen det år 1990 inrättade Läkeme-utövas nu av
delsverket, därmed denövertagit roll tidigare speladessom som av
Socialstyrelsens läkemedelsavdelning. i fullgjordeDenna sin tur upp-
gifter emanerade från Medicinalstyrelsens apoteksbyrå, inrättadsom

och farmaceutiska laboratorium, utvecklat det farma-1919, Statens ur
ceutiska laboratorium tillkom 1914 inom den dåvarande stats-som
medicinska anstalten.

inredningApotekens och utrustning

förändringarMed de inträffat under 1900-talet i frågastora som om
läkemedlens uppgifteroch apotekens det sig självt in-sägernatur att
redning och utrustning apotek vid seklets början inte har mycketettav

med vad vi i dag. skillnaden kanDen pågemensamt storaser anges
följande gamla apoteket krävde för delsDet densätt. stora utrymmen
storskaliga tillverkningen lagerberedningar för analytiskochav
kontroll dessa och råvarorna dels för läkemedelden tillredningav av
enligt lämnades in bedriverpå apoteket. apotekDagensrecept som
obetydlig tillverkning behöver för snabbt och säkertattmen resurser

läkaneceptkunna expediera alltid handlar färdigtör-nästansom om
packade farmaceutiska specialiteter, lämna information till kim-att
derna bereda dessa möjlighetoch själva orientera sig blandatt att
handköpspreparaten.

Vad allmänheten såg det gamla apoteket den s.k. ofñcinen. Iav var
denna fanns antal förvaringskärl i mörkt med prydligaglas in-ett stort
brända etiketter avfattade innehöllpå latin. kärl extrakter,Dessa
tinkturer, lösningar, salter, pulveriserade droger skullem.m. som an-

tillredning läkemedelvändas vid enligt inlämnade Bered-recept.av
vidningen skedde särskilt konstruerade möbler,recepturer, som var
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utrustade med vågar och andra för beredning receptläkemedlenav er-
forderliga utensilier. I ofñcinen förvarades också handköpspreparat

expedierades disk.översom
bakre region skeddeI tillverkningen lagervaror och där fram-en av

ställdes också dekokter och infusioner för behov. Därrecepturens
rullades piller, avdelades pulver i bestämda doser och utfördesut annat
tekniskt arbete. de bakreI regionerna farms också analyslaboratorium
för kontroll råvaror och tillverkade beredningar. Slutligen förekomav
ofta mycket förrådslokaler för lagerhållna läkemedel och råvaror,stora
tomglas, förbandsartiklar m.m.

sådant äldreEtt apotek istår bjärt kontrast till dagens nonnalapotek.
Lagertillverkning i skala förekommer knappaststörre och i den mån
tillredning recepturläkemedel huvud förekommer, skeröver tagetav
den skyddadpå väl plats utanför ofñcinen. det förI allmänheten till-
gängliga apoteksrummet finns eller mindre självvalsavdel-störreen
ning, där kunderna i lugn och kan orientera sig bland de utställdaro

finnsdär mottagningsplatser för receptinlänming och infor-varoma,
mation. Hela detta ofta ganska till expedi-stora ärutrymme anpassat
tion det antal originalförpackade läkemedel heltstoraav som numera
dominerar läkemedelsbilden.

grundligt områdeEtt utrett

Hög utredningsfrekvens

Under 1900-talet har antal utredningar gjorts beträffandeett stort större
eller mindre delar läkemedelsområdet. harDetta betydandeavsatt ettav
antal betänkanden. Om begränsar sig till sådana direkt berörtman som
farmacin och avgivits utredningar haft åtminstone någon typav som av
läkemedelsfrågor sina huvuduppgifter, finner sedanattsom en av man
seklets början i varje fall 40 betänkanden avgivits angående läkemedel
fram till slutet 1997. Med det betänkande Läkemedelsdistributions-av
utredningen i början 1998 har alltsåväntas minst läkeme-41avge av
delsbetänkanden avgivits under seklet.

sagda innebärDet i genomsnitt har betänkande läkemedelatt ett om
avgivits till tredje år under hela 1900-talet.vartarmat var

utomordentligt högaDen utredningsfrekvens antalet betänkan-som
den indikerar torde i viss beromån läkemedelsområdets mång-
facetterade Det berör bl.a. forskning, utbildning och information,natur.
handel och industri, säkerhet till liv och hälsa, socialförsäkringssyste-
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såväl detförhållanden påoch ekonomiskaorganisatoriskasamtmen,
området.militäracivila som

läke-förklaringendelkan ärfaktor attEn avrymma ensomannan
snabb ochmycketundergåttårhundradeunder vårtmedelsområdet en

antal läkeme-finns detSålundaförändring.genomgripande stortettnu
sjukdomar,allvarligamångalindra och botadel kan även ytterstsom

kunde lindramedelfall fannssedan i bästaårdet för 100medan som
sig fleramedutveckling har förthastigaDennadel symtom. nyaen

såväl inomanpassningarorganisatoriskaoch krävtlagstiftngsprodukter
förvaltningen.den offentliganäringslivet som

Även mångfaldenanföras förkanske kanskälsakligaytterligareom
likväl svårt heltdetläkemedelsområdetberört är attutredningar somav

okynnes-varit fråganemellanåtintrycket det ettvärja sig för att om
utredande.

ämnesområdenBehandlade

apoteks-huvudsakligennioharbetänkandena avsettde tidigare 40Av
medanförhållandenorganisatoriskaochekonomiska treväsendets

uppehållit sigbetänkanden harNioläkemedelsindustrin.berörtnärmast
läkemedels-säkerhetslagstiftning ochdelarmindreellervid större av

prissätt-läkemedlensavhandlatspecifiktbetänkanden harkontroll. Tre
läkemedelsområ-informationsfrågor påmedsigbefattatoch tvåning

forskning.ochutbildningfarmaceutiskharbetänkandendet. Fyra rört
i fyrabehandlatsharläkemedelsförsörjningenmilitäradenFrågor om

läkemedels-förslagetgrundläggandebetänkanden. Detandra enom
Social-lades framsjukförsäkringensallmännadenförmån inom avram

läkeme-Frågor1944:15.betänkande SOUi dessvårdskommittén om
ibehandlatsdärefterharoch storlekutfornmingdelsfönnånens m.m.

betänkanden.olikafem
exempliñera-läkemedelsområdetförändringarna inomDe stora som
och tekniskavetenskapligadel resultatettillinledningsvisdes är stor av

ändradockså påemellertidberor deoväsentlig delTill inteframsteg.
initieradehändelserandraorganisationsbeslut ochlagstiftning, av

fortsättningenidetta lämnasbelysautredningar. Föroffentliga att en
mindre påver-ellerutredningarflertalet deförredogörelse mersomav

utvecklingen.kat
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Utredningarna och utvecklingen

Tiden 1900 1940-

omställning denSuccessiv till moderna läkemedelseran

Apoteksväsendet präglades vid 1900-talets början hög gradi av arv
från tidigare sekler. I Sverige farms ingen egentlig läkemedelsindustri
och i omvärlden låg den i sin linda. s.k. terapeutiska revolutionen,Den
inledd med sulfapreparaten, penicillin och andra antibiotika började
omkring Under tiden1940. fram till dess genomfördes rad föränd-en

bildade basringar for den fortsatta utvecklingen.som
denna 40-årsperiod finnsInom relativt markant gränslinje kringen

Då upphörde det ålderdomliga1920. med säljbara apoteks-systemet
förmånprivilegier till för det tjänstemarmaliknande apoteks-mera

existerade de därefter följande Under50 åren. sekletssystem som
första båda decennier skapades den lagstiftning läkemedel och gif-om

öppnade för den svenska läkemedelsindustri och parti-vägenter som
handel med läkemedel allti väsentligt grundlades under 1920- ochsom

0-talen. också under193 Det denna period den speciellavar senare som
kontrollen fabriksberedda läkemedel kom till liksom de pensions-av
och avgiftssystem för apoteken för framåtlång tid dessasom gav
karaktären delar inom ekonomiskt kollektiv.ettav

IäkemedelslagstifiningNy

första 1900-talets utredningar lagstiftningsñågor.De tvâ avsåg Denav
resulterade i tillkomsten 1906 års giftstadga och den andra blevena av

tillkomstenavgörande för års apoteksvamstadga.1913 dessaGenomav
lagstiñzningsprodukter introducerades i för tidvårt land sin modemen
läkemedelslagstiftning de föråldrade och svårtolkade be-ersattesom
stämmelser tidigare gällt och i utsträckning emanerade frånstorsom

Relativt1600-ta1. klara begreppsbestämningar infördes, industriellsent
läkemedeltillverkning legaliserades och partihandel med läkemedelav

blev möjlig utanför apoteken.även

Apoteksväsendets ordnande efter 1920

Bland betänkandenade tidigaste står det lades fram1920 1912som av
apotekskommittéårs såtillvida i särklass det markerar övergångensom
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det rådde1600-talet nedärvda apotekssystemet och ifrån det sedan som
ochSverige mellan 1920 1971.

i Sverige underapoteksväsende började utbildasordnatNär ett
förlänadeapotek i regel1600-talet tillkom Konungenattgenom ennya

apotek inom bestämt område.privilegium inrättaapotekare ett ettatt
livstid säljbart. tillprivilegium löpte och Fram 1830-sådantEtt var

död, dödsboetapoteksinnehavaren, eller efter dennestalets hademitt
högstbjudande. detta förhållande ska-försälja privilegiet till Dåkunnat

apotekarkårenoch sociala problem inomekonomiskapade allt större
personliga och gälldeapoteksprivilegier blevändrades praxis så att nya

äldre privile-stod emellertid allainnehavarens död.längst till Kvar att
försäljkunde fortsättagier att as.

förordnade Kungl. Maj:tdebatter och utredningarEfter års50nära
all handel med eller överlåtelseriksdagens hörande, attår efter1873
skall åremellan apoteksprivilegier med utgången 1920enskilda avav

gällande kraft". arnorteringsfondervidare tillerkännas Tvåupphöra att
privilegi-de säljbaraflertalet innehavamabildades och det stora avav

ekonomiskt avveckla sina pri-dessa fonder förvalde anlita attattema
emellertidproblem återstod1920-talets början. radvilegier före En att

motion hemställdekammaren väcktmed bifall till i andralösa och en
förslagtillkallas förutredning måtteriksdagen år 1907 attatt avgeen

efter utgång.apoteksväsendet skulle ordnas 1920 årshurom
förrän Särskild hän-tillkallades inte 1912.begärda utredningenDen

tillgångfick bekvämtill allmänhetenenligt beslutetskulle tas attsyn
läkemedel. Vid riksdagsbehand-prisbilliga och godatill på gången

borde fålandsbygdenframhållits invånarna pålingen hade1907 att
fondtanken hade framkastatstill läkemedel ochbättre tillgång att en

skulle kunna underlättaapotekenfrån de bärkraftigamed bidrag mer
folktäta områden.apotek i mindreinrättande av

årredovisade sitt uppdragApotekskommittén 1912 ettgenomav
sidordelar. mindre 1400betänkande i På inteavgivet1919 äntre pre-

utveckling, analyse-apoteksväsendets historiskautredningensenterade
olika tänk-principdiskussioneroch brister, förderade förtjänster om

författningsförslagframtiden, lade fram utarbetadebara lösningar för
och ekonomiska anordningartill organisatoriska m.m.

lades betänkandetomsorgsfullt genomförda utredningendenTrots
remissbehandlades inteproposition.aldrig till grund för någon Det ens.

tycks betänkandetcivildepartementetEfter flera bearbetning inomårs
betyder intemitten 1920-talet.avförts från dagordningen i Dettaha av

åtgärdersjälva verket vidtogs flera ibetydelselös.utredningen Iatt var
tillfällenutredningstiden och vid fleraanda redan underutredningens

ibestämmelser personliga1920-talet Bl.a. utfärdadesunder mot-om
första ekono-apoteksprivilegier 1915,till säljbara steg motettsats en
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misk kollektivisering apotekens ekonomi 1917, bestämmelsertogsav
uppbyggnad pensionsfonder och pensionering såvälom apoteks-av av

innehavare farmaceutisk personal och deras efterlevande utfärda-som
des i omgångar under tiden 1921-1931, driñbidrag till innehavare av
mindre bärkraftiga apotek infördes 1928 och år skapades ocksåsamma
förutsättningar för inrättande läkemedelsförråd tillhandahöllsav som

apoteken för förbättra tillgångenatt på läkemedel iav glest befolkade
områden.

Krav sänktapå läkemedelspriser

Sedan riksdagens revisorer påyrkat förbilligande läkemedlenett på-av
börjades år 1929 iett sänkte läkemedels-tre etapperprogram som
prisema med 8,5 Innan heltprocent. genomförts riks-programmet tog
dagsrevisorema frågan och begärdenytt långtgåendeattupp mera
åtgärder skulle vidtas. Detta torde ha bidragit till utredning till-att en
kallades 1931 med uppdrag lägga fram förslagatt förbilligandeettom

läkemedlen.av
Något överraskande lade utredningen, Apotekssakkunniga årav

1931, efter år fram delbetänkandeett med förslagett till lagstiftning om
farmaceutiska specialiteter. Detta bakgrundenär till den förut om-
nämnda 1934 års specialitetskungörelse. Att de sakkunniga först in-
riktade sig på denna fråga motiverades med dels kontrollatt överen
handeln med farmaceutiska specialiteter borde kunna beak-utgöra ett

led i möjliga åtgärdertansvärt för minska allmänhetensatt utgifter för
läkemedel, dels de sakkunniga ansågatt det nödvändigt dröjs-att utan
mål få till stånd tillsyn från det allmänna på detta område.en

utredningensI huvudbetänkande SOU 1934:35 behandlades frågor
apotekens ekonomi, personalförhållanden och lokalkostnader, för-om

billigande apotekens varuinköp, central läkemedelsberedning,av
kreditgivning apoteksinnehavare, revision apoteksvarustadganav
och medicinaltaxegrundema, billigare läkemedel för vissa förbrukare,
nyanläggning apotek, pensionsfrågor inkomstreglering förav samt
apoteksinnehavare.

Bland de förslag förverkligades tvivel inkomstregle-utansom var
ringen för apoteksinnehavare det betydelsefulla resultatetmest deav
sakkunnigas arbete. Inkomstregleringen utformades så apoteks-att
innehavama blev skyldiga till central kassa inbetalaatt avgifteren som

relaterade till det före avgiften beräknade rörelseresultatet. Vinstenvar
minskad med avgiften apoteksinnehavarens behållna inkomstvar av
apoteksrörelsen. Ett antal ändringar istort avgiftens tekniska konstruk-
tion gjorde så småningom avgiften alltmer progressiv.
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regle-delsåstadkomsavgiftssystemetinförda1936det årGenom en
förmöjlighetdelsinkomster, apote-apoteksinnehavamasring enav

ochutrustningapotekensfrågaförbättringar igenomförakarna att om
inkomstderaspåverkadealltför mycketdettafunktion avegenattutan

effektennegativaframträdande attalltmeramed årenrörelsen. Den var,
dennemycket,särskiltpåverkadeshellerinteinkomstinnehavarens om

apoteketsförbättraföråtgärderbehövligagenomföra attunderlät att
avgiftssystemetvilkaunderår30deUnderfunktion. änrationella mer

utvecklingen. Sys-förbetydelseemellertiddettillämpades storavvar
kollekti-tankedenfullföljandekonsekventinnebar om enett avtemet

redantillämpasbörjadeviss måniapoteksekonominvisering somav
idéförverkligandeochdel,1910-talets ettunder somav envarsenare
gångenförstafördennadåriksdagen,iframförtstidigareår30nära

Sverige.apoteksväsendet iutredningbegärde omen
monopol-statliginrättandeförslagApotekssakunnigas enavom

centraliserad tillverk-ocksåvilkeninomläkemedel,grosshandel för en
motståndskulleapoteksberedningar mötte stortägavissaning rum,av

aldrig.genomfördesremissbehandlingen. Detunder

läkemedelsförsörjningMilitär

i börjanordnandeapoteksväsendetsmilitäradetutredning avEn om
den militäramoderniseringtillmedverkalyckades inte1920-talet aven

1930-taletsunderigenaktualiseradesSakenläkemedelsförsörjningen.
situationenframtidadenfråganOrsakendel. närmast att omvarsenare

i detinvolveradesGamisonssjukhuset ut-belägnaStockholmiför det
isjukhusetKarolinskatillkomstenföregickredningsarbete avsom

1800-taltidigtsedanfannsGamisonssjukhusetVid1940.Stockholm
sjukhusapotek.militärtett

såväl civilaansvarigainomutredningsarbeteomfattandeEfter ett
betänkandetiutredningtillkalladesmyndighetermilitära somensom

läkemedelsförsörj-försvarsväsendetsförslag1939:48SOU omavgav
militäraför denverkställandebl.a.innebarning. attDetta organsom

skulle försestatsapotek,skulle finnasläkemedelsförsörjningen ett som
dagligadenförsåvälläkemedelbehovmed dessförsvarsväsendet av

Statsapoteketutrustningsbehov.dessförfredstidiförbrukningen som
och försesjukhusetKarolinskatillanslutetlokalmässigtskulle vara

inrättat 1940,Militärapoteket,läkemedel.behovmed desssjukhuset av
central-ochsjukhusetKarolinskaapotek förrolldubblasinikom som

farmacinsroll förmycketspelaförsvarsmakten storförapotek att en
Sverigeden iområdet. Förmilitäraciviladetsåvälpåutveckling som

mönsterbildande.detblevsjukhusfarmacineftersattastarktdå
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Tiden 1941 1962-

Upprustning kvardröjande reformbehovmen

Från farmaceutiska utgångspunkter kännetecknas denna period framför
allt apoteksväsendet undergick betydandeatt modernisering,av atten
svensk och utländsk läkemedelsindustri initierade antalett stort nya
och effektiva läkemedel, biverkningsproblematiken, på ödesdi-att ett

manifesterad neurosedynkatastrofen,sättgert kom tilldra sigattgenom
intresse, tidsenlig läkemedelslagstiflziingstort komatt till samt atten

den tidigare försummade farmaceutiska utbildningen och forskningen
fick kraftig uppryckning. Brister fanns dock fortfarande och perio-en
den förknippad med tvåär statliga utredningar rörande läkeme-stora
delsförsörjningen dock inte medförde några nämnvärda organi-som
satoriska förändringar. Under perioden infördes allmän sjukförsäkring i
Sverige och i samband därmed tillkom relativt läkemedels-generösen
fönnån.

F armaceutbrist, utbildning och forskning

En central läroanstalt för farmaceutisk utbildning, Farmaceutiska insti-
tillkom på1837 Apotekarsocietetens initiativ.tutet heltDet övertogs av

1881. Enligt 1901 års stadga för institutetstaten kunde två olika exa-
mina avläggas vid institutet, dels farmacie kandidatexamen, dels apote-
karexamen. Avlagd kandidatexamen villkor för tillträde tillettvar
apotekarutbildningen. Kandidatexamen blev emellertid för många även

slutexamen, eftersom den behörighet påatt egeten gav ansvar expe-
diera apotek.pårecept

farms sålundaDet två kategorier farmaceutiskt utbildad personal på
apoteken, apotekare och kandidater. längeDetta för de svenskaettvar
apoteken unikt förhållande, inrymde möjlighet till ekonomisktsom en

rationell personalpolitik i andra länder. Kanskeän närmastmera av en
tillfällighet svarade länge institutets kapacitet för utbilda kandidateratt
ganska väl behovet såväl säkra erforderligt tillflödemot tillatt apote-
karutbildningen försörja apoteken med önskat antal kandidater.attsom

Under 1930-talets del uppstod emellertid svåra kapacitets-senare
problem i och med allt svårare brist fannaceuter,på särskiltatt en
farmacie kandidater, gjorde sig märkbar på landets apotek. Samtidigt
började det bli alltmera tydligt institutets vetenskapliga och lokal-att
mässiga inte längre motsvarade tidens krav. Detta illustrerasresurser av

institutet inte fick någon förstärkningatt vetenskapligpermanent av
personal under de första femtio åren 1900-talet och huvuddelenattav
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1960-taletdisponerades fram till slutetde lokalresurser avsomav
provisoriumförfogande 1923.ställts till ettsom

År redovisade sinautredning årtillkallades1945 treen som senare
börjani betänkandet 1948:46. Ireformerad utbildning SOUförslag om

linje medpartiella reformer i utred-genomfördes vissa1950-taletav
grundtankar.ningens

oför-missförhållandena kvarstod emellertidde tidigareflestaDe av
tillkallades basis utred-utredning 1957. Påändrade, då ett avaven ny

beviljadestencilerat delbetänkandesnabbt produceratningen stats-
institutetförstärkningar, tillförsäkradeavsevärdamakterna 1958 som

vid den tid-motsvarande basorganisationavseendeni flera somen
vid univer-naturvetenskapliga fakultetemavid detillämpadespunkten

utredningen omfattandeföreslogslutbetänkande 1964:48siteten. sittI
skulleStockholmFarmaceutiska institutet iinbegrepreformer attsom

Uppsala.fakultet vid Universitetet ifarmaceutiskombildas till en
farmaceutisk fakultet iriksdag inrättadesEnligt beslut vid 1965 års en

inom det plane-1968/69 med lokalermed budgetåretUppsala från och
vetenskapliga tjänsterhögreantalrade biomedicinska Ettcentret. stort

förstärktesutbildningskapacitetenochinrättades avsevärt.
farma-stimulans för deninnebar starktill UppsalaFörflyttningen en

doktorsgraden för-inrättade farmacieceutiska forskningen. Den 1957
fåtal.endast Numeranaturliga skälbörjanvärvades till ärettavaven
farmacie dokto-genomsnitt har 10 15antalet doktorander Istort. nya-

Flertalet dessa harl980-talet.årligen sedan börjantillkommit avavrer
akademiska sektorn.och denläkemedelsindustrinanställning inom

läkemedelsför-förstatliganderiksdagsmotionUtredning efter avom
sörjningen

m.fl.Rolf Edberg skammarenmotion i andraTill följd an-avenav
skyndsam utred-skrivelse till Kungl. Maj:triksdag ihöll års1944 om

därvidochförbilliga läkemedlenmöjligheterna ävenning attattav
läkemedelsindustrin,förstatligandehelt eller delvisfrågan ett avom

rationel-apoteksväsendet i syfte åstadkommaochdroghandeln att en
organisation uppmärksammas.ändamålsenligare måttelare och

socialärenden den junistatrådsprotokollet 7tillanförandeI överett
1946 bemyndig-Mossbergkonsultativa statsrådetdåvarandeanhöll om

apoteksväsendet,angåendesakkunniga för utredningtillkallaande att
därvid till riks-hänvisadeläkemedelsindustrin.och Handroghandeln

bl.a. följande.skrivelse och anfördeomnänmdadagens nyss
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Vid utredningen bör rationell plan för läkemedelsförsörj-en
ningen och de organisatoriska formerna därför utarbetas. Möjlig-
heten till ytterligare ökad industriell tillverkning läkemedlen börav
undersökas. Syftet bör få fram billigare läkemedelattvara utan att
säkerhets- och kvalitetssynpunktema eftersätts bereda all-samt att
mänheten snabb och bekväm tillgång till behövliga läkemedel.
Angelägenheten föräven räkningstatens läkemedlenattegen av
förbilligas framträder med skärpa i belysningen framlagda för-av
slag, enligt vilka skulle påtaga sigstaten avsevärd del läkeme-en av
delskostnadema för landets befolkning.

Från de synpunkter jag utvecklat bör sålunda grosshandelnnu
med läkemedel, dess prissättning och affársförhållanden i övrigt

till föremålgöras för ingående utredning. Om det härvid skulleen
visa sig grosshandeln behöveratt omläggas enligt riktlinjer, som
uppdragits vid tidigare utredningar i böränmet, utredningen upptaga
dessa linjer till förnyad prövning.

Läkemedelsindustrins produktionsförhållanden, prissättning och
affårsförhållanden i övrigt bör ingåendeäven granskas. Med den
dominerande roll, de fabriksframställda läkemedlen intar i läke-som
medelsförsörjningen, kännedomär de förhållanden och vill-en om
kor under vilka de framställs och prissätts grundläggande bety-av
delse, Skulle det visa sig effektiv kontrollatt läkemedels-överen
industrins tillverkning och prissättning dess planmässigasamt
inordnande i läkemedelsförsörjningen kan vinnas endast ettgenom
statligt Övertagande denna industri, bör också denna fråga ochav
dess konsekvenser utredas.

Utredningen bör vidare frågan rationelluppta organisationom en
apoteksväsendet. Därvid bör undersökas ickeav vissa läkeme-om

del, tillverkas på det apotek, där de försäljs, och ickesom lämp-nu
ligen bör tillverkas inom industrin, med fördel skulle kunna beredas
antingen vid för hela riketett laboratorium eller ågemensamt ett
mindre antal därför lämpade apotek distriktsapotek. Härigenom
skulle apoteken komma i viss mån differentieras,att varigenom en
del apotek skulle kunna ñlialapotek,ersättas läkemedelsförrådav
eller någon lämplig form inrättning för läkemedels-annan av
distribution. Möjligheterna i de städerna iatt ökadstora utsträck-
ning förlägga försäljningsställena från de med höga hyror belastade
lokalerna i affärscentra till bostadsområdena bör undersökas. Frågan

helt förstatligandeett apoteken bör ingåendeom ochprövasav
skälen för och redovisas.emot
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medici-revisionutredas nämndesskullefrågorBland övriga avensom
specialitetskungörelseårs1934 samtnaltaxegrunderna, översyn aven

beredskapssyfte.läkemedel ilagerhållningfrågan avom
läkeme-1946 årsbenämningenutredningentillkallade antogDen

Omorganisa-titeln1951:34 medbetänkande SOUdelsutredning. Ett
Därvidseptember 1951.iapoteksväsendet i rikettion avgavsm.m.av

återstod företautredningsuppdraget översynattanmäldes att avenav
förslag. Ord-föranleddadäravframläggaspecialitetskungörelsen och

grundde påsamtidigtmeddeladeledamötertvå övriga attochföranden
ledamotskapfrånbli befriadeönskadekaraktärspecielladen frågansav

efter vissutredningenför hurredogörsframLängrei utredningen.
lagstifmingsuppdraget.fullgjorderekonstruktion

för tidi-redogörelsekortfattadinnehöllbetänkandetavgivnaDet en
läkeme-utvecklingenhistorikomfattande överutredningar, avengare
beskriv-grundligrelativtolika komponenterdelsförsörjningens samt en

diskussionochutredningarTekniskaförhållanden.aktuellaning dåav
lämnadesDäremotförekomlösningaralternativa sparsamt. enmeraav

statligaföreslagnaenhälligtdethurredogörelse förutförligganska
läkeme-frågafungera.och Iskulle konstruerasapoteksbolaget om

inspektions-statligföreslogsgrosshandelnochdelsindustrin att en
reservationsvisföreslogledamöterTvå attinföras.skulleverksamhet

förstatligas.bordegrosshandeln
remissbehandling.omfattandeföremål förblevBetänkandet en

anmärkningåterkommandeutfall.negativt EnmycketfickDenna ett
bärandeutsträckningerforderligi presenteratinteutredningenattvar

i di-behandla fleraunderlåtitden närmareundersökningar attsamt att
påpekadesyttrandenflerafrågor. Ibetydelsefullaanfördarektiven

påutredningenbelastadestrovärdighet ettmaterialets attockså att av
förstatligandesig förbundithastadium etttidigtmycket syntes av

gjorts.undersökningardjupgåendenågrainnanapoteksväsendet mer
någonaldrigföranleddebetänkandeLäkemedelsutredningens pro-

riksdagen.tillposition

resultatorganisationsutredningYtterligare utanen

för Inri-chefendåvarandetillkalladebemyndigandevederbörligtEfter
utredningsmäntvåHedlund i juni 1953 attstatsrådetkesdepartementet

företrä-antalläkemedelsförsörjningen. Ettmedbiträda översyn aven
läkemedelssektom förordnadesinomintresseinriktningarolikadare för

med utredningsmännen.överläggningardelta isakkunnigaatt som
läkeme-årsdet 1946skulleförUtgångspunkten översynen vara av

förslagkonstruktivadebetänkandetframlagdadelsutredning samt som
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kommit fram i samband med remissbehandlingen detta. Sådana för-av
slag hade främst Medicinalstyrelsen och apotekar-presenterats av av
organisationerna. Bland de frågor särskilt borde uppmärksammassom

utredningen nämndes följande i direktiven, nämligen apoteksväsen-av
dets ledning.centrala apotekens avgiftssystem, sjukhusens läkeme-
delsförsörjning, gränsdragningen mellan apotekens och läkemedels-
industrins tillverkning kommunala subventioner vid nyetableringsamt

apotek. Utöver åt dessa ägnade utredningen uppmärksamhetstorav
frågan droghandelns förhållanden.om

Utredningen benämningen 1953 års läkemedelskommitté.antog
Uppdraget redovisades i betänkandet SOU betititlat1959:5 Läkeme-
delsförsörjningens organisation.

I fråga apoteksväsendets ledning föreslogs inrättandeom av en
apoteksnämnd. Denna skulle ledde den ekonomiskaettvara organ som
utvecklingen i beträffande apoteksväsendet. Nämnden skulle beståstort

företrädare för allmännadet och apotekarna.. skulle förDenav svara
de linjerna, medan beslut verkställighet i övrigt skulle liggastora om
hos Apotekarsocietetens direktion.

Beträffande avgiftssystemet gjordes omfattande ekonomiska utred-
ningar. dessaBaserat på lade kommittén fram modifierat avgifts-ett

Detta ansågs bättre det då gällande tillvara såvälsystem än systemet ta
det allmännas den enskildes intressen.som

Kommitténs behandling frågan sjukhusens läkemedelsfor-av om
sörjning följde konservativ linje. Något behov inrättastörre atten av

sjukhusapotek kommitténansåg inte finnas. Flertalet sjukhus bordenya
dittills betjänas apotek på Sex de sjukhusenett störstaorten.som av av

ansågs dock kunna få medgivande i regi driva sjukhusapotekatt egen
för betjäna den slutna vården inte tillhandahålla läkemedelatt attmen
för öppenvårdens behov.

Frågan gränsdragning mellan apotekens läkemedelsindu-ochom
strins tillverkning främst upphov till vissa förslag apotekensgav om
ACO-verksamhet. Därmed tillverkning standardiseradeavses av
färdigförpackade läkemedel inom apoteksväsendet. Förslaget gick ut

ACO-tillverkningen borde ske inom Apotekarsocietetenatt ett ägtav
bolag och vissa angivna bordeACO-preparatnärmareatt typer av
underkastas registreringstvång i likhet med industrins produkter.

Kommittén konstaterade kommunala bidrag till drift apotekatt av
inte längre förekom i någon utsträckning menade destörre attmen
kvarvarande borde avvecklas.

Stor uppmärksamhet ägnades droghandelns förhållanden. För
kommitténs räkning utfördes ekonomisk utredning professorn Ulfen av
af Trolle fördelar och nackdelar med centraliserad grosshandel.om en

slutsatsHans centraliserad droghandel på kort sikt skulleattvar en vara

XIII7 IR-KI
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kostnadseffektiv denna fördel loppet ii det långamest attmen av-
skulle förlorad. tillsaknad konkurrens Med hänsyn dettaav re-

kommenderades inte monopolisering ställetdroghandeln. före-Ien av
Apotekarsocieteten kollektivslog kommittén skulle drog-att starta en
medhandel i konkurrens de redan existerande.

veckor innan års läkemedelskommitté sitt betänk-Några 1953 avgav
ande offentliggjorde Apotekarsocieteten den övertagit aktiemajori-att

Apoteksvarucentralen Vitrum dels drev droghandel delsiteten som var
tillverkande läkemedelsindustri. betänkandet uttalades dettaI atten

sammanföll med kommitténs förslag endast under förutsättningförvärv
tillverkningsdel frånskildes.företagetsatt

Remissutfallet på kommitténs betänkande blev oenhetligt. Beträff-
droghandelsfrågan förekom med kommentarer till kom-ande sparsamt

överväganden och förslag. remissinstanser ägnademitténs Många i
åt diskussion lämpligheten Apotekar-stället utrymmesort en av av

tvivelsocietetens förvärv Vitrum. flera yttranden yppadesI attomav
apoteksnänmden lösning fråganden föreslagna innebar någon på om

apoteksväsendets centrala ledning. heller förslaget till avgifts-Inte nytt
de sakkunnigaste remissinstansema tillräckligtansågssystem av vara

överlägset det gamla.
proposition till riksdagen läkemedels-avläts inte på basisNågon av

denkommitténs betänkande. anmäldes dock för riksdagen iDet propo-
ochsition med förslag till läkemedelsförordning 1962som avgavs som

fram. synpunkterlängre Därvid refererades vissakommenteras som
haft frågan registrering ACO-preparatenkommittén på samtavom ev.

läkemedelsförsörjning.problematiken kring sjukhusenspå

sjukförsäkring med anknuten läkemedelsförmånAllmän

sjukförsäkring i kraft i Sverige.Vid 1955 trädde allmäningången av en
försäkringens erhöll medborgarna samtidigt läke-Formellt utom ram en

medelsförmån.
allmän sjukförsäkring lades fram Socialvårds-Förslag om av

dess sjunde betänkande Kommitténkommittén i SOU 1944:15. var
läkemedelsförmån skulle förorsaka avsevärdamedveten attom en

sådan förmån nödvändig. Bl.a. anfördes föl-kostnader ansågmen en
torde med ganska fog kunna gällande det intejande: Man görastort att

med läkarvård fastställer patientens sjukdommycket beväntär en som
erforderliga inte samtidigt möjlig-och de för botandet åtgärderna, om

ojämförligtbereds den sjuke begagna sig dessa åtgärder.het Denatt av
ordinationen har varit och alltmera bli begagnandetvanligaste synes av

läkemedel.
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Avsikten hade varit sjukförsäkringen skulle trädaatt i kraft 1950
olika skäl- bl.a. önskan samordna sjuk- och olycksfalls-attmen av en

försäkringarna sköts ikraftträdandet till 1955. Utfommingenupp av-
läkemedelsfönnånen följde i huvudsak de riktlinjer dragits isom upp

stencilerat betänkande 1953 särskiltett tillkallad utredningsman.av en
Detta innebar läkemedel ordinerade vid någonatt de i 15av grupper
särskilt förtecknade sjukdomarna erhölls kostnadsfritt, medan övriga
läkemedel till 50 den del kostnadenersattes procent överstegav av som

kronor. Rabatterna förskotteradestre apoteken efter rekvisitionav som
erhöll gottgörelse för rabatterade belopp. Stickprovsmässig kontroll av
de legat till grund för rabatteringama utfördesrecept i efterhandsom av
Medicinalstyrelsen och Riksförsäkringsverket.

En bestämmelsernaöversyn läkemedelsrabatteringen gjordesav om
1961 års sjukförsäkringsutredning, redovisade denna del sittav som av

uppdrag betänkandeti SOU 1966:28. Resultatet blev anordningenatt
med kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel behölls. Antalet sjuk-
domar vid vilka kostnadsfria läkemedel kunde förekomma ökades och
tekniken för rabattering ändrades. Sålunda skulle prisnedsättningen
med 50 utgå på den del kostnaden förprocent de vid tillfälleav samma
expedierade läkemedlen låg mellan och kronor5 25 och för kost-som
nad därutöver skulle rabatteringen 100 innebarDettaprocent. attvara
ingen behövde betala 15 kronor för de vidän varje tillfälle inköptamer
läkemedlen. Därefter har rabattsatsema ändrats vid antal till-ett stort
fällen, så den minsta kostnaden för läkemedelsköpatt under 1996ett

160 kronor.var
Som beskrivs längre fram harnämnare läkemedelsfönnånen under-

gått drastisk förändring från 1997.en

Moderniserad lagstiftning

Som redan hade 1946 års läkemedelsutredningnämnts i uppdrag att se
1934 års specialitetskungörelse.över Utredningen fann emellertid att

sådan inte skulle bli meningsfullöversyn den inte utsträcktes tillen om
omfatta det lagstiftningskomplexatt större vilket specialitetskungö-av

relsen integrerad del. Arbetet kom därför omfatta fullstän-attvar en en
dig genomgång då gällande läkemedelslagstiñning.av

Resultatet blev förslag till läkemedelsförordningett redovisa-som
des i betänkandet SOU 1955:44. Förslaget mycket komplett ochvar
författningstexten omfattade inte mindre 104 paragrafer.än

Avsikten läkemedelsförordningen skulleatt apoteksvam-ersättavar
stadgan, specialitetskungörelsen och fem andra äldre författningar. När
betänkandet avlämnades framhöll utredningen, den föreslagna läke-att
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medelsförordningen inkluderade föreskrifter gifter läkeme-såsomom
medförde förslaget bifall dåvarande gift-del, vilket måsteatt om varm

stadga revideras.
Vid remissbehandlingen betänkandet uttalade antalett stortav

betänkligheter sammanföra hela läkemedels-remissinstanser mot att
förklarade också detlagstiftningen i enda förordning. Många atten var

till vissa begreppsbestämningar och dessas kon-ställningsvårt att ta
modifierad giftlagstiftning. övrigt förekomavsaknad Isekvenser i av en

synpunkter för och de framförda förslagen total-åtskilliga emot men
betänkandet borde kunna tjäna utgångspunktbedömningen attvar som

lagstiftning.för en ny
för företahösten tillkallades utredningsmanPå 1957 över-atten en

Giñstadgeutredningen. Uppdraget redovisa-giftlagstiftningensyn av
des i betänkandet SOU 1961:41.

läkemedel skulleFörslaget utgick ifrån alla bestämmelseratt om
de materiellaläkemedelslagstiftningens ochmeddelas inom attram

utgjorde läkemedel skulle fördelasbestämmelserna gifter inteom som
bekämpningsmedelsförordning.giftförordning ochmellan enen

remissinstan-mycket positivt mottagandeBetänkandet fick ett av
serna.

inhämtades riksdagens yttrandepropositionen 1962:184Genom
förordningarutarbetade förslag tillregeringskanslietfyra inomöver

bekämpnings-gifter och andra hälsofarligaläkemedel,angående varor,
de undernarkotika. överensstämmelse med remiss-respektivemedel I

läkemedelsförord-framförda kraven hade förslaget tillbehandlingen
kompletteras medkort ramförfattning avseddutformatsning attensom

och bekämp-Förslagen till giftförordningtillämpningskungörelser.
tillämpningskungö-kompletteras medningsmedel, de avseddaäven att

för-Giftstadgeutredningensstod i överensstämmelse medrelser, nära
regler i denarkotikaförordning innefattade relevantaFörslaget tillslag.

på området Sverige biträtt.konventioner
Förordningamaanslöt sig till förslagen i propositionen.Riksdagen

utfärdadeliksomdecember och träddeutfärdades i 1962 senare
särskildkraft år 1964.tillämpningskungörelser i vid ingången Enav

giftlagstiftningen, Giftnämnden, inrätta-tillsynsmyndighet för den nya
den julides från 1963.l

kontrollbestämmelsemaläkemedelsförordning blev1962 årsGenom
skulle appliceras på ellerdiagnostiskatillämpliga påäven preparat som

biverknings-organismen. väsentlig nyhettillföras En attannan var
generellafokus. infördes det kravetkom i Sålundaproblematiken att

tilli missförhållande denfick ha biverkningar stodläkemedel inte som
avsedda effekten.
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medicinaltaxegrunderNya

Redan stadgades1688 apoteken inte fick tillämpa högre priseratt än
vad i officiell medicinaltaxa. förstaDen utfärda-taxansom angavs en
des 1699. Under 1900-talets första hälft utfärdades medicinaltaxor
årligen Medicinalstyrelsen. hadeTaxorna utarbetats med ledningav av
de medicinaltaxegnmder Kungl. Majzt meddelat 1901 respektivesom
1925 och med hänsynstagande till de modifikationer vid någrasom
tillfällen vidtagits i dessa grundregler. Principiellt föll bestämmelserna
från såväl 1901 1925 tillbaka föreskrifterpå fastställdes redansom som

Med tiden blev1819. medicinaltaxegrundema alltmer orationella. Be-
lopp angivits i kronor och hade inte justeratsören penning-trotssom
värdets förändringar, tillräcklig hänsyn inte till mekaniseradetogs me-
toder tillämpades både på apotek och inom industrin. Därjämtesom var
reglerna sin detaljrikedom tungrodda arbeta med.attgenom

tillsattEn år 1952 utredning, Medicinaltaxekommittén, lade fram
förslag till medicinaltaxegnmder 1954. I kommittén ingick före-nya
trädare för Medicinalstyrelsen, Priskontrollnänmden, Landstingsför-
bundet, Apotekarsocieteten Läkemedelsindustriföreningen.samt

avgivna förslagetDet innebar väsentligt förenklade tekniska regler.
Dessa byggde på varje och helst varje varuslag skulleatt varugrupp
bära sina kostnader. Målsättningen skulle med tillgodo-attegna vara
seende kostnadstäckning för apotekskollektivet och skälig ersättningav
till apoteksinnehavama skulle sjukvårdens övriga huvudmänstaten,
och allmänheten tillförsäkras lägsta möjliga priser läkemedlen.

överensstämmelseI med kommitténs förslag fastställdenära Kungl.
Maj i oktober 1954 medicinaltaxegmnder tillämpas från ochattnya
med ingången år 1955.av

Sjukhusens läkemedelsförsörjning

förstaDe bestämmelserna sjukhusens läkemedelsförsörjning med-om
delades kungörelse Enligt1938. denna skulle vid varje sjuk-genom en
hus med flera avdelningar finnas antingen sjukhusapotek ellerett ett
centralförråd. Sjukhusapoteket del apotek i och förestodsortenvar av

apotekare, medan centralförrådet del sjukhuset ochav en var en av
förestods sjuksköterska. Vid den tidpunkten farms fem sådanaav en
sjukhusapotek i Sverige.

Alla läkemedel reglerades apoteksvarustadgan måstesom av ur-
sprungligen införskaffas till sjukhus från apotek. Genom ändring ien
stadgan 1952 medgavs emellertid fabrikant infusionslösningaratt av
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efter tillstånd sälja sådana lösningar direkt till sjuk-särskilt kunde få
hus.

till läkemedelsfor-föreskrift i tillämpningskungörelsenGenom en
till läkemedelvidgades detta medgivandeordningen att avsesenare

och i allmänhetanvändes företrädesvis vid sjukvårdsinrättningsom
eller skrymmandei förpackning avsevärd tyngdlevereras av mera

infusionslösningarpraktiken innebar detta i huvudsak ochvolym. I att
röntgenkontrastmedel säljas direkt till sjukhus.kundevissa

läkemedelskommittéredogörelsen för års harframgått 1953Som av
regi skullehuruvida sjukhushuvudman iockså diskuterats egenen

kommittén borde detta kunnadriva sjukhusapotek. Enligtkunna
sjukvårdshuvudmannen blevfråga endast vinsten förkomma i om

för apotekskollektivet.förlustenstörre än
tillfällen uttalat sig till förmånMedicinalstyrelsen hade vid olikatre

Uttalanden ii sjukvårdshuvudmännens regi.för sjukhusapotek samma
landstingsförbundet ochförekommit från läkarsällskapet,riktning hade

stadsförbundet.dåvarande
lagstiñningspropositioneni den förut nämndaFrågan togs upp

Föredragande departementschefen statsrådet Johansson1962:184. an-
bland följande.förde annat

läkemedelsförsöijninñfrågan hur sjukhusensbedömandeVid ett av
först ställningskall ordnas torde haför framtiden att taman

ekonomiskauteslutande frånspörsmålet bör bedömashuruvida ut-
med det be-sammanhänger i singångspunkter. fråganDen ärtur om

sjukhusen blott ochläkemedelsförsörjninåenbetraktarättigat att
ministri ution. Enligtfråga erhållning ochbart me-en omsom

utvecklingårtiondenasallet.så inte Dening kan senastevara
förmedel betyderhar vad effektivareläkemedelsområdet visat in 1-

okända risker viduppdagat tidigaresamhälle har ocksåvid och men
betydelse från allmän-läkemedelsbehandling. Det är störstaav

intensifieratpunkt,samhällsekonomiskmänsklig och ettatts
läkeme-ytterli ökatill ståndforskningsarbete kommer ör att are

sådant arbetedess risker.möjligheter och minskadelsterapms
medverkan från sjukhus-aktivbedrivas med framgångkan inte utan

mellansamverkansådant arbete måsteVidsida. ägaett rumenens
fråndärvid inte minstolika ämnesområden ochfrånföreträdare

sjukhusen,lämpligt dedet därförfarmacin. Jag störreattanser
farma-medregionsjukhusen,undervisnings- ochfrämst utrustas

medförse klinikernablott haravdelningar, inteceutiska attsom
också harden dagliga sjukvårdenläkemedel för attutan resurser

forskningsarbetet åutgångspunkterdeltaga ifarmaceutiskafrån
lösning sjukvårmedverka vidläkemedelsområdet i övri av s-oc

sådanapåläkemedels ågorna Somstårproblem nära. exemsom
roblemstä ingama påde mångskiftandeblottvill ag nämna

praktiska sjukvårdenförsteknikens område. Aveniserinsteri en
värde.sakkunskaptill farmaceutiskomedel tillgång stortär avar

den ag häroch farmaci,samordning mellan medicinsådanEn som
Karolinskatju år vidsedanexisterarskisserat, än uset,mer

usapotek.statliga militärapoteketdetdär är
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Efter ytterligare till förmån för sjukvårdshuvudmarmaägdaargument
sjukhusapotek förklarade sig departementschefen böra tillstyrka att
sjukhusen i viss utsträckning och på vissa villkor efter Kungl. Majzts
prövning i varje särskilt fall medgavs rätt sjukhusapo-att genom egna
tek för sin läkemedelsförsörjning. Som allmänna förutsättningarsvara
borde gälla sjukhuset hade tillräckligatt storlek och apoteketatt gavs
erforderliga resurser.

Departementschefens yttrande föranledde ingen erinran från riks-
dagens sida.

Endast fåtal sjukvårdshuvudmän begärdeett och fick medgivande
i regi driva sjukhusapotek.att Departementschefens uttalandeegen i

propositionen kom emellertid initiera utredningaratt såväl inom den
dåvarande centrala sjukvårdsberedningen en föregångare till SPRI

inom Apotekarsociteten sjukhusapotekens resursbehov.som Dessaom
utredningar fick betydelse för denstor omfattande utvidgningensenare
och upprustningen sjukhusfarmacin i Sverige.av

Tiden 1963 1985-

Systemskifte

Avlösningen privilegiesystemet apoteksbolagett tvivelav är utanav
den genomgripande förändringenmest inom svensk farmaci under
1900-talet. Därför har tidpunkten för tillkallandet Läkemedelsför-av
sörjningsutredningen och slutåret för bolagets första avtalsperiod fått
begränsa detta tidsavsnitt. Under denna period engagerade sig istaten
läkemedelsindustrin förvärven läkemedelsföretagen Kabi ochgenom av
Vitrum, bildade kärnan i den statliga läkemedelskoncem ska-som som
pades. Läkemedelskontrollen förstärktes och läkemedelsinfonnationen
byggdes Bland tillkom FASSut. ochannat Apoteksbolagets läkeme-
delsbok.

Ytterligare organisationsutredning tillkallasen

I april 1963 bemyndigades chefen för Inrikesdepartementet tillkallaatt
sakkunnig för utredninggöra läkemedelsförsörjningenatten ochen om

lägga fram därav föranledda förslag.
Direktiven för utredningen mycket omfattande. En relativt utför-var

lig redogörelse för de förslag lagts fram 1946 års läkeme-gavs som av
delsutredning och 1953 års läkemedelskommitté. konstateradesDet att
under den tid dessa utredningar pågått hade utveckling och modemi-en
sering skett inom såväl läkemedelsindustri och droghandel som apo-
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samhälleligatillgodose degälldedet däremotteksväsende. När att
sades problem i alltekonomisksåvälintressena art,som annanav

omkring 40gjordes tillHänvisningkvarstå olösta.väsentligt procentatt
sjukförsäkringsmedel ellerbestredsläkemedelsutgiftema statavavav

utredningen lade2/3hade stigit tillandeloch kommun, nären som
detnämndes den möjlighetbetänkande. Vidarefram sitt genomsom

för sjukhusenproposition 1962:184initiativet irefererade öppnatsnyss
läkeme-Angelägenhetenregi.apotek ii viss mån attöppnaatt avegen

refonneradesorganisation ytterligare störredelsförsörjningens ettmot
de tidigarekonstaterades ocksåslogs fast. Detsamhällsengagemang att

önskvärdatill grund förläggasinte kundeutredningarnanämnda re-
former.

beträffan-bedrivandeför utredningensVägledande synpunkter gavs
apotek.droghandel ochindustride såväl som

aktualiserasaknadesanledningindustrin uttaladesfråga attI attom
och kon-verksamhetenBeträffande insyn iförstatligande.kravet ett

läkemedelslagstift-denhänvisades tillproduktematroll att nyaav
inte frånundersökasborde dockmöjligheter.ökade Detningen omgav

läkemedelstillverkning borde ske iökadkonkurrenssynpunkt vissen
regi.allmän

droghandelns verk-centraliseraborde allvarligtDet övervägas att
monopolföretag.statligtsamhet till ett

bordeläkemedeldetaljhandeln medfor övervägas.ordningEn ny
ökatficksjukvårdens huvudmändärvid tala förtorde ettMycket att

privatägda apotekkundeParallelltläkemedelsförsörjningen.föransvar
anknutnaapotekenmedbordeAlternativttänkas. övervägas systemett

borde tillvaldesvilketföretag. Oavsetttill statligt systemett sessom
tillgodosett.blev välområdetservice påbehovallmänhetensatt av

kunde förordasprinciperna intede angivnalösning enligtOm se-en
andrabordegjorts,detaljundersökningama vägarerforderligadedan

läkemedelsfrågoma.samhället ökatkundeprövas grepp omgesom
Läkemedelsförsörjningsutred-benämningenUtredningen antog

ningen
utredningsmarmenKungl. MajuppdrogslutskedeutredningensI

förhandlingarderegeringskanslietinomjämte tjänstemän upptaatt tre
kundeläkemedelsförsörjningenorganisationenrörande somm.m. av

inleddes for-häravMed anledningarbete.utredningenspåkallas av
avlösning då-förformernaApotekarsocietetenmedhandlingar avom

införde princi-lagstiftningapotekssystem, därestvarande staten genom
detaljhandeldrivajanuari 1971från denför lpiell ensamrätt staten att

bildatändamåletförpåupplät sinläkemedel ochmed ensamrätt ett
apoteksbolag.
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betänkandeLäkemedelsförsörjningsutredningens

läkemedelsförsörjningsutredningen fram sitt be-ladenovember 1969I
samverkan 1969:46. Dettai SOULäkemedelsförsörjningtänkande

föran-utredningar och däravutfördaredovisninginnehöll dels aven
vid förhandling-resultatredogörelse för uppnåttförslag, delsledda en

Apotekarsocieteten.medama
huvudförslagetapoteksverksamhetenBeträffande att ett apo-var

bo-lagstiftning dettaskulle bildas ochteksbolag statenatt genom gav
Bola-med läkemedel.bedriva detaljhandelprincipielllag ensamrätt att

Apotekarsocietetenoch till l/3till 2/3skulle ägas statenget en avavav
ochmiljoner kronorskulleAktiekapitalet 37,5stiftelse.bildad vara

reservfondskulleaktieteckningenvidöverkurs20 procents engenom
erhållas.miljoner kronor7,5av

rörandeoch Apoteksbolagetmellanskulle ingåsavtalEtt staten
och skyldigheter.rättigheterbolagets

exis-samtligajanuari lösa inskulle den 1971Apoteksbolaget 1per
apoteksinnehavare ocherbjuda alla tidigareapotek ochterande

det företaget.apoteksanställda tjänst inom nya
obligatorisktmedvarit sammanslutningApotekarsocieteten, ensom

avseendeni fleraapoteksinnehavare ochlandetsförmedlemskap som
ombildas tillapoteksväsendet, skulleförledningsorganhaft karaktär av

skullemedlemskap. Föreningenobligatorisktföreningprivat utanen
farma-högutvecklingfarmacinsapoteksväsendets ochfrämja samt en

yrkesstandard.ceutisk
societetensdelsApotekarsocietetenskulleApoteksbolaget övertaav

tek-dels societetensVitrum,Apoteksvarucentralenaktier iinnehav av
societetenslaboratorium, dels delarmedhuvudavdelningniska av

dist-i vilkendels fastighethuvudavdelning ochadministrativa etten
riktslaboratorium imymt.var

apoteks-bedrivits inomläkemedelstillverkningindustriellaDen som
särskilt ACO-och drivas inomskulle skiljasACO,väsendet ettav

dotterföretag tillskulletvå årunder minimitidbolag varaavensom
tillverkning drivas.Vitrumsenahanda skullePåApoteksbolaget. sätt

ställetstatsmonopol. Idroghandeln föreslogs inte någotfrågaI om
sortimentsgrosshandel tillfråninleddaredan övergångenborde den

befrämjenkanalsystem as.
läkeme-producentobundna informationenbefrämja denFör att om

inrättandeläkemedelsstatistik föreslogsutvecklingendel och avav en
påsamarbetsorganskulleläkemedelsinstitut. Dettastatligt ettett vara

infonna-producentobundentrycktverkaområdet och att utgenom ge
farma-konsulenter ibekostaanordna symposier,läkemedel,tion om

Institutetförbrukningsstatistikproducerasjukhusen,kologi vid m.m.
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skulle ledas styrelse med bred förankring, inrymmande företräd-av en
för socialstyrelsen, läkemedelskontrollen, universiteten, apoteks-are

bolaget, sjukvårdens huvudmän, läkarkåren, apotekarsocieteten, andra
yrkessammanslutningar och läkemedelsindustrin. Finansieringen skulle
ske dels Apotekarsocietetens stiftelse enligtatt överenskom-genom
melsen med överlämnade sin avkastningstaten innehavda aktier iav
Apoteksbolaget till institutet, dels prispåslag på allaett smärregenom
farmaceutiska specialiteter.

politikEn för prissättning läkemedel föreslogs. Denna skulleny av
åstadkommas Apoteksbolaget ñck och förhandlar-attgenom expert-en
roll beträffande priset på farmaceutiska specialiteter.

Apoteksbolaget bli rikstäckande företagavsett att medettvar om-
kring 600 apotek och 750 läkemedelsförråd. Huvudkontoret med cen-
tral ledning och serviceorgan skulle förläggas till Stockholm. Ekono-
miskt skulle varje apotek direkt under den centrala ledningen,sortera

i övrigt skulle apoteken i utsträckning repliera på de sjustormen
regionkontor föreslogs bli inrättade i Göteborg, Linköping, Lund,som

Örebro,Stockholm, Umeå, Uppsala och där regionsjukhusen som
för de sju sjukvårdsregionemacentra belägna. Regionchefernavar

skulle företagsledningens förlängda i regionerna och fungeravara arm
kontaktorgan för regionens apotek och förbindelselänk mellansom

dessa och företagsledningen. De skulle också medverka till stimu-att
lera samarbetet mellan apoteken å den sidan och sjukvården ochena
andra samhällets å den andra.organ

Utredningen presenterade vissa specialundersökningar pekadesom
möjligheter rationalisera apoteksverksamhetenatt och samtidigtnya

allmänheten förbättrad service. Dit hörde i första handge en nya sys-
för receptexpeditionen byggdetem på modern datateknik. Påsom

sådan baserades också för lagerkontroll och varuanskaff-systemnya
ning. Studier och frekvensöver pekade på behovetreceptens ursprung

enkla expeditionsapotek vid sjukhusen och öppenvårdscent-störreav
Ävenraler. utredningen inte lade fram formliga förslag hur så-om om

dana nyheter skulle förverkligas inom Apoteksbolaget, utgick den från
sådana innovationer skulleatt och flexibilitetprövas skulleatt stor

känneteckna den verksamheten.nya

Remissbehandling och proposition

Vid remissbehandlingen Läkemedelsförsörjningsutredningens be-av
tänkande konstaterade flera remissinstanser kommentar för-utan att en
handlingsöverenskommelse förelåg, medan andra direkt tillstyrkte eller
sade sig inte ha något erinra inrättande föreslagetatt mot ettav apo-
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teksbolag. Något formligt avstyrkande förekom inte, avvikandemen
beträffande olikameningar delar bolagets verksamhet framfördes iav

flera remissyttranden.
fanns inga invändningar bildande ACO-bolag,Det mot ettav men

flera remissorgan ansåg det olämpligt det blev dotterbolag tillatt ett
Apoteksbolaget.

Beträffande droghandelns ställning remissutfallet oenhetligt.var
remissorgan skulle föredragit centraliseradMedan vissa ha statligen

droghandel, hade andra rad synpunkter på formerna för och effekter-en
enkanaldistribution. Ytterligare andra hade betänkligheter mot attna av

Apoteksbolaget övergångsperiodunder drev droghandelsverk-ens en
Riksförsäkringsverket,samhet i form dotterbolag. slutligen, ifråga-av

det huvud skulle finnas behov särskilda grossis-översatte tagetom av
läkemedelsgrossister i Apoteksbolaget fick inköps-på Sverige närter

monopol. i grossistledet tillfördes Apoteksbolaget bordeOm avansen
den enligt verket i stället kunna användas för prissänkningar.

Utredningens förslag prispolitik tilldrog sig intressestortom en ny
remissinstansema. Landstingsförbundet tillhos anslöt sig utredningens

förslag i dess helhet och underströk vikten de möjligheterLO attav
föreslog för följa prisutvecklingen användesutredningen så pris-att att

Övrigajusteringar kunde enligt utredningens intentioner. remiss-göras
redovisade varierande inställ-sig prispolitikenyttrat om enorgan som

ning till de olika delfrågoma.
förslagFlertalet remissinstanser yttrade sig utredningensöversom

särskilt läkemedelsinstitut anslöt sig i huvudsak till utredningensettom
behovet förbättra läkemedelsinfor-uppfattning åtgärder för attavom

avvisade för ändamålet.mationen tanken särskilt institutettmen om
med anledning Läkemedelsförsörjningsutredningens be-Förslag av

tänkande lades fram för riksdag propositionen1970 års genom
1970:74.

organisation föri propositionen framlagda förslagenDe om en ny
Läkemedels-apoteksväsendet överensstämde i allt väsentligt med vad
framhöllförsörjningsutredningen föreslagit. Departementschefen att

överenskommelsen mellan och Apotekarsocieteten fickstatengenom
apoteksbolaget möjlighet redan från början driva sin verk-det attnya
i aktiv medverkan från hela apotekarkåren. helasamhet Genom atten

befintliga apoteksorganisationen bolaget skapadesden övertogs av
garantier för god service till allmänheten. Samtidigt denen gav nya

ökadeorganisationen möjligheter till rationaliseringar utnyttjgenom an-
de moderna tekniskaav resurser.

propositionen lades också fram förslag prispolitik,I om menen ny
till vad modifieradesmed hänsyn anförts i vissa remissyttrandensom
förslag propositionenutredningens något. Sålunda borde enligtman
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söka få till stånd ordning där förhandlingar mellan apoteksbolageten
och läkemedelsfabrikantema frågai priset blev det normalaom men
bibehålla kravet på läkemedels pris skall skäligt för registre-att attvara
ring skall kunna ske. Samtidigt borde föra föreskriftin iman en
tillämpningsktmgörelsen till läkemedelsförordningen den innebör-av
den pris apoteksbolaget och producenten skulleatt ett enatsvarom an-

särskildaskäligt, såvida inte skäl talade för Regel-annat.ses som
mässigt förhandlingarborde mellan bolaget och producenten i pris-
frågan inledas i samband med ansökan registrering gjordes.att om
Endast förhandlingarna inte ledde till resultat borde Socialstyrel-om

läkemedelsnänmd själv i sak priset skäligt och fast-prövasens om var
tillåtetställa högsta pris. Så länge ochACO Vitrum dotterföre-ett var

till Apoteksbolaget borde dock prisets skälighet beträffande dessatag
företags produkter alltid läkemedelsnänmden i samband medprövas av
registrering.

Efter redogörelse för utredningens och remissorganens påen syn
droghandelsfrågan förklarade departementschefen enligt hansatt
mening borde Vitrums droghandel antingen den drevs dotterföre-som

till apoteksbolaget eller den sedermera direkt införlivades medtag om
bolaget fungera inköpsavdelning för bolaget och samtidigt ut-som en

dess för intern vamdistribution. denna bakgrund fannMotgöra apparat
han i likhet med utredningen borde vilka resultatprövasatt man som
kunde uppnås med mindre genomgripande åtgärder monopoliseraän att
droghandeln.

Departementschefen förklarade sig övertygad ökade insatserattom
från samhällets sida behövdes för främja obunden läkemedels-att en
information. Delvis borde detta ske aviserad för-i anslutning till en

läkemedelskontrollen.stärkning övrigt menadeI han Apoteks-attav
bolaget borde få för ekonomiska ställdes till för-ett attansvar resurser
fogande för information och sådana sammanhängandedärmed nära
uppgifter statistik speciella undersökningar och utredningarsamtsom

läkemedelsanvändningen.rörande lämpligt bolagsled-Det syntes att
ningen biträddes för ändamålet bildad nämnd. nämnden bordeIav en
finnas allsidig sakkunskap läkemedelsområdet med starkt medi-på
cinskt inslag och representation för sjukvårdens huvudmän.

avtalet mellanI och Apoteksbolaget borde in föreskriftstaten tas en
det skulle åligga bolaget informationverka för förbättradatt attom en

och statistik på läkemedelsområdet. Bolagsstyrelsen borde vid sina
priskalkyler hänsyn till erforderliga ställasmedel skall kunna tillta att
förfogande för dessa uppgifter. Till belysning vilken obetydligav
effekt informationskostnadema skulle få läkemedelsprisemapå nämn-
des vid initial omsättning minst miljoner kronor skulle1 400att en av

bidragså begränsat miljoner0,5 omsättningen 7ett procentsom av ge
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beräknade kronor frånskulle komma 750 000 Apote-kronor. Till detta
stiftelse.karsocietetens

lades fram idetaljhandel med läkemedeltill lagförslagEtt pro-om
få drivasmed läkemedeldenna skulle detaljhandelEnligtpositionen.

ägde be-i vilkeneller juridiskendast ettstatenstaten av personav
ochbestämma påinflytande. Kungl. Maj;t skullestämmande av vem

läkemedel ñck drivas.detaljhandel medvilka villkor
angåendeformell ändring i förordningenförslagEtt närmastom en

fram. Vidare in-läkemedel lades ocksåprisnedsattakostnadsfria eller
i fyra förord-ändringaryttrande föreslagnariksdagenshämtades över

ochinjektionssprutorgiñer, narkotikaläkemedel,ningar rörande samt
kanyler.

skallapoteksbolagbeslutar inrättasRiksdagen att ett

förstamotioner iväcktes femproposition 1970:70anledningMed av
i andra kammaren.därav fem likalydande,ochkammaren sex,

såvitt angick för-lagutskottetbehandlades andraPropositionen av
övrigt be-utlåtande 37 Iförekomfattningsförslagen. erinranIngen nr

utlåtande 98.statsutskottetpropositionenhandlades nrav
förekommityrkandeingetkonstateradeStatsutskottet attmotatt

ellerfast i lagdetaljhandel slogsdriva attmotensamrätt attstatens
apoteksbolag. Nå-bildatändamåletöverlåts till fördenna ensamrätt ett

överenskommelsen medträffadegodkänna denerinran attmotgon
dåvarande apoteks-för avlösningformernaApotekarsocieteten avom

tilli principsig statsutskottetDärför anslötinte. statenfarms attsystem
nyinrättatläkemedeldistributionupphandling och ettövertog genomav

apoteksbolag.
i viss mångick meningarnaverksamhetapoteksbolagetsVad gällde

propositionenstillmajoritetutskottetsväsentligt anslöt sigalltisär. I
ochverksamhetdroghandelnspriskontrollen,frågaiförslag, ommen

reservationer.vissaläkemedelsinformationen förekom
tillimoderata ledamöternade fyrahävdadeSålunda motsats ut-

borde omfattaverksamhet endastApoteksbolagetsmajoritetskottets att
sinmed dennaöverensstämmelseläkemedel. Idistribution upp-av

priskontrollbefattning medbolagetsde sigreserveradefattning mot
reservationsvis förocksåuttalade sigläkemedelsinformation. Deoch

tillämpas ochdroghandelsdistribution bordesortimentsorienteradatt en
och arbetaApoteksbolagetfråndroghandel borde frigörasVitrumsatt

övriga grossistermedkonkurreradedroghandelfristående somsom en
villkor.på lika
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Beträffande priskontrollen förekom ytterligare reservation.en
Bakom denna stod nio ledamöter från folkpartiet och centerpartiet, som
ansåg det borde finnas möjlighet föratt läkemedelsnämnden att eget
initiativ eller efter anmälan skälighetenpröva priset på visst läke-av
medel.

Riksdagens kamrat behandlade propositionen i maj 1970.
Propositionens förslag till lag förensamrätt drivastaten attom

detaljhandel med läkemedel och möjligheten överlåta denna tillatt rätt
för ändamålet bildat apoteksbolagett bifölls i båda kamrama utan vote-

ring.
frågaI Apoteksbolagets verksamhet anslöt sig riksdagen medom
majoritet till propositionensstor förslag. De frågor där ellerstörreen

mindre minoritet röstade förslaget gällde apoteksbolagetsmot informa-
tionsverksarnhet, droghandelns ställning och priskontrollens utform-
ning. I båda kamrama tillsammantaget omkring 83 procentavgavs av

för Apoteksbolagetrösterna skulle drivaatt information läkemedel.om
Beträffande droghandelns ställning omkring 78 procentavgavs av

till förmån förrösterna propositionens förslag. Motsvarande siffra för
priskontrollens anordning omkring 64 procent.var

Utbyggd Iäkemedelskontroll förlagd till Uppsala

framställningPå Socialstyrelsen ställde Kungl. Maj:t år 1968 medelav
till förfogande för styrelsen i samråd med Statskontoretatt och Läke-
medelsförsörjningsutredningen skulle kunna utreda vissa organisa-
tionsfrågor rörande läkemedelskontrollen. Bakgrunden läkeme-attvar
delskontrollen inte hållit jämna med utvecklingen läkemedels-påsteg
området i övrigt, varför förstärkta insatser från samhällets sida krävdes.

En med utredning och förslagrapport överlämnades till Kungl.
Maj:t slutet 1969.mot av

framlagdaDet förslaget byggde på delen de befintligastörreatt av
för läkemedelskontrollen fördes till organisa-resurserna samman en

tionsenhet, Statens läkemedelskontroll. ställd under Socialstyrelsens
inseende. Inom Socialstyrelsen skulle bli kvar mindre del läke-en av
medelsbyrån Läkemedelsnänmden. Kostnadsölmingarnasamt beräkna-
des till miljoner1,2 kronor helt skulle täckas höjda avgiftersom genom
för kontrollen farmaceutiska specialiteter.av

Med hänsyn till erinringar förekom under remissbehandlingensom
och till angelägenheten Socialstyrelsen fortfarande blevatt ytterstav
ansvarig för läkemedelskontrollens målsättning och innehåll lade
Kungl. Maj:t fram jämkat förslag för riksdagen.ett Detta skedde i
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viket förslagetproposition i till inrättande apoteksbolagettsamma av
presenterades prop. 1970:74.

innebar särskild läkemedelsavdelning under ledningFörslaget att en
dennaavdelningschef inrättades i Socialstyrelsen. skulle ingåIav en

dåvarande farmaceutiska laboratorium farmakopékom-Statens samt
tillhörande laboratorium. laboratoriet skulle läke-mittén med Utöver

omfatta allmän och registre-medelsavdelningen två byråer, byrå enen
laboratoriet skulle finnas farmaceutisk, farmako-ringsbyrå. Vid en en
farmakoterapeutisk enhet enhet för kliniskalogisk och samten en

läkemedelsprövningar. föreslagna organisationen innebarDen nya en
kostnadmed tjänster och skulle dra total årlig 8,2ökning 19 en av

miljoner kronor.
hade föreslagit sonderingar för skaffaSocialstyrelsen att att nya

läkemedelskontrollen borde Läkemedelsför-lokaler för snarast.göras
för för-sörjningsutredningen argumenterade i sitt betänkande starkt en

Uppsala. propositionen sade departementschefen delaflyttning till I sig
flyttning Byggnads-uppfattningen till Uppsala borde ske och attatt en

denskulle få i uppdrag utarbeta byggnadsprogram förstyrelsen att nya
kontrollorganisationen.

riksdagen i enlighet medutlåtande från Statsutskottet beslötEfter
statlig läkemedels-förslag och särskilt anslag förpropositionens ett

kontroll uppfördes på riksstaten.

läkemedelsindustrinStaten inomsigengagerar

Maj:ts godkän-undertecknades under förbehåll Kungl.juliI 1969 om
mellan och Prippsbryggeriemanande avtal att statenstatenett om

läkemedelsföretaget Kabi,aktierna iskulle förvärva 65 procent somav
propositiondotterbolag till bryggeriema.helägt Genomettvar

Kungl. Majhemställdes riksdagen ville bemyndiga1969:142 attatt
med förhand-avtal dels avtal i sambanddels detta detgodkänna som

angåendeApotekarsocietetenmellan ochlingama upprättatsstaten
Vitrum.förvärvstatens av

Wickman utveckladeFöredragande departementschefen statsrådet
läkemedels-skäl engagerade sig inomprincipiella försåväl att staten

framhöllspeciella för aktuella förvärven.skäl de Hanindustrin som
bordeför läkemedelspolitikcentrala måletdärvid det attstatensatt vara

medborgarna ikunde tillhandahållashögtstående läkemedelkvalitativt
möjligaplats till lägstavid tidpunkt och påomfattning rätträtträtt

politik omfattarationell måstekonsekvens häravkostnad. En att envar
inte endastgrosshandel och detaljhandel ochforskning, produktion,

statligadet också nödvändigt,dessa led. ansågnågot enstaka Han attav
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åtgärder inom led samordnade med åtgärder inomett andra ledvar om
bästa möjliga samhälleliga resultat skulle kunna uppnås. Vad beträf-
fade produktionen vid Kabi och Vitrum betecknade han det som
mycket betydelsefullt båda företagens forskning låg inomatt sådana
forskningsområden främst biokemin där svenska forskare sedan- -
länge intagit framstående ställning.en

Kortfattat berördes de långt framskridna planerna inrättandepå av
statligt apoteksbolag från ingången 1971. dettaett I sammanhangav

nämndes förvärvet Vitrum skulle få tillgångatt staten tillgenom av en
enhet för partihandel och efter övergångstid såväl Vitrumsattegen en

produktion den inom apoteksväsendet bedrivna ACO-produktio-som
avsedda jämte Kabi-gruppen bilda statlig tillverknings-attnen var en

koncern.
Statsutskottet tillstyrkte bifall till propositionens hemställan och

riksdagen beslöt i enlighet därmed.

Samordning mellan civil och militär läkemedelsförsörjning

I propositionen rörande inrättande Apoteksbolaget uttalade före-av
dragande departementschefen överlät sinävenatt staten ensamrättom

driva detaljhandel med läkemedel till det nybildadeatt apoteksbolaget
borde för det statliga militärapoteket integränserna ändras tills vidare.
Efter bolagets tillkomst borde emellertid frågan hur läkeme-tas upp
delshanteringen på det civila och militära området bäst kunde samord-

Vid mitten 1971 bemyndigade Kungl. Maj styrelsen för Apo-nas. av
Överbefälhavaren,teksbolaget i samråd med Socialstyrelsen,att För-

sjukvårdsstyrelse, Militärapoteket och andra berördasvarets myndig-
heter utreda och inkomma förslagmed lämpliga former förom sam-
ordning civil och militär läkemedelsförsörjning. Vid utredningenav
skulle behovet effektiv total beredskap på läkemedelsområdetav en
särskilt beaktas.

Under medverkan berörda utreddes frågan och stencile-parter ettav
betänkande med förslag till åtgärder överlämnades till Kungl.rat Maj:t

i oktober Efter1972. remissbehandling betänkandet proposi-av avgavs
tion i till 1973 års riksdag, biföll deämnet Kungl. Maj:t fram-som av
lagda förslagen.

Riksdagens beslut innebar, den särskilda militära apoteksorgani-att
sationen skulle upphöra och dess uppgifter skulle föras tillatt över
Apoteksbolaget. Sålunda skulle Militärapoteket och dess filial-tre
apotek inordnas i bolaget. Vidare skulle driften vid krigsmaktens
beredskapsförråd läkemedel bolaget knytasoch till lämp-övertasav av
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liga apotek. Den organisationen skulle träda i kraft den 1 januarinya
1974.

Delegation tillkallas för samordning läkemedelsindustrininom

septemberI 1975 bemyndigade regeringen chefen för Industrideparte-
tillkalla sakkunniga ingå i delegation med uppgiftmentet att att atten

utreda möjligheterna till samordningnärmare inomen resursernaav
svensk läkemedelsindustri och initiativ i dessa frågor.att ta

Bakom regeringens beslut kan från direktiven urskilja tvåman
utgångspunkter. Den det ansågs önskvärt med starkareatt ettena var,
samhälleligt inflytande läkemedelsindustrin. andraöver Den attvar en
samordning läkemedelsindustrins ansågs till fördel förav resurser vara
såväl industrin för samhället. Delegationens huvuduppgift skullesom

initiativ till samordningsprojekt avseende produktion ochatt tavara
forskning liksom vissa samordningsprojekt avseende marknadsföring.
Arbetet borde bedrivas med särskild inriktning tillgodoseatt sam-
hällets krav på inflytande läkemedelsindustrin. Projekten kundeöver

två eller flera företag och kunde formen samarbetsavtal,avse ges av
bolag eller företagsfusioner. En övergripande målsätt-gemensamma

ning borde i samhällets regi sammanföra läkemedelsindustrinsattvara
verksamhet.

Till ledamöter i delegationen tillkallades för Kabi-representanter
andraoch företag tillhörde Läkemedelsindustriföreningengruppen som

Astra, Ferrosan, och PharmaciaLeo företrädare för berördasamt
fackliga organisationer, Industridepartementet, Socialdepartementet,
Apoteksbolaget Landstingsförbundet. Delegationen be-samt antog
nämningen Läkemedelsindustridelegationen LIND.

Delegationens aktiva verksamhet började kring årsskiftet 1975-76.
Efter regeringsskiftet det ovisst huruvida delegationens arbetevar
skulle fortsätta. omfattandeEtt kartläggningsarbete drevs emellertid
vidare redovisadesoch på nyåret 1978 i delrapport Ds I 1978:18.en

därefter beslötKort regeringen delegationen skulle fortsättaatt men
med delvis ändrade direktiv. Sålunda skulle målsättningen iatt sam-
hällets regi sammanföra läkemedelsindustrins verksamhet längreinte
gälla delegationensoch arbete borde ske förutsättningslöst med avse-
ende samhälletspå intressen vad gällde inflytande denna industri.över

utgångspunkt för detEn fortsatta arbetet borde allmänt godaattvara
betingelser skulle föreligga för konkurrenskraftig svensk läkeme-en
delsindustri med möjlighet sig gällande den intematio-pågöra ävenatt
nella marknaden. Vidare borde bra och billigaså långt möjligt läkeme-
del stå till förfogande inom landet. svenskaDen industrins roll i den
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inhemska läkemedelsförsörjningen borde särskilt belysas. Delegationen
borde också beakta möjligheterna utveckla samarbetet mellanatt
företrädare för läkemedelsindustrin och samhället.

sitt slutbetänkande i mitten år 1980 SOU 1980:33.LIND avgav av
konkreta förslag fördes fram i slutbetänkandet in-Det enda som var

branschråd för läkemedelsindustrin. propositionenrättandet Iettav
industripolitikens inriktning anförde emellertid före-1980/81:130 om

Åslingstatsrådet inte skulledragande departementschefen detatt vara
sådant branschråd. dyliktsärskilt ändamålsenligt inrätta Ett in-att ett

få nämnvärd betydelse.rättades dock 1984 kom inte någonattmen
Även påtagligaverksamhet inte avkastade någraLIND:s ome-om

problemanalys delega-delbara resultat torde den kartläggning och som
haft betydelse för den svenska läkemedels-tionen företog ha stor

gäller särskilt slutbetänkandetsindustrins fortsatta utveckling. Detta
dåvarandeden svenska läkemedelsindustrins struktur ochavsnitt om

kan själva verketframtida konkurrenskraft. iDetta ettsamt ses som
ägdeförebud den långtgående företagsfusionering sedan rumom som
också tillunder 1980-talets del. Delegationens arbete bidrogsenare nog

öppenhet mellan företagen vilket med sannolik-skapa en störreatt stor
tillkomsten del interna överenskommelserhet underlättade av en om

bland innebar rationaliseringar församarbete, produktbytenannat som
berörda företag.

Naturmedlen uppmärksammas

naturrnedlen föranledde Social-uppmärksammade s.k.då alltmerDe
utreda förutsättning-tillsätta arbetsgrupp förstyrelsen 1973 attatt en

sjukdomsbehandling.användning sådana medel vid Påför avarna
föreslog Socialstyrelsen natunnedlenarbetegrundval attav gruppens

tillämpningsområde.från läkemedelsförordningensskulle undantas
förelades frågan riks-remissbehandling med oenhetlig tendensEfter en

regeringsförslagetpropositionen 1976/77:134.dagen I som vargenom
nämndes inteändring läkemedelsförordningenutformat en avsom

att medel enligtnaturmedel det föreslogs sådantordet utan som
hälsorisker förerfarenhet normalt bruk medförbetryggande vid

beståndsdelenoch den verksammamänniska eller djur i vilken är en
förekommande bakterie-djurdel, mineral eller iellerväxt- naturenett

förordningen, så-saltlösning skulle falla underkultur, salt eller inte
restriktioneninjektion. endavida det inte till Den attavsett varvar

Socialstyrelsen.medlen skulle anmälas till
brett varusorti-Naturmedlen har kommit att representeras ettav

saluhålles inom hälsokostbranschen.i utsträckning En-ment, storsom
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ligt gällande lagstiftning medlen i vissär utsträckning underkastadenu
Läkemedelsverkets kontroll.

Nya utredningar informationpriser, och kontrollom

Under bemyndigade1977 regeringen statsrådet Troedsson tillkallaatt
utredningar rörande olika delartre läkemedelsförsörjningen. Dessaav

gällde priskontrollen rörande läkemedel, utfornmingen läkemedels-av
informationen läkemedelskontrollenssamt översyn mål, arbets-en av
uppgifter och finansiering.

Utredningen rörande priskontroll läkemedel ett ytterstav avgav
okonventionellt betänkande betitlat Pillerpriser Ds S 1978:11 som
inte resulterade i några åtgärder.

Uppdraget utreda läkemedelskontrollensatt mål, medel och finan-
siering utvidgades tilläggsdirektiv till också omfatta altema-attgenom
tiva organisationsförslag beträffande Socialstyrelsens läkemedelsav-
delning. Det skulle på läkemedelskontrollenut fortsätt-att ävenena
ningsvis skulle bedrivas inom för Socialstyrelsens organisation,ramen
medan det andra skulle ombildning läkemedelsavdelningenavse en av
till fristående myndighet. Utredningen redovisade sitt uppdrag i be-en
tänkandet 1978:12.Ds En värdefull översikt läkemedelskontrol-över
lens organisation Läkemedelskontrollen i antal jämförbaraettgavs.
länder beskrevs. Förslag vissa utvidgningar och skärpningaravgavs om

läkemedelslagstiftningen. Socialstyrelsens läkemedelsavdelningav
föreslogs bli ombildad till fristående myndighet.en

Utredningen resulterade i vissa ändringar i läkemedelsförordningen
prop. 1978/79:l18. Därigenom infördes möjlighet i vissa fallatten
förbinda meddelad registrering med förbehåll. Vidare förbättrades
möjligheterna återkalla registreringen för läkemedelatt i efterhandsom
visat sig inte ändamålsenliga. Någon myndighet för läkeme-vara ny
delskontroll kom inte till stånd. fickDäremot Socialstyrelsens läkeme-
delsavdelning vissa förstärkningar.

Utredningen läkemedelsinformation redovisade sitt uppdrag iom
Ds S 1978:13 och bilagedel Dsrapporten S 1978:14. Rapportenen

innehåller utförlig redogörelse för då förekommande informations-en
aktiviteter läkemedelsområdet.på Förslag lades fram inrättandeom av

samarbetsorgan för läkemedelsinformationett benämnt Läkemededels-
informationsrådet. En särskild arbetsgrupp med företrädare för Social-
departementet, Socialstyrelsen, Konsumentverket, Landstingsförbun-
det, Apoteksbolaget och läkemedelsindustrin lade i december 1979
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verksamhet förslag tillriktlinjer för rådetsfram förslag till samt en
rådet Ds S 1979:11.överenskommelse inrättande avom

avvecklats.bildades 1980 harRådet numerasom

inför avtalsperiodApoteksbolagetUtvärdering nyav

bolagets verk-Apoteksbolagetavtalet mellan ochförstaDet staten om
närmadeavtalsperioden sigInförtiden 1971 1985.samhet avsåg att-

och utarbetadesbolagets verksamhetutvärderinggjordessitt slut aven
till-uppgift fullgjordes år 1983avtal.förslag till Dennanyttett enav

hadeläkemedelsutredning. Utredningenutredning 1983 årskallad
läkemedel-då gällandeuppgifter, bl.a.rad andra.också överatt seen

fram.redogörelse längreden delen lämnasslagstiftning. För en
och läggaApoteksbolagets verksamhetutvärderaUppgiften attatt

delbetänkandetfullgjordes SOUtill avtalfram förslag nytt genom
avlärnnades i oktober 1984.1984:82 som

tillkomst.för Apoteksbolagetsbetänkandet redogörelseI ges en
organisa-bolagetsutfornmingendess verksamhetgrunder för samt av

ochetableringmål och medel förrubriken Apoteksbolagetstion. Under
leveransberedskap,ochetableringspolitiken, sortimentgranskasservice

centraliseringkundinformation,i expeditionen,och säkerhetsnabbhet
andralokalbeståndet.förnyelse Iapotekstillverkningen samt av-avav

läkeme-prisbildningen inomdistribution,inköp och internsnitt berörs
den slutnaläkemedelsinformationen,ochApoteksbolagetdelsområdet,

utbildningsfrågorochvissa personal-läkemedelsförsörjning,vårdens
finanser.ekonomi ochsamt

bedömningendenmaterial utredningeninförskaffatMed stöd görav
åtagandensinaväsentligt levt tilli alltApoteksbolaget samtatt upp

bo-ställdes påde förväntningarfall överträffatinfriat och i vissa som
framförvärderingsammanfattandetillkomst.vid dess Ilaget en

framtiden.införvissa synpunkterutredningenemellertid
monopolföretag iApoteksbolagetproblemet hurförstaDen rör som

vitalitet.vidareutveckla sinochskall kunna bibehållafortsättningen
ande.utredningen följsynpunkter anförallmännaEfter vissa

med ion-värdetdetutrednin betonatTidigarehar stora reen
sannoliUtredningen håller föroch regioinde ningen attontoren.

dennautnyttjandeutvecklatoch kanske erligarefortsattett av
berörs. Ge-de risker härmede motverkaaktivtär attett somresurs

självständigt initie-till reñionemaolika stimulerapå sätt attattnom
vissmål kanuppfy bolagetsolika metoderoch prövar att enarar

därvidinom företaget. Detresultatkonkurrens uppnåsform ärav
metoderutvecklarytterligaresärskilt viktigt attatt centratman

svårighetenoch uppnådda resultat. Deneffektivitet ärstörstamäta
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givetvis finna insatsemasmått å kvalitet i förhållande till kost-att
naderna. Utredningen ingen anlednin diskutera någraattar nu
drastiska organisationsförändringar. Men måste understrykaset att

starkare kravet på vitalisering desto vikti torde detär attare vara
öka regionemas självständighet. stårHär möjligheter öpa ställning na

formell förstärkning regionchefemas och lVl-t.ex. en av
sioneringar olika slag.av

Utredningen också frågan sambandet mellan ledning ochtog upp om
service. konstateradesDet ledningsorgan skall verkaatt ett genom
direktiv och anvisningar ledningen finner nödvändiga för uppnåattsom
de uppställda målen, medan serviceorgan skall tillhandahålla denett
service sig behöva. effektivEn regulator på servi-mottagaren attanser

verkligen behövs sades beredd betala föratt mottagaren attcen vara var
den. Apoteksbolagets centrala aktiviteter inrymde rikt serviceutbudett
till apoteken. Till delen meddelades servicenstörsta utan att mottaga-

Ävenhade någon valfrihet intemdebitering gjordes kostna-ren om av
derna för länmad service detta enligt utredningens mening ettvar mera

fördela bokföringskostnadema för dem fåsätt mått på deatt än att ett
verkliga servicebehoven vid olika enheter. Företagsledningen förvän-
tades uppmärksamt följa frågan.

Utredningen också frågan fmansförvaltningen. Undertog upp om
den tid Apoteksbolaget verkat hade det undergått avsevärd förstärk-en
ning ekonomiskt och finansiellt. själva verketI spelade finansnettot en

roll för bolagets rörelseresultat. Under verksamhetsårstor senaste
hade bolagets1983 resultat till ungefär härrört från finans-25 procent

förvaltningen. kunde förväntasDet de dåvarande pensionsfondema,att
uppgick till omkring 1250 miljoner kronor, under 15-årsperiodsom en

skulle komma öka med omkring i fast50 penningvärde. Ut-att procent
redningen konstaterade: Det alltså uppenbart Apoteksbolaget vidär att
sidan sina och egentliga uppgifter inom läkemedelsförsörj-storaav
ningen på bli inte obetydlig intressent marknaden förpåär väg att en
penningplacering. Konsekvenserna detta måste följas,noggrantav
eftersom primärmålet för Apoteksbolaget alltid måste upprätt-attvara
hålla god läkemedelsförsörjning till lägsta möjliga kostnader.en

utarbetat förslagEtt till avtal mellan och Apoteksbolagetnytt staten
presenterades. skildeI sak sig detta inte mycket från det ursprungliga
avtalet. formellaMed vissa avvikelser lades detta avtal fram för riks-
dagen i propositionen 1984/85: föreslogs170. Det därvid avtaletatt
skulle löpa fempå år och intedet sades någon parternaom upp av av

föreår avtalstidens utgång skulle det sedan förlängas för femsenast ett
iår sänder.
Riksdagen beslöt i överensstämmelse med förslaget.
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Tiden efter 1985

Samling också oenighetmen

relativ politisk enighet har fristående myndighet Läkemedels-I stor en
läkemedelslagstifming antagits.verket tillkommit och Avtaleten ny

Apoteksbolaget den avtalsperiodenrörande för 1990 1995 för-nya -
längdes automatiskt. tydliga tecken tvekan och oenighet harMen

andra sammanhang, framför allt beträffande Apoteksbola-kunnat ises
verksamhet. den borgerliga regeringenfortsatta En årsenastegets av

förslag underframlagd proposition byggde på 19921994 som av en
regeringsskiftet den socialdemo-tillsatt återkallades efterutredare av
utredare avgivet betänkandekratiska regeringen. Ett av samma senare

har kommit tillhar inte föranlett några åtgärder utredningarutan nya
stånd.

från läkemedelsutredningSlutbetänkandet 1983 års

Läkemedelsutredningens slutbetänkande Läkemedel och hälsa SOU
utredningen sittlades fram i april detta redovisade1987:20 1987. I

givna uppdrag den avtalen mellan och Apo-översyn statenutom av
betänkandet. Fleraredan behandlats i det nämndateksbolaget som nyss

läkemedelsinforma-problemställningar innefattades bl.a.omfattande
registrering läkemedel farmaceu-tionen, behovsprövning vid av som

läkarnas för-tiska specialiteter, generisk läkemedelsförskrivning,
sekretess i registre-hållande till läkemedelsindustrin, omfattningen av

handläggningstiden förringsärenden, åtgärder för nedbringa pröv-att
de lokalaregistreringsansökningar möjlighetenning samt att geav

starkare ställning.läkemedelskommittéema en
omfattande utredningarframlagda betänkandet presenteradesdetI

och kon-förslag inbegripet förslag till läkemedelslag lagoch en omen
läkemedelstörordningtroll narkotika, avsedda 1962 årsersättaattav

del förarbetena tillnarkotikaförordning. Betänkandetoch utgör aven
tjänade ocksåläkemedelslag avhandlas i fortsättningen.den Detsom

resulterade i tillkomsten läke-utgångspunkt för det arbete som avsom
medelsverket.

Läkemedelsverket inrättas

i januari tillsattes arbets-Efter bemyndigande regeringen 1989av en
ombild-Socialdepartementet med uppdrag förberedainom att engrupp

friståendeSocialstyrelsens läkemedelsavdelning tillning en myn-av
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dighet för kontroll läkemedel februariI 1990 ladeav m.m. gruppen
fram förslag Ny myndighet för kontroll läkemedel, läkemedels-om av

produkter, medicintekniskanära produkter och dentala material Ds
1990:15

Efter remissbehandling förslaget resulterade det i propositionenav
1989/90:99 med förslag inrättande myndighet för kontrol-om av en ny
len och tillsynen på läkemedelsområdet. Den myndigheten, Läke-nya
medelsverket, skulle Socialstyrelsensersätta läkemedelsavdelning den

julil 1990. En huvuduppgiftema för Läkemedelsverket skulleav vara
för kontrollen och tillsynenatt enligt läkemedelsförfattningama.svara

Socialstyrelsen skulle fortsättningsvis haäven vissa åligganden inom
läkemedelsornrådet. Dessa skulle övergripande frågorröra läkeme-om
del i hälso- och sjukvården tillsyn hälso- och sjukvårdsper-samt över
sonalens uppgifter i fråga läkemedel.om

Läkemedelsverkets verksamhet skulle, liksom den tidigare statliga
läkemedelskontrollen, finansieras med avgifter.

Riksdagen biföll propositionen.
Enligt den utfärdade instruktionen för Läkemedelsverket skall inom

verket finnas enheter, för registrering läkemedel, försex en av en
farmaci, för farmakologi, för farmakoterapi, för läkemedels-en en en
epidemiologi, information och inspektion för administration.samt en

läkemedelslagstzfiningNy

I propositionen 1991/921107 lade regeringen fram förslag till en ny
läkemedelslag, skulle 1962 års läkemedelsförordning,ersätta ochsom

lag kontroll narkotika, skulle narkotikaför-ersättaen ny om av som
ordningen.

Lagförslagen hade utarbetats inom Socialdepartementet med ut-
gångspunkt i de lagförslag 1983 års läkemedels-presenteratssom av
utredning och de remissyttranden avgivits dessa. Vidare hadeöversom
de inom dåvarande EG gällande rättsreglema på området beaktats.

Bland nyheterna i förslaget märktes beslut godkännandeatt om av
läkemedel tidsbegränsas tillett gälla i femnytt år skall kunnaatt men

förnyas. ansökningsförfarandeEtt skulle införas för kliniska pröv-
ningar. Vidare måste Läkemedelsverket iaktta viss maximitid fören
prövning registreringsärende. Granskningett läkemedels prisettav av
skulle inte längre del registreringsproceduren ske inomutanvara en av

för läkemedelsförmånens administration. Särskilda krav skulleramen
ställas på viss skriftlig information till den skall använda läkeme-som
del.
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riksdagen deSocialutskottets granskning 21S0UEfter antog nya
kraft juliträdde i den 1993.llagarna som

92betänkanden LF UTvå avgivna av

tillkallastatsrådet Könbergbemyndigades dåvarandeaprilI 1992 att en
läkemedelsförsörjningen,den svenskaförsärskild utredare överatt se

framtida roll och verksam-Apoteksbolagetsavseende påsärskilt med
för såvälföreslå riktlinjerskulle ingåuppdragethetsinriktning. I att

informations-och tillhörandemed läkemedeldetaljhandelparti- som
avtalet mellani det gällandenödvändiga förändringarföreslåfrågor, att

ägarestrukur.bolagetsfråganoch bolaget prövasamt attstaten om
ägarfrågan, detal-nämligenborde särskilt belysas,Följande frågor

informations-Apoteksbolagetsomfattning,jistledet ensamrättens-
partihandelochförsvarsförberedelserprisförhandlingar, m.m.ansvar,

läkemedel.med
Läkemedelsförsörjningsutred-benämningenUtredningen antog

ningen, 92.LFU
betänkanden detsitt uppdrag tvåhar redovisatUtredningen genom

Läkemedeldet andra1993:106,Läkemedel och kompetens SOUena
10.och konkurrens SOU 1994: l

framtiden deladesläkemedel iföreslogsbetänkandetdet förstaI att
utlämnasskulle fåläkemedel endastföri klasser, motin tre somen

farmaceutisktkrävdeläkemedel,receptbelagda ut-attrecept en som
vid försäljningenför frågortillgängligskulle finnaspersonalbildad
informationdentredje klass därochhandköpsläkemedel somen
tillräcklig förförpackning bedömdesläkemedletsfanns i och på ensom

läkemedel.allmännaanvändningkorrekt
fortfarande haförslag skulleutredningens ensamrättEnligt staten

myndighetregeringen ellerläkemedel,meddetaljhandeltill sommen
apoteksverk-tillstånd förlämnaskulle kunnabestämde,regeringen

handköps-egenvårdsapoteksverksamhetläkemedel,samtligasamhet
endast all-försäljningsställeläkemedel föroch allmänna annatsamt

skulle ingentills vidareförutsatteUtredningenläkemedel. attmänna
läkemedeltillhandahållaApoteksbolaget få moträtt attänannan

egenvårdsapotek skulleverksamhetbedrivaFör rätt attrecept. som
sälja all-fåförestods farmaceut. Förverksamhetenkrävas attatt av

och ingentillståndenkeltendast behövasmänläkemedel skulle ett
sjukhusenprincipiella kravetnuvarandespeciell kompetens. Det att

upphävt och ibliapotek föreslogsläkemedel viasinaförvärvamåste
partihandel.ske frånanskaffningen kunnaskullestället
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1994/95:9 lade den dåvarandeproposition regeringen fram förslagI
överensstämmelse med vad utredningen förordat.i huvudsaklig Som

återkallades denna proposition efter regeringsskiftetredan 1994nämnts
den regeringen.av nya

det 92 avgivna slutbetänkandet gick utredaren vidareI LFUav
den beträtts i delbetänkandet. Sålunda föreslogs fortsattväg som en

detaljhandeln med läkemedel och förordades etable-avreglering av
apotek efter de kunde komma fastställasringsfrihet för krav attsom av

Läkemedelsverket. Under övergångstid efter det gäl-två år atten av
med borde bolagetlande avtal Apoteksbolaget sagts statenupp av en-

ligt utredaren ha driva apoteksrörelse.ensamrätt att
Utredaren betonade Apoteksbolaget väl löst sin uppgift ochatt att

förbättratbolaget under sin 25-åriga verksamhet i många avseenden
svenska apoteksväsendet. avtalet med hadekvaliteten på det I staten

vissa samhällsåtaganden enligt utredaren viktigabolaget ålagts som var
finansieras medvidmakthålla ansågs böra på sätt änannatatt men som

marginal. lösningar presenterades emellertidApoteksbolagets Några
olika frågor, organisationen den of-inte det föreslogs att t.ex.utan av

andra samhälls-fentliga informationen, det framtida föransvaret
rörandeuppgifter läkemedelsstatistik och frågorgemensarmna som

apoteken läkemedelsförsälcringen skulle utredasersättning till från
med riktlinjer föreslogs i betänkandet.vidare i enlighet som

tillsättasborde kommitté med övergripande uppdragDärj ämte etten
följande uttalande utredaren.enligt av

för väl fun-läkemedelsförsörjningen betydelseDå är storav en
föranleddhälso- och sjukvård har utredaren sigerande attsettföreslå cirkaunder övergångsperiodkommitté tillsätts, 5att enen

lermgenföla utvecklingen å området till dessår, för attatt avre
sådanmarknaden be stabil. ommrttéfullbordats Enömtsoc som

den kvalitativa den eko-bör utvärdera såvälha kompetens att som
och ekonomiskutvecklin Farmaceutisk, medicinsknomiska en.darf"bör ingå.kompetens r

utredningsarbetehar omfattandeSedan 92 slutfört sitt arbeteLFU ett
fattat fleraläkemedelsförsörjningen fortsatt och riksdagen harrörande

principiell innebörd rörande detta område.beslut av

ändrad läkemedelsjörmånVäsentligt

organisationfinansiering ochKommittén hälso- och sjukvårdensom
delbetänkande SOUlade i december framHSU 2000 1995 ett

öppenvårdkostnadsansvaret för läkemedel irörande1995:122 m.m.
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läkemedelsförmånen inklusive högkostnadsskyddsamt för sjukvård i
öppenvård och läkemedel. Betänkandet betitlat Reform på recept.var

På basis detta betänkande har riksdagen fattat beslutav om en
väsentligt ändrad läkemedelsförrnån utgå från den januari1 1997.att
Sålunda har den tidigare förmånen antal kostnadsfria läke-ett stortom
medel försvunnit och den utgående rabatteringen för flertalet andra
läkemedel har slopats. ställetI har tillkommit högkostnadsskyddett

innebär ingen skall behöva 1 300 kronor för läkemedelatt änsom mer
under 12-månadersperiod.en

Beslutet fattades efter förslag i propositionen 1996/97:27 läke-om
medelsförmåner och läkemedelsförsörjning denna föreslogsIm.m.
också landstingen från den januari1 1998 kostnadsansvaretatt övertar
för läkemedelstörmånen.

Riksdagen beslöt i enlighet härmed.
I propositionen 1996/97:27 lade regeringen också fram förslag till

följande lagar, nämligen lag handel med läkemedel,en om en om
receptregister läkemedelskommittéer.samt en om

Lagen handel med läkemedel skulle lagen detaljhan-ersättaom om
del med läkemedel och föreslogs medge sjukhusen skulle kunnaatt
upphandla läkemedel direkt från partihandelsföretag. föreslagnaDen
lagen receptregister avsedd reglera personregisteratt ett nyttom var

skulle föras Apoteksbolaget. Syftet bestämma i vilkenattsom av var
omfattning data från kunde registreras på apoteken förrecepten att
ligga till grund för debiteringar och erforderlig kostnadsinformation till
det betalningsansvariga landstinget Vidare skulle lagen reglera regist-
rering och redovisning uppgifter för den medicinska uppföljningen.av
Vad slutligen angår lagen läkemedelskommittéer skulle denna bidraom
till förstärkning och förbättring den professionella läkemedels-en av
informationen till förskrivare inom såväl den offentliga privatasom
vården.

Riksdagen de föreslagna lagarna trädde i kraft denantog lsom
januari 1997.

Apoteksbolagets/framtid

I tillsattes1995 inom Socialdepartementet arbetsgrupp medmars en
uppdrag sammanställa och analysera uppgifteratt rörande Apoteks-
bolagets verksamhet. Arbetsgruppen redovisade sitt uppdrag i novem-
ber 1995 Apoteksbolagets framtida roll Ds 1995:82.rapportengenom

Enligt borde vissa begränsningar i Apoteksbolagetsrapporten göras
driva detaljhandel med läkemedel.ensamrätt att Ensamrätten skulle

behållas för receptbelagda läkemedel, läkemedel bordemen en grupp
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få säljas i handel den gjort anmälanöppen därom till Läkeme-av som
delsverket. Vidare borde sjukhusen få upphandla sina läkemedel direkt
från partihandeln. Enligt den riksdagen lagen handelantagnaav om
med läkemedel 1996:l 152 har sådan möjlighet öppnats.nu

Beträffande Apoteksbolagets ägarförhållanden föreslogs att staten
borde bli till bolaget. Med bifall tillägare propositionenensam
1995/96: har141 riksdagen bemyndigat regeringen vidta de åtgärderatt

erfordras för Apoteksbolaget skall bli helägtatt staten.som av
frågaI Apoteksbolagets framtida uppgifter föreslogs dessaattom

renodlas till kämverksamheten inom den nationella läkeme-att avse
delsförsörjningen, varvid bolaget bl.a. borde ha central roll beträf-en
fande producentobunden läkemedelsinformation och fortsätt-även
ningsvis fullgöra uppgifter inom totalförsvaret.

Arbetsgruppen föreslog också priset på Apoteksbolagets tjänsteratt
marginalerna fastställdes statlig myndighet basispå bl.a.av en av
överläggningar mellan bolaget och sjukvårdshuvudmäimen. Som

denna fråga f.n. föremål för särskildnämnts utredning.är
Slutligen föreslog arbetsgruppen Apoteksbolagets interna redo-att

visning och organisation utformades så kostnader och intäkter inomatt
olika verksamhetsgrenar framgick. Syftet motverka eventuellattvar
s.k. korssubventionering.

utredningarTvå tillkallasnya

den förutI Omnämnda propositionen 1996/97:27 läkemedelsför-om
måner och läkemedelsförsörjning meddelades regeringenattm.m. an-
såg behov föreligga för tillkalla två utredningar rörande läke-att nya
medelsområdet. Beslut tillkalla dessa utredningar fattades denattom
28 november 1996.

det falletI avsåg beslutet särskild utredare skulle tillkallasattena en
för förutsättningslöst analysera och länma förslag till huratt läkeme-
delsdistributionen framdeles borde organiseras och regleras för att
målet rationell läkemedelsförsörjning skulle uppnås och befolk-om en
ningens behov säkra och effektiva läkemedel till lägsta möjligaav
kostnad skulle kunna tillgodoses.

Utredningen arbetar under benämningen Läkemedelsdistributions-
utredningen.

Det andra utredningsbehovet angick fastställande förmånsgund-av
ande priser på läkemedelsområdet vid överföring kostnadsansvaretav
till landstingen. Den utredning erfordrades för detta ändamålsom
skulle ha till uppgift klarlägga Riksförsäkringsverket,att om annan
statlig myndighet eller statlig myndighet skulle för fast-atten ny svara
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förmånsgundandeställa priser på läkemedel och ersättning till Apo-
teksbolaget då kostnadsansvaret förs från till landstingen.över staten

förUtgångspunkten denna skulle läkemedelsfönnånenöversyn attvara
statligt reglerad samtidigt sjukvårdshuvudmännens berättigadeär som

krav på kunna påverka kostnadema inom förmånen beaktas.måsteatt
Utredningen bedrivits under benämningen förKommittén pris-som

reglering läkemedel har i december 1997 avgivit sitt betänkandeav
Läkemedel i priskonkurrens SOU 1997: 165.
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Inledning1

Immaterialrätten kan reglera enskildas rättigheter i frågasägas om pro-
dukter resultat det mänskliga intellektets ansträngningar.utgörsom av

tradition indelas immaterialrätten i upphovsrätt och industrielltAv
rättsskydd. Inom det området återfinns för den forskandedesenare
läkemedelsindustrin viktiga och varumärkesrättema.patent-

2 Patent

den långtgående rättsskyddPatent industriellt medär mest typen av
detredan i medeltida Italien. Själva patentskyddetsyftet medrötter är

främja industrielladen utvecklingen. Tanken skallatt är att patentet
skydda investeringar i forskning och utveckling för därigenomatt

till konkurrensstimulera och innovationer ökade utsikter tillgenom
ekonomisk avkastning på sådana investeringar.

tanke informationEn skall spridaär att patentsystemetarman om
frontlinjeutvecklingens till samhället i och minst till konkur-intestort

saknarDen möjligheter exploatera sin uppfinningrenter. attsom egna
licensavtal fåkan ändå ekonomisk avkastning sina insat-genom aven

ser.
formell mening beviljad exklusiv tillI är rättstatpatent av en en

uppfinning under begränsad tidsrymd. detta följerAv atten ensam-
begränsad till den utfärdaträtten är stat patentet.som

Kriterier för patenterbarhet

klar och entydig definition uppfinning finnsNågon begreppet inte.av
praxis har dockGenom allmänt begrepp utvecklats. En-ett accepterat

detta skall uppfinningligt ha teknisk karaktär, dvs. lösning påen ange
med utnyttjandeproblem enligt naturlagarna energi och materia.ett av

patenterbar uppfinningen reproducerbarFör måste ochatt vara vara
möjlig utnyttja industriellt.att

uppfinning måste väsentligt skilja sig från vad tidigareEn även som
såledeskänt och nyhet uppfinningshöjd.med viss Nyhets-är utgöra en

SOU3 98:50
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uppfinningoch innebär informationkravet är strängt att t.ex.om om en
sammankomst ellervid vetenskaplig ii förväg öppenpresenterats enen

förlorad. frågapatenterbarheten därmed Itidskrift, så kan om upp-
överraskande ellergäller uppfinningen måstefinningshöjd att vara

för fackman på området.oväntad en

tillgänglig informationAllmänt

utförligi be-motprestation för bestårUppfinnarens ensamrätten att en
blir allmänt till-offentliggörs och såledesuppfinningenskrivning av

skall uppfinningenMed hjälp denna beskrivninggänglig. vara re-av
möjligproducerbar, dvs. att upprepa.

patentintrång,s.k.till uppfinning,Kränkning ärensamrättenav en
icke kommersiellersättningsskyldighet.straffbar och kan medföra För

patenterad uppfinningdockoch vidareutveckling fårforskning an-en
detta betraktas patentintrång.vändas attutan som

1967:837PatL

i patentlagenSverige regleras PatLpatentområdet iFörhållandena
med ändringar.1967:837 senare

nominella patenttidendenliksom övrigaSverige, i Västeuropa,I är
till ochinlämnas Patent-dag då ansökanoch löper från denår20

ansökningsavgift beta-eller motsvarande.registreringsverket Förutom
de årårsavgift för ochpatentinnehavarenlar patentetvart ett somaven

Årsavgiften blir högredvs. denefter progressiv skalakraft. utgåriär en
patentskyddet upphör.avgift medförmed tiden. Utebliven att

tvångslicensers.k. påinnehåller reglerLagstiftningen även om
de minimikravRegelverket grundas påintegrund utövas.att patentav
InnebördenPariskonventionen nedan.fastställts i den s.k. se ärsom

dåtidpunkteninom år frånuppfinning inte utnyttjas treatt pa-om en
uppfinningen.det fåkan den begärbeviljades, rätt utövaatttent som



SOU 1998:50 Läkemedel och industriellt rättsskydd 67

Pariskonventionen, WIPO

industriella rättsskyddetDet baseras denpå s.k. Pariskonventionen från
1883 till vilken samtliga utvecklade industriländer sedermera anslutit
sig. Konventionen i första hand öka rättssäkerheten förattavser upp-
finnare och patentsökande. harDen åren reviderats antalettgenom
gånger. World Intellectual Property Organization, WIPO, special-en
organisation inom FN-systemet med i Geneve, detsäte är organ som
förvaltar Pariskonventionen.

EPC, EPO och PCT

internationellaDet samarbetet har fördjupats väsentligt till-genom
komsten dels den Europeiska patentkonventionen, EPC, år 1973,av
vilken administreras europeisk patentrnyndighet EPO,av en gemensam
med i München, dels den internationellasäte Patentsamarbetskonven-

fråntionen, PCT, år 1970.
tillträddesEPC, Sverige år bygger1978, principenpå denattsom av

patentmyndigheten såväl nyhetsprövning be-görgemensamma som
viljar i de konventionsstater ipatent ansökan. beviljatEttsom anges

enligt harEPC rättsverkningarpatent nationelltett patent.samma som
innebärDet europeiskt regleras respektive landsatt ett natio-patent av

nella patentlagstiftning.
PCT, trädde i kraft år 1978 i Sverige, innebär i korthet deattsom

nationella patentrnydigheter godkänts för ändamålet får görasom en
primär nyhetsgranskning. På basis den primära granskningen kanav
sedan nationella beviljas i respektive konventionsland.patent

CPC

EG:s patentkonvention CPC från år syftar till1975 införaatt ett en-- -
hetligt inom gemenskapen. Konventionen har dockpatentsystem ännu
inte i kraft, eftersom den inte ratificerats samtligaträtt medlems-av
länder.

Prövning patentansökningarav

i Sverige kanPatent erhållas på följande sätt:tre

Nationell patentansökan ställd till och prövad det svenska Patent-0 av
och registreringsverket 2 kap PatL.
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behörigprövadtill ochställd ut-patentansökanInternationell av0
och registre-svenska Patent-detpatentmyndighetländsk samt av

kap PatL.3ringsverket
kapEPO llprövadochtillställdpatentansökanEuropeisk av0

PatL.

ochin. Patent-lämnasdå ansökantidpunktfrån denräknasPatenttiden
gällandeutifrånansökangranskningregistreringsverket gör aven

slagnågotbristerfinnergranskningverket i sinOmhuvudkriterier. av
svaromål.skriftligtsigförsvaramöjlighetsökandenhar att genom

ansökan. Näroffentliggörsinlämnandeteftermånader18Senast
allmän-innebärutläggning. Dets.k. attavslutad skergranskningen är

in-kungörelsedagenfrånmånaderinomtillfällebereds treheten att
ansökan.invändningarmedkomma mot

granskningsar-sittverketåterupptarperiods utgångnänmdaEfter
Procedureninvändningar.eventuella inkomnaprövningmedbete aven

denkanbifallits,ansökanfallbeslut. deImed PRVsavslutas somen
besvärbeslutettalanförainvändningarframförteventuellt mot genom

patentansökanfalldemånader. Iinom tvåPatentbesvärsrättenhos en
hossig Patent-besväramotsvarandesökande påkan sättavslagits,

besvärsrätten.
dennesökanden, rättbeslut gått ägerPatentbesvärsrättens emotOm

frånmånadertvåinomregeringsrättenbesvär hostalanföraatt genom
beslutsdatum.

beslutetochbifallitspatensansökningenmeddelat närPatent är
utfär-patentbrevochkungörasbeslutetDärefter skallkraft.vunnit laga

patentregister.verketsiantecknasdas. ävenPatentet
behörigPCTenligttill,ingesinternationelltAnsökan patentom

ansökan,sådanorganisation. Eninternationellellerpatentmyndighet
haringivningsdag,fastställtbehörigedenvilkenför mottagaren samma

inlämnadpatentansökansvenskmotsvarandeverkan sammaensom
dag.

antingenMünchenihos EPOeuropeiskt görsAnsökan patentom
patentbeslut harEPO:spatentmyndighet.nationellviaellerdirekt

fattade Patent-beslutmotsvarandei Sverigerättsverkan avsomsamma
till densökandendockförutsättningregistreringsverket. är attEnoch

ibeskrivning patentetpatentmyndigheten lämnarsvenska aven
översättning.svensk
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3 Varumärken

Definitioner

varumärke har i svensk defrnierats figur,Ett 0rd, bokstäver,rätt som
siffror eller utstyrselsäregen eller dess förpackning. Varu-av en vara
märket har till syfte viss Innehavarenytterst att ange en varas ursprung.

varumärke kan med hjälp detta till konsumenten förmedlaettav av
budskap kvalitet och säkerhet framställningenvid för produkterom

marknadsförs under märkesnanmet. syfte skiljaEtt ärannat attsom
likartade produkter från varandra och därigenom förhindra förväxling.

därför förMan kan varumärket innebär visst skydd konsu-säga att ett
menten.

medlikhet andra immateriella rättigheter betraktas varumärkenI
tillgång för innehavaren och kan därför köpas, säljas ellersom en

Till skillnadlicensieras. från har ingenvarumärken tidsbe-patent
giltighet.gränsad Varumärkesskyddet gäller således sedanäven ett

eventuellt löptpatent ut.

Varumärkeslagen

Sverige regleras varumärkesrätten varumärkeslagenI genom
1960:644 -VmL- och kollektivmärkeslagen 1960:645. Genom re-
gistrering ochi Patent- registreringsverkets varumärkesregister kan en
näringsidkare förvärva till sådant märke. kanEnsamrättenensamrätt ett

erhållas registrering inarbetning, dvs. det blandäven utan genom om
dem det riktar sig till inom beteckning förSverige käntärsom som
innehavarens Förmågan särskilja innehavarens frånattvaror. varor
andra krav förutgör ensamrätten.ett

fråga läkemedel kan farmacevtiskI påsägas att namnetom av en
skall framgåspecialitet dess kliniska individualitet. På sättsamma som

andra konsumentvaror krävs marknadsföring för den skall bli känd.att
skäl önskar tillverkare produkten varumärkedettaAv görett attge som
lätt särskilja från samtidigtden går andra produkteratt namnetsom

framstår symbol för tillverkaren för frågaoch kvalitet i kli-som en om
nisk effekt och tillverkningskvalitet. Varumärket ingetsäger om pro-
duktens kemiska sammanhang, ställevilken på på för-annatanges
packningen.

EU-medlemskapet har på varumärkesrättens område inneburit att
Sverige måste till EG:s direktiv från den decemberVmL 21anpassa

närmande medlemsstaternas varumärkeslagar till varand-1988 om av
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Direktivet syftar i de olikatill eliminera vissa skillnaderra. EU-att
minska denationella lagstiftning handels-för på så sättstatemas att

sådana skillnader kan upphov till.hinder som ge
varumärkeslagarinnebär dock inte medlemsländemasDirektivet att

har tillräckligt begränsaharmoniseras helt och hållet. Det attansetts
till nationella bestämmelser påharmoniseringen sådana ettsom mer

fria rörligheten för eller tjänster ochdirekt kan motverka densätt varor
fungerande marknad. Andra nationelladärigenom hindra väl inreen

direktivet. ligger väl i linje medvarumärkesregler berörs inte VmLav
direktivets bestämmelser.

Läkemedel och svensk4

patentlagstiftning

andra länderspatentlagstiftning, liksom i de flestaEnligt svensk mot-
behandling ochmöjligt terapeutisksvarighet, det inteär att patentera

kirurgiska ingrepp fråndiagnostisering. utesluterDetta patent-t.ex.
skydd.

tabletter, injektions-för bruksfärdiga läkemedelS.k. produktpatent
tillämpasi läkemedel ioch för den aktiva substansenlösningar etc ett

reellapatentansökan inlämnats efter den 30 maj 1978. Detde fall pa-
företeelse iläkemedel med andra ord relativttentskyddet för är en ny

eller för-Dessförinnan tillämpades nämligen s.k.vårt land. process-
och farma-föreningarrörande framställning kemiskafarandepatent av

indirekt skydd förendastcevtiska beredningar. Sådana patent ettgav
kringgå. såledesoch relativt enkla Detsjälva substansen att varvar
originalläkemedlet iden-tillverka och marknadsföra medmöjligt att en

kemiskhjälpprodukt kopian framställts medtisk annan processenom
skedde i sambandLagändringen rörande produktpatentoriginalet.än

tillträdde EPC.med Sverigeatt

Oinskränkt skydd

oinskränkt, dvs.skyddetInnebörden i begreppet produktpatent ärär att
enbartoch inte vissvarje tänkbar användning produktenomfattar enav

patentansökan.preciseras i Genomanvändning, måstespecifik som
skydd kopiering underåtnjuter originalläkemedeldetta motsystem pa-

tenttiden.
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indikationAndra

centrala kriteriernaDe för patenterbarhettre har tidigare berörts

nyhet första2 § stycket PatL0
uppfinningshöjd 2 första§ stycket PatL0
teknisk effekt 1 § PatL0

gäller förDessa läkemedel. Ett viktigt undantagäven från nyhetskravet
finns inskrivet i 2 § fjärde stycket PatL. Enligt detta föreligger möjlig-
het erhålla på medicinsk användningatt redanpatent känden ny av en
produkt förutsatt produkten i fråga inte känd visstatt läke-ettvar som
medel. Frågan det skall möjligt få på använd-att patentom vara en ny
ning redan känd och för andra användningsområden patenteradav en
produkt har varit och föremål för omfattande diskussioner.är För lä-
kemedel gäller diskussionen huruvida s.k. andra indikation kanäven en
patenteras.

Läkemedelsindustrins5 behov av

patentskydd

Patentskydd specifika produkter och således inte konkurrens-avser ger
skydd andra och kanske likvärdiga produkter förgentemot än-samma
damål kan finnas på marknaden.som

områdenInom med snabb teknologisk utveckling halvledar-t.ex.-
industrin har för enskilda komponenter kommit fåpatent mins-att en-
kad betydelse. behållaAtt kunskapen i form företagshemlighetav upp-
fattas ofta bättre skydd i dess sammanhang.ett än patentsom

läkemedelsindustrinFör dock förhållandena armorlunda. Innanär ett
läkemedel kan introduceras på marknaden krävs, förutomnytt ett

omfattande företagsintemt utvecklingsarbete, omfattande kli-även ett
niskt prövningsarbete och såväl komplicerat tidskrävande förfa-ett som
rande för godkännande nationella kontrollmyndigheter eller denav eu-
ropeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. kontrollmyndig-Genom att
heter och expertis härigenom får full insynextern i det i andrasom
sammanhang skulle betraktas företagshemligheter patentskyddetärsom
helt nödvändigt.
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risktagandeochutvecklingskostnaderHöga stort

originalläkemedel ökar snabbt ochför framKostnaderna ett nyttatt ta
belopptill iuppgåberäkningaramerikanskaidag enligt stor-uppskattas

läkemedelutvecklingeninteMUSD. Förleksordningen 500 att nyaav
industrin bedömerforskandedenomfattning, krävsminska iskall att

detbedömerdvs.kommersiellt intressanta,satsningar varavaranya
marknadsförings-tillverknings-,för sina FoU-,få täckningmöjligt att

kapital.rimlig avkastningdistributionskostnader satsatoch samt
kapital investe-detdessutomläkemedelsindustrin gäller attFör som
försäljningsintäkter.fråndelen kommerallratilli FoU största egnaras

lånatsådansammanhangetirisktagandet attkommersiella är artDet av
i fråga.kommerknappastkapital

uppenbartdetstorlekFoU-kostnademas ävenatttanke på ärMed
behöverförsäljningsframgångar,kan beskrivasläkemedel, somsom

framgångförkriteriernauppfyllakunnamarknaden förpåmånga år att
monopoltidsbegränsadelegala,företagsekonomisk mening. Deti som

möjligheterenskilt företagsdärförinnebär, kanpatentskydd avgöra ett
därmed överlevaochläkemedelsatsningar påfortsattagöra somatt nya

sikt.på längreföretag även
framgång ellerkommersiellblirläkemedelHuruvida nyttett en

intressemarknadenspatentskydd. Omfler faktorergivetvis påberor än
möjlighetenförsvårasexisterar, ettsubstitut att ta utellerär svagt om

produktionen.förkostnaderövrigaochtäckning för FoUpris, gersom
betraktasbokstavligenläkemedel kani FoUInvesteringar nyaav

be-säkerhetsmarginalernormalamedriskkapital. går inteDet attsom
forskningsprojekt, kommeri atthuruvidaräkna satsasresurser, som

produkt.godtagbartillframleda en
medianenberäkningarvisarkommersiella risken attgäller denVad

kostnadstäck-fullaldrig nårmarknadenläkemedel påsamtliga nyaav
relativt få.substantiella vinster ärläkemedelning. De genererarsom

läkeme-samtliga30endastgenerellt kan procentNågot sägas att avca
avkastning påCEkemisk substans Ninnehållerdel vilka engeren ny

obligationer.avkastningen påöverstigerkapital,insatt som

patenttidEffektiv

beskrivasexaktläkemedel kanförpatenttideneffektivaDen sommer
produktendå itidpunktdengodkännandetillfället, dvs.mellantiden

kontrollmyn-landsrespektivefråga försäljningförgodkändblev av
Utveck-löperproduktför dennatidpunkten då ut.ochdighet, patentet

amerikanska beräk-Enligtlängre.läkemedel blir alltförlingstiden nya
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dvs. denförbrukas, 75 nomi-idag årningar kan 15 procentuppemot av
marknaden.lanseras påpatenttiden innan produktnella en

produkter i läkeme-utvecklingstider förjämförelseVid nyaaven
skillnaden tillfinneroch i övrig industridelsindustrin störstaattman

Eftersomläkemedel.prövningenhänföra till den kliniskadelen är att av
säkerhetklarlägga produkternassyftar tillprövningenden kliniska att

detta område.kraven påifrågasättereffekt det ingenoch är som
dock kommitlängd hareffektiva patenttidensdenMinskningen attav

innovationstakten inommed effekter bl.a.allvarligt problembli ett
läkemedelsområdet.

konkurrensGenerisk

OECD-länder harflertaletförsäkringsgivare ieller enskildaStaten re-
sänka sina kost-syftevidta åtgärder ieller planerardan vidtagit attatt

förkonkurrensenökaläkemedelssubventioneringförnader attgenom
patenttidengenerikafrånoriginalläkemedel närsynonympreparat
följdpriser tillgenerika kan hålla lägreTillverkamalöper attut. avav

FoU-kostnader.inte haft någraföretagdessa
patenttid tilleffektivkrympandepatientperspektivet lederSett enur

mark-introduceras påeffektiva läkemedelsannolikheten för attatt nya
innebär dettavidkommandesjukvårdenssuccessivt minskar.naden För

produktiviteten.möjligheter höjaförsämrade att

WTO/TRIPS

viktigtGATT-rundandentillkomst vidTRlPS-avtalets utgör ettsenaste
internationell minimistan-åstadkommasträvandenafundament i att en

skall dockläkemedelsområdet. Dettapatentskyddet på bl.a.fördard ses
läkemedelsindustrinforskningsbaserademinst för denintei ett --

innehåller övergångs-avtaletperspektiv eftersomlångsiktigt generösa
effektivtinnanutvecklingsländernautnyttjastider kan ett pa-avsom

införas.för läkemedel behövertentskydd
antal utveck-artiklarinnehåller sålundaAvtalet stortettsom ger

till elvaövergångstidermöjligheter tillgripa långalingsländer att upp-
genomslag i berörda län-f°arTRIPS-avtalets bestämmelserår innan-

TRIPS-avtalet sak-skall läggaslagstiftning. Därtillnationelladers att
existerande läkemedels-pipelineskydd förbestämmelser s.k.omnar

utvecklingstid år. Detha 10-15vilka idag beräknasprodukter, ären
svensk sida inomfrånstarkt önskemål från industrindärför attett man

krafthandelspolitik framgentför EUs ägnar storgemensammaramen
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söka förmå i sammanhanget berörda utvecklingsländer i sinatt att na-
tionella lagstiftning implementera TRIPS-avtalets bestämmelser om
produkt- och på läkemedel så möjligt.processpatent snart som

viktigasteNågra de för den forskningsinriktade lä-ensamrättemaav
kemedelsindustrin och dokumentationsskyddet. Enligt beräk-är patent-
ningar utförda den amerikanska internationella handelskommissio-av

ITC det bristande skyddet för berörda iensamrätter ut-nen anses
vecklingsländerna årligen förorsaka den internationella innovativa lä-
kemedelsindustrin förluster formi uteblivna iintäkter storleksord-av

miljarderningen 5 USD.

6 Läkemedelspatent i europeisktett

perspektiv

EGs SPC-förordning

finnsInom sedanEU 1993 särskilt med s.k. skyddscertifikatett system
SPC Supplementary Protection Certificate, upphovsmannensom ger
marknadsexklusivitet med till femton år. åstadkomsDettaupp genom

den effektiva patenttiden under vissa villkor förlängs med maximaltatt
fem år. EGs SPC-system skall bakgrund de motsvarandemotses av
revideringar gjordes under 1980-talet i USAs och Japans patent-som
lagstiftning.

förbättrade skyddet förDet uppfinningar uppnås certifikatattgenom
kan utfärdas för produkter har gällande grundpatent i någonsom
medlemsstat och godkända för försäljning läkemedel.ärsom som
Skyddstiden för produkt får endast förlängas gång med hjälpen en av
certifikat.

regelverketUr i övrigt kan ansökan SPC normaltnämnas att om
skall inges månader efter marknadsföringstillståndet. Ansök-senast sex

skall ställas till patentmyndigheten i det medlemsland utfärdatan som
grundpatentet eller meddelat det första marknadsföringstillståndet.

Det rättsliga skyddet för biotekniska uppfinningar

finns fInom EU inget gemenskapsbaserat patentskydd för biotek-n
nologiskt framställda produkter. EU-parlamentet förkastade i mars

direktivförslag1995 patentskydd inom på sådana produkter.EUett om
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Förslagets huvudsyfte åstadkomma samstämrnighetstörre medattvar
omvärldens patentlagar inom bioteknikområdet. Tolkningar enligt di-
rektivförslaget skulle ha tydligare definitioner patenterbarhetgett av
för biotekniska uppfinningar och i ökad utsträckning ha för bio-öppnat
tekniska Ett sådant direktiv hade skapat bättre förutsättningarpatent. i

för ökadeEuropa investeringar kring bioteknologiska metoder för att
utveckla bättre läkemedel till människor och djur.

arbeteEtt har påbörjats, syftande till få direktivnytt att ett antaget
under 1998.

Dokumentationsskydd

förhindrarEU:s regler generikaföretagen åberopa originalföretagensatt
vetenskapliga dokumentation stöd för godkännande kopia isom av en

till 10 år. Detta skydd andrasökande gäller dock bara denmotupp
ursprungligen godkända produkten och efterkommande utvecklings-
produkter, användningsområden dyl. brist iDetta EG-syste-ärnya e en

fortsatt produktutveckling äventyrliggör och mindre lönsammet som
eftersom konkurrenter relativt fritt f°ar åberopa originaltillverka-snart

tillkommande dokumentation för medicinskt använd-t.ex. ett nyttrens
ningsområde. Här bör det svenska läkemedelsverket harnoteras att

besluttagit i denna fråga syftar till stärka förskyddet original-attsom
tillverkarens dokumentation. återstårDet dock den svenskaatt se om
linjen skall vinna gehör hos övriga EU-länder.

US Bolar amendment

Som följd patentstrid mellan läkemedelsföretagen Roche ochen av en
Bolar införde kongressen i underUSA 1980-talet den s.k.genom
Waxman Hatch Act möjlighet för generiska företag i för-USA atten
bereda sin registreringsansökan redan innan originaltillverkarensm m

löptpatent ut.
Europa betraktas detta domstolarnaI patentintrång. Sålundaav som

har inom EU-ländema inkl Sverige behandlatsåren antalettgenom
rättsfall, genomgående inneburit berörda rättsinstanseratt ansettsom

förberedelser för i kommersiellt syfte registrera kopia ori-att att en av
ginalprodukten under dess skyddstid betrakta patentintrång.är att som

starkt intresseDet från såväl europeisk amerikanskär forsk-ett som
ande läkemedelsindustri gällande rättspraxis inom EU upprätthålls,att
inte minst bakgrund vad EUs ministerråd anfört behovetmot av om av
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1996 industripolitikenfrån årindustriellt rättsskydd i sitt omprogram
Europeiska Unionen.läkemedelssektom i deninom

läkemedelmedParallellhandel7

möjligt pådetSverige blev EU-medlem 1.1.1995Innan att patent-var
produkter,patenteradeSverige härgrund hindra import tillrättslig av

och medsålts i andra länder. I EU-läkemedel, lagligent.ex. som
försvann denna möjlighet.anknytningen

överenskommelse s.k.finns inomtidigare EUSom nämnts omen
fore-Community Convention, CPC. DennaPatentgemenskapspatent

och dettapatentområdeskahela gemenskapenskriver utgöra attettatt
hjälpmednationella marknaderkan delas iområde inte tav exupp

heller delkraft ochdock i inom EUhar inteCPC ärännu trättpatent.
EES-avtalet.det s.k.av

nationellaEG-domstolen har tolkat Romfördraget så patenträtteratt
marknaden i natio-för dela denfår användasinte att gemensammaupp

marknaden,patenteradedelmarknader. den sattsnella När varan
viss meningiförsäljning tillutbjudits tilldvs. ensamrättenär patentet
medlemssta-allafår fritt säljas vidare tillProdukten ifrågaförbrukad.

ter.
patenterade inteparallellimportpraktiken innebär dettaI att varorav

EU/EES-land.ifråga lagligen sålts ihindraskan annatettom varorna
kunna upprätthållasprisnivåer inte skallskildaTanken med detta är att

EU/EES-området med hjälpolika delari patent.avav
till Varumärkes-kopplingparallellimport harFrågan även enom

konsumtionbestämmelseuttryckligfinns ingenVmLIrätten. avom
normala fallparallellimport ifastpraxis har dock lagtsrättigheter. I att

den skyddadetillförhindras med hänvisning VmLinte kan även om
utomlands.marknadsförtsprodukten

parallellimportVad är

förstläkemedelfalletparallellimport detNormalt att ett expor-avser
importörsedan upphandlas därlågprismarknad ochtillteras av enen

där det sedanhögprismarknad,tillbaka tillgrossist för säljaseller att en
produkt redanidentiskatill lägre pris denmarknadsförs änett som

högprismarknaden.finns på
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ochomfattningökandealltföreteelse fåtthar dennaEuropaI en
Verksamheten dockMECU. är400uppskattades år 1993 omsätta ca

lågpris- respektivefåtal länderhuvudsakbegränsad till i utgörett som
lågprisländema Bel-parallellexportörerTypiskahögprismarknader. är

parallellimportörerTypiskaItalien. ärGrekland ochFrankrike,gien,
Tyskland.Holland ochEngland,Danmark, Norge,högprismarknadema

kvantitetenparallellimporteradeberäknas denDanmarkI t.ex. re-
totaladentill mellan 6-10uppgåmediciner procentceptbelagda av

marknaden.

SverigeihänderVad

introduceradesSverigeläkemedlet iparallellimporteradeförstaDet
parallell-förgodkärmandenantalharUnder 19971996.hösten stortett

hänför-godkärmandenNämndaLäkemedelsverket.utfärdatsimport av
VidSverige. års-iläkemedlensåldadefler tiotillde sig än mestav

denparallellhandelsaktörergodkändafanns fyra1997/98skiftet
läkemedelsmarknaden.svenska

prisgivetvisinnebärtill Sverigeparallellimport att ettökadEn som
andranormgivande påbliockså kanlands bärkraftvissefter ettsatts

företag.berörtförkonsekvenseråtföljande negativamedmarknader
pålanseratsproduktersvenska företagensidag degällerDetta som

parallellhandeln blirpålågprismarknader. Vinnaresåväl hög- som
forskande företagen.blir deförloraregrossister ochochdistributörer

för-sikt tillkortåtminstonegivetvisprisbildenlägreDen är --
dockparallellimportaspekt ärEnför konsumenten.mån annan

hante-produktersdessapånämligen kravenkonsumenttillvänd,mindre
läke-hanterarhos demkompetensenliksom påmärkningochring som

medlen.
försäljningförföreskrifterframtagningLäkemedelsverketsInför av

läkemedels-framfördeSverigeläkemedel iparallellimporteradeav
parallellimport.vidborde gällaantal villkorbranschen ett som

säkerhetsmässiga kravochkonsumentpolitiskadeHuvuddelen av
föreskrif-Läkemedelsverketsbeaktats iharindustrinframförts avsom

området.ter

Merck/Primecrown-målet

sambandeträttsfallfleramarknaden har rörk inregäller denVad soms
nationella kon-och denvarurörlighetenfriadenprincipenmellan om
EG-domstolen.ibehandlingtillvaritpatentskyddetsumtionen uppeav
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Det kända kanske det s.k.är Merck-Primecrown-ärendet.mest Dom i
detta mål fattades den 6 december 1996.

Domstolen slog i sin dom fast de problem uppkommeratt medsom
den omfattande parallellhandeln med läkemedel mellan olika EU-län-
der, beroende på mycket olika nationella prisregleringssystem, måste
åtgärdas gemenskapens och inte medlems-attav organ genom en annan

genomför åtgärder oförenligastat med bestämmelsernaär densom om
fria rörligheten för Enligt domstolen måste prisnivån på läkeme-varor.
del få tillåtas variera mellan länderna med hänsynatt till deras olika
köpkraft skall behålla prisreglering på läkemedel inom EU-om man
ländema. Domstolen sade vidare någon moralisk skyldighet förseatt att
länderna inom EU med läkemedel inte kan läggas till grund för ett un-
dantag från regeln fri rörlighet förom varor.

forskningsbaseradeDen läkemedelsindustrin den konfliktattanser
idag finns mellan strikt tillämpning principen fri rörlig-som en av om

het för inom EU, domstolen i den nyligen avkunnade domenvaror som
hävdat, och olika former prisreglering mellan EU-ländema inte kanav
tillåtas fortsätta. Skulle den principen tillämpas fullt skulle landetut
med den lägsta prisnivån på läkemedel exportera denna till övriga
länder devia olika ländernas prisreglering. denFör forskningsbaserade
läkemedelsindustrin inom EU skulle detta innebära mycket negativen
signal det gäller investeranär i forskning ochatt utveckling.resurser
Frågeställningen relevant införär EU:s utvidgningytterst med vissa
central- och östeuropeiska länder, vilka idag har mycket låga läkeme-
delspriser och dessutom uppvisar varierande brister i sitt industriella
rättsskydd.

Fortsatt utveckling

Hur parallellhandeln med läkemedel kommer utvecklas i Europaatt är
svårt förutse. Parallellhandeln grundas på imperfektioneratt på mark-
naden, framför allt den administrativa prissättning före-genom som
kommer flertaleti länder. förhållandeDetta torde bestå längeså man
har kvar nationella prisreglerings-/subventioneringssystem, vilka gör

företagen har svårigheter förändraatt prisnivåer efterstora mark-att
nadsmässiga kriterier. Detta väsentlig skillnad mellanutgör läkeme-en
delsindustri och industri. Den internationellt verkande läkeme-annan
delsindustrins mål därför uppnå friär prisbildning frikopplad frånatt
subventioneringssystemen.
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Statsmakternas1 syften och mål med
den statliga läkemedelskontrollen

Övergripande mål

övergripande målet förDet den statliga läkemedelskontrollen här i lan-
det tillse läkemedel finns marknaden säkra, effek-är att att ärsom
tiva och god kvalitet verka för dessa läkemedel användssamt att attav
på ändamålsenligt och kostnadseffektivt Läkemedelskontrollenett sätt.
skall vidare främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära pro-
dukter.

för dettaInom arbete skall Läkemedelsverket i dess egenskapramen
central förvaltnings- och tillsynsmyndighet läkemedelsområdetpåav

dels kontrollerande myndighet, dels arbetaaktivt förutgöra en en
rationell utveckling och användning såväl äldre läkeme-av nyare som
del.

Verksamhetens grundläggande inriktning

Läkemedelsverket skall i dess egenskap central förvaltningsmyndig-av
het läkemedelsområdetpå prioritera verksamhet inriktad påärsom
trygghet säkerhet föroch hälso- och sjukvården och den enskilde, sam-
tidigt verksamheten skall effektiv och rättvisandeutgörasom en pro-
duktkontroll och kvalitetssäkring för läkemedelsindustrin.

Läkemedelsverket skall aktivt delta i det intensifierade europeiska
kontrollsystemet för läkemedel och verka för erhålla uppdragatt som

för detta arbeteInom skall verket iaktta de inom EUrapportör. ramen
etablerade handläggningstidema rörande ansökningar marknads-om
föringstillstånd för läkemedel. Vidare skall Läkemedelsverketnya
aktivt delta i det europeiska och internationella samarbetet för vidare
utveckling kontrollsystem, dokumentationskrav och bedömnings-av

och därigenom bidra till utvecklingsnormema för läke-attnormer nya
medel fortsatt bygger på vetenskapligt solid grund.

Läkemedelsverket har i sin egenskap verkställande inomav organ
den statliga läkemedelskontrollen central roll vadsåväl gäller ut-en
vecklingen läkemedel godkännande och övervakningnyaav genom av
kliniska prövningar inom efterkontrollen godkända läkemedelsom av

fungerandeväl och inom förEU samordnat säker-ett systemgenom
hetsövervakning.
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Läkemedelsverket information och marknads-skall också genom
läkemedel.verka förkontroll rationell användningen av

på läkemedelKraven

lopp utvecklats mycketläkemedelsområdet har under årensInom ett
förordningar och rikt-EG-regelverk. antal direktiv,omfattande Ett stort

innefattarRegelverketsedan mitten sextiotalet.har antagitslinjer av
januariprocedurbestämmelser. l 1995dokumentations- Densåväl som

inrät-kraft vilka tillsammansantal rättsakter iträdde dessutom ett nya
godkärmande läke-samordnade inom fördet EUsystemettar avnya

svenskasystem. Denpopulärt brukar benänmas Newmedel vilket
läke-regelverk.läkemedelslagstifcningen anpassad till EG:s Enär ny

och har därefterträdde kraft den juli 1993medelslag 1992:859 i 1
inrättargenomföra rättsakter Newför deändrats bl.a. att somnya

fram-ramlag kompletterasLäkemedelslagen s.k.system. är avsomen
Läkemedelsverketsläkemedelsförordningen 1992:1752 ochförallt

föreskrifter och allmänna råd.
läkemedelsla-igrundläggande kraven läkemedel 4 §påDe anges

kvalitet ochskall godföreskriver läkemedelatt ett vara avgen, som
verk-ändamålsenligt detändamålsenligt. läkemedeldärtill Ett ärär om

har skadeverk-normal användning inteför sitt ändamål och vidsamt
till avsedda effekten.i missförhållande denningar stårsom

betydande utsträckningläkemedel igrundläggande kraven påDe är
i antalutvecklasharmoniserade ochinternationellt närmare ett stort

sammanhangdettaICH-riktlinjer. talas iInom EG-rättenochEU- om
godkärmandevilkaeffekt de pelare påsäkerhet ochkvalitet, etttresom

grundläggandedessaläkemedel skall vila. Endast veten-ett nyttav
utvärderingenbeaktas vidkriterier skall följaktligenskapliga nyaav

läkemedelkraven pålagstiftaren harsvenskaläkemedel. Den ansett att
förhållande tillförändring imedfört nänmvärdinte har någoninom EU

godkända för för-få läkemedelgällt Sverige förvad tidigare i attsom
säljning.
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godkännandeProcedurer för2 av

läkemedel

regelverk, läkemedelslageu 1992:859Nationellt

säkerhetslagstiftning,Läkemedelslagstiñningen kan karakteriseras som
förgrund den innefattar långtgående bestämmelsermycket på attav

betydelse förläkemedelstillverkarna. till läkemedlensMed hänsyn
läkemedelskonsu-djurs liv hälsa det viktigtmänniskors och och är att

finns tillgängliga på denkan lita på de läkemedelmentema som
grundläggandemarknaden. Läkemedelslagen innehåller desvenska
läkemedel f°arläkemedelshantering i Sverige.bestämmelserna Ettom

försäljningförst godkänts försäljas sedan det harenligt lagen av
föreskrifter ochmeddelatLäkemedelsverket. Läkemedelsverket har

försäljning,godkännande läkemedel för LVFSallmänna råd om av
dokumentationskrav ochfinns bl.a. bestämmelserDäri det1995:8. om

Alla läkeme-medfölja ansökningen.skallkrav på expertrapporter som
och godkärmandeproce-förhandsgranskas innan de får säljasdel skall

godkän-beslutviktig del läkemedelskontrollen.duren Ettär omen av
med angivandeförsäljning innebär läkemedlet får säljasnande för att

beslutetindikationer användningsområdende avser.somav - -

EG-rätten

kommit blirättsaktermedlemskap i har EUsSveriges EUGenom att
förordning och direktiv be-för hargällande i och Sverige. EU genom

benämningen Theinföra under New Sys-slutat något gåratt somom
93/39, 93/40 och 93/41.2309/93 och direktivenförordningentem

läkemedelfåinförs det möjligheterrättsaktemaGenom att ettnya
försäljning inrättas samtidigtgodkänt för och det gemensamtett sam-

ofEvaluation Medi-ordningssekretariat, The for theAgencyEuropean
valfrihetansökareProducts EMEA.cinal Det attsystemet ger ennya

få sin produkt god-godkännandeprocedur försjälv väljai princip att
marknaden.tillgång till Ikänd för försäljning och den gemensamma

centrala procedurenredovisas detalj för denbilaga inärmareseparat
den centralaömsesidiga kanoch den proceduren. Kort nämnas att pro-

alla EU-ländergodkännande för försäljning ibygger påceduren att ett
skickas till EMEA.via central procedur där ansökankan erhållas en

medlemsstaternaömsesidiga proceduren bygger på principenDen att
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skall erkänna varandras nationella godkännanden vilka skall kunna
åberopas ansökaren söker godkännande i medlemsstat.när om en annan

Klinisk läkemedelsprövning3

klinisk läkemedelsprövningBegreppet definieras i § läkemedels-13
lagen klinisk undersökning på människor eller djur läke-ettsom en av
medels egenskaper får utföras för utreda i vad mån läkemedletattsom

ändamålsenligt. prövning får utförasEn människor endastär av en
läkarelegitimerad eller legitimerad tandläkare och djur endastpå av en

legitimerad veterinär. Den utför skallprövningen ha tillräckligsom
kompetens detpå område prövningensom avser.

prövning får utförasEn i samband med sjukdomsbehandling eller
sambandsådant och skall etiskt försvarlig. säkerställaFörutan attvara

försvarligden etiskt skall den ansvarige ansöka god-äratt prövaren om
kännande prövningen hos regional etikkommitté. Prövningen fårav en
inte förränpåbörjas den godkänts etikkommittén.av

De patienter eller försökspersoner delta i prövningsom avses en
skall få informationsådan prövningen de kan ställning tillatt taom om
de vill denna.delta i prövningarFör inte har samband med sjuk-som
domsbehandling skall samtycke till deltagandet alltid inhämtas. För

harprövningar samband med sjukdomsbehandling skall samtyckesom
till deltagandet inhämtas, inte syrmerliga skäl föreligger ändåattom
företa prövningen.

deltar i prövningarDe måste tillförsäkras ekonomisk ersättning,som
skulleskador uppkomma. Från och med den januari 19971 ersättsom

skador på patienter och frivilliga försökspersoner uppkommer isom
samband med medicinsk forskning enligt bestämmelserna i patient-
skadelagen 1996:799.

klinisk läkemedelsprövningEn f°ar enligt 14 läkemedelslagen§ en-
dast genomföras sedan tillstånd till prövning meddelats.har Frågor om
tillstånd Läkemedelsverket. Ansökan tillstånd skallprövas görasav om

den skall för utförandet prövningen. Till ansökanav som ansvara av
skall bifogas prövningsprotokoll jämte dokumentation angåendeett
läkemedlets farmaceutiska, farmakologiska, toxikologiska och eventu-
ella kliniska egenskaper.

Läkemedelsverket skall inom dagar42 fatta beslut i tillståndsfrågan.
f°arEtt tillstånd återkallas någon de förutsättningarväsentligaom av

förelåg tillståndet meddelades inte längre föreligger ellernärsom om
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något krav särskild betydelse förär kvalitet och säkerhet intesom av
följts.

Godkännandeproceduren vid Läkemedelsverket.

LäkemedelsverketDet frågor godkännande ochär prövarsom om er-
kännande godkännande har meddelats i medlemsstat iav som en annan

UtifrånEU. den dokumentation ansökaren enligt bestämmelserna isom
godkännandeLVFS 1995:8 läkemedel för försäljning bifo-om av m.m.

sin ansökan Läkemedelsverket utredningar vilka sedangörgar egna
ligger till grund för beslut läkemedlet kan godkännas.om

nationella godkärmandeförfarandetDet initieras ansökanattgenom
inkommer och diarieförs vid Läkemedelsverket. Ansökningshandling-

gås igenom och undersöks de uppfyller de förkrav dokumen-arna om
tation ställs i föreskriften. LäkemedelsverketOm vid den pri-som upp

handläggningen finneransökningen den behövs komplette-mära attav
verket kontakt med ansökaren möjlighet komma intar attras som ges

med kompletterande till sin ansökan. Kommer det fram rönsvar nya
betydelse för värderingen läkemedlet och blir kändaärsom av av som

ansökaren sedan ansökningen in skallså han meddela Läke-säntsav
medelsverket dem. Handläggningen för ansökan godkän-om en om
nande sker inom fastställda tider beroende på ansökningens ochart om-
fattning. Ansökan godkännande kemisk substans, NCE,om av en ny
tillkommande ansökningar läkemedelsfonn, indikation eller do-om ny
sering skall ske inom dagar.210 För ansökningar kombina-om nya
tioner, parallellimport, tillkommande ansökansynonympreparat, om ny
styrka eller ändring handläggningstiden bestämd tillärreceptstatusav
120 dagar.

Utredningsarbetet sker i projektgrupper bestående handläggareav
från varje kompetensområde. Prövningen grundar sig till del påstor
uppgifter dokumentationoch ansökaren länmar. Dokumentationensom

läkemedlets formsammansättning, och styrka, och den deklara-avser
tion skall finnas förpackningen.på Ansökningen omfattar ävensom
kemisk-farmaceutiska, toxikologiska, farmakologiska och kliniska upp-
gifter. Vidare består dokumentationen undersökningar från labo-av
ratorier och kliniker artiklar i välkända vetenskapliga tidskrifter.samt
Dokumentationen skall också innehålla information läkemedletsom
positiva och negativa egenskaper.

Under hela handläggningsarbetet kommunicerar verket med ansöka-
snabbtför kunna ansökaren möjlighet inkomma medatt attren ge

kompletterande information det nödvändigt. tidig ochEnär ömse-om
sidig dialog mellan ansökaren och Läkemedelsverket underlättar också
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verkets bedömningsarbete leda tillvilket kan snabbare godkännandeett
produkten.av
Verkets utredning dokumentationen resulterar sedan i rekom-av en

antingen avstyrkandemendation eller tillstyrkande. Utredningenom
rekommendationenoch har genomgått två kontrollsteg i verkets interna

kvalitetssäkring.
tillstyrks ärendet vidare till Läkemedelsnämndenansökan gårOm

nämnden föredrasverkets kvalitetssäkringsinstans. Iär externasom
rådgivandeärendena för nämndens ledamöter. Nämnden har endast en

det slutliga beslutet fattas generaldirektören. Beslutfunktion och av om
godkännande publiceras i och Inrikes Tidningar.Post-

skall uppfyller kraven god kva-läkemedel godkännas detEtt om
läkemedlet skalländamålsenlighet. Med god kvalitetlitet och attavses

läkemedlet harför den avsedda användningen, höglämpligt attvara
har god hållbarhet. Läke-renhetsgrad, det styrka harrättatt samt en

sitt ändamål ochändamålsenligt det verksamt för vidmedlet ärär om
missförhållandeanvändning inte har skadeverkningar står inormal som

avsedda effekten. Bedömningen och avvägningen mellantill den
f°ar bedömas från läkemedelkraven effekt och säkerhet relativ ochpå är

till läkemedel.
särskilda villkor.godkärmande läkemedel får förenas medEtt av

godkännandet skallsitt godkärmandebeslut regleraVerket kan i att vara
läkemedlet skallförenat med villkor exempelvis recept-att varasom

vidare tidsbe-märkt på visst Godkännandetbelagt eller sätt. ärvara
Tidsbegränsningen lederfår förnyas för femårsperioder.gränsat men

med någraläkemedelssortimentet kommer årstill omprövasattatt
mellanrum.

ansökaren möjlighetLäkemedelsverket avslår ansökan harOm en
förvaltningsrättsliga prin-överklaga verkets beslut i enlighet medatt

ciper.

Kvalitetssäkring

läkemedletförhandskontrollGodkärmandeförfarandet är enavsom
Förhandskontrollendel kvalitetskontrollen för produkten.väsentlig av

läkemedlet tillräckligtbland mycket bedömninginnebär ärannat en om
kanoch det inte har några biverkningar intesäkert accepterasatt som

vid Läkemedels-det hållbart och effektivt. Handläggningenärattsamt
verkets be-innefattar flera led kvalitetsgranskningverket av egenav

kvalitetssäkringDelutredningsarbetet avslutas meddömning. genomen
delar klinik,utredningsprotokoll rörande ansökningens olikaatt

verkets enhets-kinetik, kemi-farmaci kvalitetsgranskaspreklinik, av
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fram den övergripandetagit värde-då projektgruppenchefer. Därefter
verkets interna kvalitets-ärendet tillförslag till beslut gårochringen

avseendesamtliga ansökningar NCE,granskarsäkringsgrupp. Gruppen
för på så visavstyrkandenindikationerkombinationer, attsamtnyanya

ärendena.utredningsarbetet Förhög kvalitetsäkerställa attavaven
ärendet tillbeslut gårförslag tillkvaliteten i verketsytterligare säkra

Läkemedelsnämnden. Dennakvalitetssäkringsorganverkets externa
forskning ochfrånledandenämnd representanterär sammansatt av

sjukvården.ochhälso-

informationEfterkontroll och4 om

läkemedel

Läkemedelsverketgodkännandeläkemedel har erhållitNär ettett av
Läkemedels-marknadsföringstillstând givits. Förinnebär detta att ett

innebär den fortsattatillsynsmyndighet,ochkontroll-verkets del, som
omfattarEñerkontrollens.k. efterkontrollen.för denuppgiften att svara

uppgifter:fyra huvudsakligaföljande

säkerhetsövervakning
kvalitetskontroll

vissläkemedelsdistributionenoch tillsyninspektion samtöver en
vad bered-läkemedelsförsörjningenuppgift inombegränsad avser

skapsfunktionen.
sjuk-till hälso- ochläkemedelproducentobunden information om

vården

dkontrollverksamhetens raison êtreförståelsenväsentligt förDet är av
ansökan tillståndlivslängd; frånläkemedlens helaomfattardenatt om

för marknads-godkännandeansökanprövning,för klinisk över omen
där-avregistrering. Dettilloch efterkontroll fram ärföringstillstånd en

efterkontrollen italasammanhang relevantför i detta termeratt avom
efterkontrollverksarnhet syftar tillLäkemedelsverketsproduktvård.god

de karakte-exaktharläkemedletolika tillse produktenpå sätt attatt --
godkännandet.ursprungligaomfattades detristika avsom

produktutvecklingfogasproduktvård kanTill begreppet även som
indi-förutvecklasför. produktenläkemedelsföretaget Om en nysvarar

ansökan god-skalldoseringberedningsform ellerkation, omennyny
produkt-Andra formerLäkemedelsverket.tillkännande inlänmas av
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skallutveckling granskas och godkännas inom för Läkeme-ramen
delsverkets efterkontrollverksarnhet.

begreppet produktvårdI utföres Läkemedelsverket ingår så-som av
ledes de nämnda fyra huvuduppgiftema; säkerhetsövervakning,ovan
kvalitetskontroll, inspektion klinisk prövningsverksamhet, tillverk-av
ning, laboratorier och distribution, infonnation till förskrivamasamt

produkten och förändringar produkten. Läkemedlets livslängd ärom av
avgörande faktor för hur omfattande insatser utföres. Deten som nu

äldsta saluförda läkemedlet har funnits 65 år på marknaden.

Säkerhetsövervakning

Läkemedelsverkets uppgift utveckla välfungerande förär att ett system
säkerhetsövervakning enligt krav.EUs Dessa i tillämpliga delar in-är
förlivade Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd säker-om
hetsövervakning läkemedel LVFS 1996:4. Läkemedelsverket harav
byggt decentraliserat biverkningsrapporteringssystem med regio-ettut
nala i Umeå, Uppsala, Huddinge, Lund och Göteborg. Skälet tillcentra
detta Läkemedelsverkets målsättning öka kvaliteten i biverk-är att
ningsrapportema fler biverkningar med allvarligare riskerattgenom

och återföring information till förskrivama skallrapporteras att av
kunna ske på smidigareett sätt.

Kvalitetskontroll

Läkemedelsverkets uppgift tillse tillgängliga läkemedelär äratt att av
god kvalitet.

kvalitetskontrollenInom utförs därför analytiska kontroller nyli-av
godkända läkemedel, så kallade första kontroller, riktadesamtgen

efterkontroller särskilt läkemedel eller läkemedel.ettav en grupp av
Reklamationer kan komma från sjukvården, privatpersoner, industrin
eller Apoteksbolaget och viktiga signaler kontrollarbetet.för Inomger

för kontrollarbetet bedrivs också metodutvecklingsarbete förettramen
skapa kontrollmetoder, då sådana saknas eller behöver förbätt-att nya
bl.a. inom för det Europeiska Pharmacopéarbetet.ras ramen
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Inspektion

Läkemedelsverkets uppgift tillse tillgängliga läkemedelär haratt att en
tillfredsställande tillverkningskvalitet hanteras distribuerasoch påsamt

säkert sätt.ett
Tillverkning läkemedel kräver tillstånd Läkemedelsverketav av en-

ligt läkemedelslagen16 § 1992:859. Handel läkemedelmed får för--
Apoteksbolaget AB bedrivas endast den har parti-utom av av som-

handelstillstånd för verksamheten utfärdat Läkemedelsverket enligtav
3 § lag handel med läkemedel 1996:1152. Verkets läkeme-om m.m.
delsinspektion handlägger dessa ärendetyper för densamt svarar upp-
följande efterkontrollen. verksamhetenFör gäller i första hand författ-
ningama: Läkemedelsverkets föreskrifter tillstånd för tillverkningom

läkemedel LVFS 1995:3, Läkemedelsverkets föreskrifter godav om
tillverkningssed för läkemedel LVFS 1996:2 och Läkemedelsverkets
föreskrifter tillstånd för partihandel med läkemedel LVFS 1997:3.om

författningarDessa Sveriges införlivning motsvarande, gäl-utgör av
lande EG-regler.

Läkemedelsinspektionen främst fålttillsyn tillverkare ochutövar av
distributörer läkemedel. fåtalEtt multinationella, exporterande före-av

dominerar till storleken, vilket kräver hög kompetens hos Läke-tag
medelsinspektionen. Många tillverkaresmå och partihandlare samt
sjukhusanknuten läkemedelstillverkning dominerar antalet.till Fälttill-

2/3 inspektionsverksamheten. verksamhetenRestenutgörsyn av av
består andra former tillsyn rådgivning. Läkemedelsverketsamtav av
har också tillsyn apoteken och har planerat för tillsyn övrigöver av
detaljhandel med läkemedel.

Läkemedelsinformation

Läkemedelsverkets uppgift tillse hälso- sjukvården fåroch godär att att
information läkemedel så läkemedlen forskrivs på rationelltatt ettom

den enskilde fåroch god läkemedelsbehandlingsätt utsättasutan atten
för risker.onödiga

ordinarie informationsverksamhetenDen omfattar regelbundeten
utkommande informationsskrift Information från Läkemedelsverket- -

uppgiftermed godkända läkemedel, biverkningar, behandlings-om nya
rekommendationer Verksamheten omfattar Workshops,kävenm m. s
vilka behandlar och sammanfattar den aktuella forskningen, behand-

Årligenlingsformer, och behandlingsrekommendationer.m m avger
genomförs workshops4-5 inom relevanta terapiområden. Workshops-
verksamheten sker delvis i samarbete med den norska läkemedels-
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läkemedel och indikationer producerasgodkändakontrollen. För nya
värdering det läke-produktmonografier innehållervilkas.k. av nyaen

terapi.befintligförhållande tillmedlet i
Läkemedels-informationsverksamheten harordinariedenUtöver

Landstingsförbundetuppdragfåttverket fr.o.m. 1997 större attett av
AnledningenLäkemedelskommittéema.information tillför ärsvara

huvudmannaansvarskallinnebär landstingenden reform ta ettattsom
läkemedel. Vidarekostnadseffektiv användningrationell ochför aven

promemorianframtagna LMinfonnation den LVunderlag omse avom
information.

verksamhetenFinansiering av

avgiftermedsin helhetfinansieras iLäkemedelsverkets verksamhet
kemisk-teknisk-kosmetika, tekniskindustri läkemedels-,denfrån -

från verket.insatserbehövernaturläkemedelsföretag,sprit, etc som-
under deutsträckningvalts i ökandeAvgiftsñnansieringsformen har
finansie-ochstatsförvaltningenreforrneringdecenniemassenaste av
tillsyns-de flestaomfattasverksamhet Sverige. Idagiring statligav

avgiftsfmansiering.eller delvisinspektionsmyndigheter heltoch av
denvalt låtaökad omfattningoch riksdag iregeringSkälen attär att

samhälleliga kost-för detjänstberoendeintressent är svaraav ensom
modellen hardenenligtFördelningen kostnadsansvarnaderna. av

budget.till saneringenbidragitockså statensav
samtliga iläkemedelskontrollmyndigheter har Eu-sådet gällerNär

japanskaoch deni AustralienCanada,i TGAi USA, HPLBFDAropa,
fortfarande, i de falldockförekommeravgifter. I Europamyndigheten
förvaltningsmyndig-ligger inominte i sin helhetverksamhetendär en

kontrollen,delocksåregeringsdepartementdärhet ärettutan aven
mellanstorlek deavgiftemasSkillnaderna iverksamheten.tillanslag

förhållande; i fall meddettamyndigheterna förklaraseuropeiska av
anslagsñnansiering.allmänhetiavgifter förekommerlägre även

huvudsakliga komponen-består tvåLäkemedelsverkets avgifter av
förårsavgiftergodkännandeansökningaravgifter för samtter; om

differentierade medavgiftstypemaefterkontrollverksamheten. Båda är
undantag finns.principielltberäknad arbetsinsats. Etttillhänsyn tagen

till täckningbidraårsavgifterna skallhar beslutatRiksdagen att av
godkärmandeverksamheten.förkostnaderna

RiksrevisionsverketmedsamrådaLäkemedelsverket skall om even-
för såväl före-skälendärvid redovisaavgifterna ochändringartuella av
personalkost-omfattaskallsänkningar. Skälenhöjningarslagna som

utgifter.nödvändigaoch andrainvesteringarnader,
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samråd med regeringen beslut avgifternasEfter RRV fattar om
inhämtar berörda industrins synpunkter.storlek. Regeringen den

Ansökningsavgiftema alltid sambandinbetalas direkt i med att en
Årsavgiftema betalas för allaansökan inlämnas. gång år god-en per

kända/registrerade produkter.
europeiska samarbetet innebär inte de nationellai sigDen att myn-

europeiskadigheternas fmansieringsmodeller måste Detomprövas.
omfatta mindrefullt utbyggt år, kommersamarbetet, några att enom

totala mängden utföres respektive kontroll-del den arbete som avav
uppgifterna totaltdvs. de nationella dominerar F.n.myndigheter, sett.

europeiskakostnader ersättning inom detinte frågor ochär samar-om
tillfredsställande bl.a. innebär de natio-lösta på vilketbetet sätt,ett att

underfmansierade.nella myndigheterna tvingas utföra uppdrag ärsom
ansökanhar emellertid inlämnat sinEMEA,Det organet,gemensamma

be-Kommissionen få införa avgifter och höja redantill attattom nya
avgifter för dels finansiera verksamhet, delsfintliga kunna EMEAsatt

myndigheternasbetala den verkliga kostnaden för de nationellakunna
ikraft-beslut från Kommissionen under ocharbete. 1997Ett väntas ett

de avgifterna den januariträdande från 1998.1nyaav
avgiftsstrukturenden bakgrund kommer ocksåMot översynen av

förslag till förändringar läm-Sverige och eventuellainom göras attatt
för ikraftträdande från den januari 1999.regeringen lettnas

Bilaga

läkemedel.godkännandeprocedur förEG:s avnya

läkemedelskontroll det s.k.området förpåUnder år 1993 EGantog
förordning EEGför finns i rådetsReglerna dettasystem.New nr

godkännande för försäljninggemenskapsförfaranden2309/93 omom
veterinärmedicinska läkeme-humanläkemedel ochtillsynoch överav
läkemedelsmyndighet, rådetseuropeiskinrättandedel samt om av en

75/318/EEGdirektiv 65/65/EEG,93/39/EEG ändringdirektiv avom
93/40/EEGläkemedel, rådets direktiv75/319/EEG avseendeoch om
tillnärmning81/852/EEGdirektiv 81/851/EEG ochändring avomav
läkemedel ochveterinärmedicinskalagstiftningmedlemsstaternas om
87/22/EEGdirektiv93/41/EEG upphävandedirektivrådets omom av
meddelandeåtgärder vad gällermedlemsstaternastillnärmning avav

marknaden,högteknologiska läkemedel påförsäljningstillstånd för sär-
Rättsalctema skallbioteknologi.framställtsskilt sådana genomsom

från den januaritillämpas 1 1995.
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Den centrala proceduren

förordningen EEG 2309/93 inrättasGenom europeisk läkeme-nr en
delsmyndighet med uppgift i första hand vetenskapligaatt ut-genom

högsta möjliga kvalitet bistå gemenskapens institutionerlåtanden av
läkemedels-och medlemsstaterna i utövandet de befogenheter inomav

de tillerkänts gemenskapslagstiftning i frågaområdet som genom om
kontroll europeiska läkemedels-godkännande och läkemedel. Denav

myndigheten skall bestå kommittén för humanläkemedel denav euro-
läkemedelsnämnden, kommittén för veterinärmedicinska läke-peiska

styrelse.medel, sekretariat, verkställande direktör ochett en en
vidare formellaförordningen EEG 2309/93 införsGenom nr

vid sidangemenskapsförfaranden för godkärmanden läkemedelav av
har harmoniseratsmedlemsstaternas nationella förfaranden, redansom
8l/851/EEG.bl.a. direktiv 65/65/EEG, 75/319/EEG och I ettgenom

gemenskapsförfarandetförsta skede kravet tillämpa det be-är att nya
vissa läkemedel, nämligen vissa bioteknologiskt framställdatillgränsat

marknaden inomläkemedel. Sådana läkemedel får släppas påut
gemenskapen endast gemenskapen har meddelat godkännandet förom

enligt bestämmelserna förordningen. vissa andra hög-försäljning i För
läkemedel innehåller beståndsdelarteknologiska verksammasom nya

livsmedelsproduce-och avsedda användas människor ellerpåär att
förrande skall det inte nödvändigt däremot möjligt dendjur vara men

vill släppa läkemedlet marknaden ansökapå attut att gemen-som om
bevilja godkännande för försäljning i enlighet med be-skapen skall

godkännandestämmelserna i förordningen istället för ansöka iatt om
de läkemedelrespektive medlemsstat. beskrivning påEn närmare av

gemenskapsförfarandet tillämpligt finns ivilka det skall vara ennya
förordningen.bilaga till

förordningenerhålla godkärmande för försäljning enligtFör ettatt
läkemedel på marknadenskall den för släppsatt ett utansvararsom

läkemedelsmyndighetenlämna in ansökan till den europeiskaen
Europeiska gemenskapendock inte myndighetenartikel 4. Det är utan

godkän-kommissionen eller rådet fattar beslut i frågan omgenom som
enligtAnsökan skall åtföljd dokumentationnande. somvara av samma

vid godkännande för försäljning enligt det nationellaEG:s regler krävs
granskas kommit-artikel 6 respektive 28. Ansökan skallsystemet av

humanläkemedel respektive för veterinärmedi-tén för kommitténav
kommittén sig till kommissionen inomcinska läkemedel och skall yttra

försäljning meddelats enligtdagar. godkärmande för har210 Ett som
gemenskapen.förfarandet i förordningen skall gälla inom hela Det

medlemsstatskall rättigheter och skyldigheter i varje ettsamma somge
för försäljning själv har beviljatgodkännande medlemsstatensom
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enligt gemenskapens rättsregler artikel 12 respektive 34. Om kom-
mittén finner ansökan godkännande inte bör bifallas skallatt om
sökanden underrättas. Sökanden har möjlighet begära omprövningatt

kommitténs yttrande. Kommitténs slutliga yttranden skall sedanav
lämnas kommissionen. Kommissionen skall inom dagar efter det30 att
den mottagit kommitténs yttrande utarbeta beslutsförslag. Dettaett
skall överlämnas till medlemsstaterna och sökanden. Kommissionen
skall själv fatta beslut dess förslag förenligt med kommitténsärom

förslagetyttrande. Om inte förenligt med kommitténs yttrande ellerär
något yttrande inte kommittén skall kommissionen föreslåom avges av

rådet vilka åtgärder bör vidtas. Om rådet inte fattar beslut inom 3som
efter detmånader förslaget mottagits skall kommissionen själv be-att

sluta de föreslagna åtgärderna skall vidtas inte rådet med enkelatt om
majoritet har awisat förslaget artikel och respektive9 ochl0 31 32

73. gemenskapenOm inte meddelar godkännande för försälj-samt ett
ning får läkemedlet inte släppas på marknaden inom gemenskapenut
artikel respektive12.2 godkännande134.2. Ett skall gälla i fem år och
kan förnyas för femårsperioder.

Läkemedelsmyndigheten i det land eller de länder har meddelatsom
tillverkningstillstånd för läkemedel skall tillsynsmyndighet förett vara
läkemedlet artikel 16 respektive 38. det gäller läkemedelNär som
importeras från tredje land det myndigheten i det land till vilket deär
importeras skall tillsynen. Varje skall fastställamedlemsstatutövasom
vilka sanktioner skall gälla vid överträdelse bestämmelserna isom av
förordningen. Sanktionema skall tillräckliga för främja efter-attvara
levnaden bestämmelserna. Medlemsstaterna skall dröjsmålutanav un-
derrätta kommissionen varje gång sådana överträdelser förs inför rätta
artikel 69.

Den ömsesidiga proceduren

rådets direktivGenom 93/3 9/EEG inrättas för erkännandeett system av
godkärmanden för försäljning läkemedel har beslutatsav som av en

medlemsstat i gäller enligt rådets direktivEU. Detsammaannan
93/40/EEG för veterinärmedicinska läkemedel. artikelEnligt 9 i direk-
tiv 75/319/EEG i dess lydelse enligt artikel 93/39/EEGi direktiv3 re-
spektive artikel 17 i direktiv 81/851/EEG i dess lydelse enligt artikel 1 i
direktiv 93/40/EEG gäller den innehar godkännande föratt ettsom
försäljning läkemedel kan ansöka få godkännandet erkäntett attav om
i eller flera andra medlemsstater. medlemsstat harDen med-en som
delat godkännandet skall underrättas ansökan.om
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skall den meddelat god-sökanden medlemsstatPå begäran somav
uppdatera redanutredningsprotokoll ellerutarbetakärmandet ettett

skall skeutredningsprotokoll beträffande läkemedlet. Dettabefintlig
skall överlämnasutredningsprotokolletfrån begäran ochdagarinom 90

harerkännandeansökanmedlemsstatertill den eller de gettssom om
till.

mottagandetefterinom dagarskall meddelas 90Erkärmandet av an-
skälfinnermedlemsstatenutredningsprotokollet. Omochsökan att anta

det tilläts, skallhälsoriskermedföraskulle kunnaläkemedletatt om
artikel ochregleras i 10 14förfarandesärskilttillämpaden ett som -

i direktivartikel 3lydelse enligt75/3l9/EEG i dessdirektiv37b i
och 42j22 ienligt artiklarna 18Motsvarande gäller93/39/EEG. -

93/40/EEGdirektivartikel81/85l/EEG i dess lydelse enligt ldirektiv
skulleläkemedelveterinärmedicinsktskäldet finns att anta att ettom

eller för miljön.djurs hälsamänniskors ellerrisk förmedförakunna
skall enligt di-riskermed sådanaläkemedel förenatFrågan ärettom

och verkan. Omsäkerhetläkemedlets kvalitet,utifrånrektiven bedömas
med sådanaförenatläkemedletmedlemsstaten finneraktuelladen äratt

beviljademedlemsstatsökanden, denden underrättarisker skall som
medlemsstaterövrigagodkännandet, eventuellaursprungligadet som

respektivehumanläkemedelförkommitténansökan ochberörs av
skallMedlemsstaternaläkemedel.veterinärmedicinskaförkommittén

skall vidtas. Omåtgärdertid vilkaenighet inom vissförsöka nå somom
för human-kommitténhänskjutas tillskall ärendetinte lyckasdetta

läkemedelveterinärmedicinskaförkommitténrespektiveläkemedel
Kommittén18.2.artikel ochrespektive 18.1ochartikel 10.1 10.2

inomläkemedelsmyndigheten 90yttrande tilli fråganskall ettavge
viss tid förefterskall i sinLäkemedelsmyndighetendagar. atttur,

medlems-tilldettaöverlämnayttrandet har gåttöverklagande ut,av
läkemedletansvarig föroch denkommissionen attärstaterna, som

Kommissio-artikel 21.respektivemarknaden artikel 13släpps påut
vilket skallbesluttillförslagdagar utarbetainom 30skall ettnen

respektiveartikel 14sökandenochtill medlemsstaternaöverlämnas
ständiga kom-dendärvid biträdasskallKommissionenartikel 22. av

kommittén förständigadenrespektivehumanläkemedelförmittén
kommissio-tillbåda knutnaläkemedel, vilkaveterinärmedicinska är

kommitténs yttrandeförenligt medförslagkommissionensOm ärnen.
hänskjutasskall fråganfallsjälv det.kommissionen Iskall annatanta

kommis-skallmånaderbeslut inområdet inte fattartill rådet. Om tre
enkelförslaget medrådet förkastatbesluta såvida intesjälvsionen

kommissio-ellerartikel 42j. Rådetsrespektiveartikel 37bmajoritet
i natio-skallochbindande för medlemsstaterna omsättasbeslut ärnens

beslut.nella
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säkerhetsövervakning m.m.

rådets direktiv 93/39/EEG införs i direktiv 75/319/EEGGenom bl.a.
vissa regler skyldighet för den släpper läkemedel påut ettom som
marknaden ha säkerhetsansvarig och bi-att att rapporteraen person

Reglerna för godkäntsverkningar gäller inte läkemedelm.m. som en-
ligt förordningen EEG 2309/93. finns motsvarandeFör dessanr reg-

i förordningen.ler
artikel 75/319/EEGEnligt den 29c införs i direktiv skallnya som

för marknadenden ansvarig läkemedel släpps på fort-är ettatt utsom
oavbrutetlöpande och till sitt förfogande ha ansvarigärperson somen

kvalifikationer.för säkerhetsövervakning och har lämpliga Densom
ansvariga skall för insamling och gransk-upprätta ett systempersonen

information biverkningar, biverk-ning utarbeta rapporterom omav
ningar till ansvarig myndighet och till framställningar ytterli-attse om

information från ansvarig myndighet besvarasgare m.m.
Enligt den 29d i direktiv skall den ansvarig förärnya samma som

läkemedel släpps på marknaden skyldig registreraatt attett ut vara
samtliga misstänkta allvarliga biverkningar anmäls till honom avsom
sjukvårdspersonal. Biverkningarna skall till ansvarigrapporteras myn-
dighet inom dagar. Vidare skall vederbörande skyldig föra15 attvara

anteckningardetaljerade samtliga biverkningar anmäls. Så-över som
skall tilldana anteckningar med vissa intervall överlänmas ansvarig

myndighet.
29f skallEnligt artikel de nationella myndigheterna lämna rapporter

misstänkta allvarliga biverkningar till den europeiska läkemedels-om
myndigheten och till den ansvarig för läkemedlet släppsär att utsom

marknaden.
finns för veteri-Motsvarande regler säkerhetsövervakningom m.m.

läkemedel direktiv 81/851/EEG i dess lydelsenärmedicinska i rådets
direktiv 93/40/EEG artiklarna 42d och 42f.enligt 42c,

SOU98:50J
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1 Inledning

Denna promemoria relativt kortfattat beskriva läkemedels-attavser
partihandelnsutveckling i Sverige lägesbeskrivningsamt att överge en
situationen i omvärlden, främst då ochEuropa USA.västra

innehållerDen förteckning för- och nackdelar medäven överen
EKD-systemet användes i Sverige och Finland jämfört medsom om-
världen, där s.k. fullsortimentdistribution den helt förhärskande dist-är
ributionsfonnen.

2 Historia och nuläge

Historia

Historia och utveckling den svenska partihandeln läkemedel ärav av
knutet till utvecklingen svenska apotek. förstaDe grossisternaav upp-
stod i slutet 1800-talet i syfte leverera tillråvaror apotekensattav
lokala produktion läkemedel. förstDet vid slutet förstaav var av
världskriget forskningsbaserade läkemedel tillgängliga i Sve-som var
rige. Och det först vid slutet andra världskriget de industri-var av som
producerade läkemedlen fick stark ställning på läkemedelsmarkna-en
den. Grossistemas roll i distributionen i motsvarande grad. Underväxte

Ägandet60-talet fanns50- och fem läkemedelsgrossister i Sverige. va-
frånrierade svenska tillverkare till importörer, apoteksorganisation och

fristående företag.

Utveckling Enkanalsdistribution, EKDmot

Distributionen i partihandelsledet har undan för undan utvecklats mot
enkanalsdistribution. Företeelsen började på 30-talet då börjadeAstra
sälja produktersina till apoteken kanaler. 1968 levereradesgenom egna
33 % sortimentet via enkanalsdistribution och 67 % via fullsorti-av ca
mentsdistribution.
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bildande övergickSamtidigt med Apoteksbolagets all partihandel
enkanalsdistribution samförstånd mellan läkemedelsindust-till genom

branschorganisationer partihandelsföretagen. Enkanalsdistri-rins och
grossistemas sida ochbutionen anpassning från något avtalvar en

läkemedelsindustrins branschorganisationer och grossistemamellan
förelegat.har aldrig

fullsortimentsgross-viktigt konstatera övergången frånDet är att att
Konkurrens-till exklusivavtal inte i sig upphävde konkurrensen.handel

ändrade tidigare varit konkurrens därbara karaktär. Från att enen
fick konkurrenssitua-apoteken kunnat välja mellan leverantörer vi en

distributörerläkemedelstillverkama kunde välja mellantion där

Koncentration partidistributionenav

meddetaljhandel läkemedelApoteksbolaget bildades 1970 för drivaatt
började Apoteksbola-med den januari slutetfrån och I 1971. I 1970av

integration bakåt januari 1971sin köp ADA. Den I togget genom av
distributionsdelar och slogägandet och VitrumsACOsöver avman

meddessa ADA.samman
partiledetinomfortsatte Apoteksbolagets expansion1975 genom

vilket också integreradesdistributionsföretag Distra,förvärv Astrasav
med distri-verksamhet. skedde motsvarande LEOsmed 1984ADAs
marknaden fannsbutionsföretag Läkemedelsdistribution LD. påKvar

ägdesdärefter och Droghandel KD. ADAADA AB Kronans AB av
ägdes främst utländska läkeme-kunden Apoteksbolaget, medan KD av

delstillverkare.
lagerpunkterintegrationsprocessen minskades antalet iGenom

bedömningenfrån till detta den allmännapartiledet 13 7 Trots ärst st.
apoteken. Ef-leveransservice förbättradessäkerheten och gentemotatt

framgår klarti uppenbar.fektivitetsförbättringen partiledet Detta avvar
marginalutvecklingen i partiledet.
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Distributionsmarginalens utveckling

18
16
14
12
10 H rooent

1989 19961959 1969 1979

DroghandelKälla: Kronans

Från tjänsteföretaggrossist till

utvecklatsoch har iåterstående partidistributörema ADA KDtvåDe
läkemedelsmark-konkurrenssituationen på den regleradeden rådande

distributörer del-traditionella till renodladefrån grossisternaden utan
eller sortiments-prisförhandlingsig i marknadsföring,aktighet vare

vilket i sinaktörer i Sverige,uppgifter utförs andrabeslut. Dessa turav
kostnadsbilden positivt hos partidistributörema.påverkar

logistiktjänster tillDistributörsrollen innebär företagen erbjuderatt
och vissainformationstjänsterläkemedelsindustrin kompletterad med

kan handlatillverkningsledet.normalt utförs i Detaktiviteter omsom
o.dyl. Partidistribu-bipacksedelometikettering, byteompackning, av

dennes egentligatillverkaren ochlogistikväxel mellantören, som en
konkur-länk mellanordfungerar med andrakund apotek, ensom en

marknad.och regleradrensutsatt en
i verk-framgår det leverantörernaovanstående ocksåAv äratt som

läkemedel. Beträf-vid försäljningför affársriskenlig mening står av
slutbetänkandetockså hänvisa tillbakgrundsbeskrivning vill jagfande

läke-Partihandel medkapiteloch konkurrens,LFU92, Omsorgav
medel.

kommit etableras iSammanfattningsvis kan EKDsäga attattman
besparingarönskemål för tillvarata demedenlighet statens att som

kanEKD ge.
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Nuläge

Distributionsmarknaden

Den svenska distributionsmarknaden karaktäriseras det i parti-attav
ledet tillämpas enkanalsdistribution med exklusivavtal och det i de-att
taljistledet funnits endast köpare. internationell jämförelse denI ären
svenska modellen unik. vanligaste förekommande distributions-Den
lösningen flerkanaldistribution via fullsortimentsgrossister. Andraär
inslag finns dock i marknadsbilden för partidistribution:

Grossister med begränsat sortiment
med begränsadGrossister geografisk täckning

frånDirektdistribution agenter/tillverkare
Postorderdistribution

enligt Glaxo Wellcome modell.Agentsystem

speciella kund- och leveransstrukturen i harDen Sverige på-gynnsamt
distributionslösningarverkat parti ledets och bidragit till kostnadenatt

för partidistributionen i Sverige den lägsta västvärlden.iär
Antalet öppenvårdsapotek drygt sjukhusapotek800 ochär st ca

90 Totalt 31/12 96 904 Till dessa distribueras de godkända3 500st. st.
läkemedlen med förpackningsvarianter,6 900 vilka i sin tillhanda-tur
hålls tillverkare200 Källa: SDM.av ca

SverigeMarknaden i domineras och Pharmacia Upjohn,Astraav
vilka tillsammans har marknadsandel. leveran-35,4 % 20De största

för den svenska Källa: Dist-80 % marknaden SDM.törerna svarar av
ributörema levererar det övriga tillhandahållssortimentäven som av

och sjukvårdsprodukterapoteken, dvs. råvaror beredningar, och fria
handelsvaror, vilka i apotekens omsättning för Källa:15 %svarar ca
Apoteksbolaget.

Omsättningen har haft stabil årlig ökning. Omsättningen har sti-en
git från års 051 till 1996 i apotekens in-1990 7 MSEK 15 796 MSEK
köpspriser. Omsättningsökningen beror till delen på dy-största att nya

produkter introduceras marknaden, mindre volymändringar irare
förbrukningen eller på grund prishöjningar inom det befintliga sorti-av

har givetvis påverkan partiledets logistik-Detta påmentet. en gynnsam
kostnader.
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Partidistribution

oktober skeddeI 1995 väsentlig förändring på den svenska distri-en
butions marknaden. Apoteksbolaget sålde då sitt dotterbolag ADA till
det finska distributionsföretaget Oy Ab. Därmed ändradesTamro ägar-
bilden för från haADA varit dotterbolag till. den100 % statligaatt
monopoldetaljisten till finskt börsnoterat företag. Apoteksbolagetett

idag i gengäld 25,1 % Oy Ab efter avveckling underTamroäger av
sitt1996 20,4 % ursprungliga ägande.av av

råder fri etableringsrättDet i partiledet för läkemedelsdistribution i
Sverige. två partidistributöremaDe på marknaden, med distribu-ADA
naler i Göteborg, Stockholm Kungens Malmö ochKurva, Umeå samt

med distribunaler iKD Göteborg, Enköping och Malmö distribuerar
idag drygt 96 % varuvärdet till apoteken. Resterande del levererasav
direkt vissa leverantörer eller via och speditionsföre-ett transport-av
tag.

till apotekLeverans

sker gång dag i helaLeveransema l landet inom 24 timmar efterper er-
hållen order. verklighetenI det sig mestadels betydligt snabbarerör om

främstleveranstider, i och i närheten distribunalortema, där leveransav
sker inom 2-6 timmar. Apoteken beställer elektroniskt enligt schema

till de etablerade och levere-KDADAanpassats transportturema.som
rade 1996 26,2 miljoner beställningsrader till apoteken, 19,9ca varav
miljoner utgjorde leverans läkemedel. Leveransförmåganav var ca

och bristerna berodde% dels på störningar i distributörernas97,5 egna
varuförsörjningssystem, dels leverantörernas försenade leveranserpå
till distributörerna. Apoteksbolaget kontinuerligtmätningar inomgör
det receptbelagda sortimentet apotekens leveranstörmâga till kon-om

mätningar vid handen brist till konsumentDessasumenter. attger en-
fallendast i 6 % beror leveransförsening från distributörernapåca av

till apotek. Således håller distributörerna mycket hög leveransbered-en
skap och servicenivå.

Enkanalsdistribution

inträde i denSveriges marknaden i medförde be-Europagemensamma
anpassninghovet den svenska lagstiftningen till EGs lagstiftning.av av

ocksågällde konkurrenslagen. svenska missbrukslagenDetta Den
förbudslag denEGs juli 1993. konsekvens härav in-1 Somersattes av

såg och i ochADA KD EKD sig den prissättningsmetodik till-att som
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läkemedel skulle kunna i strid med den lagen.förlämpas nyavara
Konkurrensverket för sigansökte hos det svenskaaktöremaBägge var

för den gäl-icke-ingripandebesked eller individuellt undantagettom
Konkurrens-distributionsmodellen och prissättningssystemet.lande

under år, dvs. frånindividuellt undantag för 5verket beviljade EKDett
villkor:dock under vissatill den 30 juni 1998,den juli 19931

i avtalet.produkter definierats Nyagäller endastExklusiviteten som
för den aktu-automatik exklusivitetenomfattas inte medprodukter av

undantag frånfick möjlighet tillella partidistributören. Leverantören
leveran-avtalet ochdefinierats särskilt iför produkterEKD somsom

kanal direkt tillalternativkunde distribueradärmed självtören som en
direktleveranser till de-förekommertidigaredetaljisten. Som nämnts

leve-resultatutsträckning. del dessataljistema i viss En är attavav
enligttill flerkanalsdistributionutnyttj möjlighetenrantören at ovan.

utblickInternationell3

läkemedelsgrossister minskatantaletåren harUnder de 15senaste av-
medan viläkemedelsgrossister ifarms det Europa,1982 899sevärt.
grossistermarkant i där 135Minskningen USAhar1996 593. är än mer

distributionslagerantalettrend ii 65.1982 idag Sammaär mansernere
undertill i USAoch från 330 232från till 1232 i Europal 515 samma

period.
centrala och Europa.kraftigt mellan södra,Strukturen varierar norra

läkemedels-Finland finnsSverige och 7här Norge,Europa,I norra
distributionsenhet når år-lagerställen. Varjemed totalt 22grossister en

900 000 inne-och försörjermiljoneromsättning på 175 USDlig caca
vånare.

Italien, Spa-exklusivedvs resterandecentrala VästeuropaEuropa,I
med lager-grossister 519Grekland finns det 130Portugal ochnien,

försörjerochmillioner USDårliga omsättning 96ställen, är cacavars
innevånare.470 000

splittradfortfarande mycketmarknadenSlutligen i södra Europa är
årligadistributionslager.och totalt 691 Denmed grossister omsätt-458

försörjerlagerställemiljoner USDningen blir här endast 19 som caper
170 000 personer.

distributionsenheternade europeiskaGenomsnittligt når omsätt-en
medanoch försörjer 309 000miljoner USDning på 54 mot-personer,
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780miljoner USD 000forsvarande siffror USA 180är perso-resp ca
ner.

har mycketgrossistemade 2-3Notabelt för Europa störstaär att en
Italien, Spanien,land, undantagetrespektivemarknadsandel istor

Grekland.Portugal och

Wholesalersof LeadingCombined Market

Denmark
Sweden
Finland
Norway
France

Netherlands
Austria
Ireland

Switzerland
Germany

UnitedlGngdom
Belgium

Spain
Portugal

ltaly
m

100%80% 90%50% 60% 70%20% 30% 40%0% 10%

Source: IMS

bildats iläkemedelsgrossistenheterhar femårenUnder de storasenaste
ochIPSO TamroAlliance, Santé,Gehe, Phoenix,Europa. Dessa är

Group.
har tagitTysklandgrossistema ide överGehe, störstatreen av

tilluppgick1996Gehes omsättningEngland.och ifranska OCP AAH
europeiska mark-denf.n. 25 %och harmiljarder USD12,4 avcaman

Belgien,Storbritarmien,Tyskland,ibedriver verksamhetnaden. Man
Portugal.Irland ochItalien,Frankrike,

tillverkarenden viktigasteRatiopharm,Merklé, tillAdolf ägare av
Phoenix. Företagetsmajoritetsandel iTyskland,generika i äger om-en

vilketunder 1996,miljarder USDuppgick till 4,8 motsvararsättning en
Öster-Tyskland,iManmarknadsandel iprocentig Europa.10 opererar

Italien.Holland ochFrankrike,rike,
omkringmedi Frankrikeochbestår ERPISanté IFPAlliance av
ledandedeni Italien,SaluteAlleanzamarknaden där,%30 samtav
verkar iocksåmarknadsandel. Gruppenmeddär 18 %grossisten som

mdromsättning på 6,5hadeoch Grekland 1996PortugalSpanien, en
USD.
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PSO består ledande europeiska läkemedels-gruppen av sex
grossister, Anzag i Tyskland, Alliance Santé i Frankrike och Italien,
Galenica i Schweiz, Holland,OPG i Sanacorp i Tyskland samt
Unichem i Storbritannien. Den sammanlagda omsättningen uppgick
under till1996 13,9 mdr USD motsvarande den28 % europeiskaav

Österrike,marknaden. Gruppen i Tyskland, Storbritannien,opererar
Belgien, Spanien, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Portugal och
Schweiz. kan dockIPSO inte betraktas eftersomföretag, deettsom
enskilda företagen för sig och saknaropererar gruppen gemensamen
företagsledning i vanlig bemärkelse.

Tamro Group, med distribution läkemedel i sju länder Norge,av
Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen och nordvästra Ryssland
med PetersburgSt bas, 1996 miljarder2,6 USD.omsattesom ca

klartTamros uttalade ambition expandera i Norden.är att
pågåendeDen omstruktureringen läkemedelspartihandeln iav

definitivt inteEuropa framförallt inte i södra Europa.är över ännu,
Trenden orsakas läkemedelstillverkama går och bildarattav samman
allt enheter både vad företagen helhet och dessstörre till-avser som
verkningsanläggningar med ökade krav på sina handelspartners samt att
grossisternas marginaler i varje europeiskt land har minskat, vilket

grossistema undersätter press.
Åtgärderna blir kostnadseffektivisera, blandatt annat attgenom

minska antalet distributionslager, öka marknads-även attmen genom
andelen köpa eller med konkurrenter.attgenom upp samman

Min bedömning samtidigt antalet grossister i Europaär att som
kommer minska, så kommer de mark-att erövrastora attgrupperna
nadsandelar de mindre främst, deras möjligheter attav p.g.a.

införa optimal automation i sina lager-
nå ekonomiska fördelar storskalighetgenom-
vidareutveckla kostnadskrävande och kommunikationssystemIT--
utveckla sin service sina olika handelspartners både kun-gentemot-
der leverantörer.och

Nedan följer förteckning branschhändelser under 1996, vilketöveren
med all önskvärd tydlighet visar utvecklingen sker i allt snabbareatt
takt de geografiska och via köp innebär integrationöver gränserna som
både framåtbakåt och i kedjan.

Särskilt intressant den grossisten i Europa,att är störstanotera att
Gehe, avvecklat sina intressen inom läkemedelstillverkning samtidigt

köpet Lloyds detaljhandelskedja Englandi blivitsom man genom av
dentill apotekskedjan iägare Europa med 1000 apotekstörsta iöver

England och Nordirland.
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nordiskUr synvinkel inte minst konkurrenssynpunkt det in-ärur
den norska regeringen förklarat sig intresserad säljatressant att attav

hela eller delar Norsk Medisinaldepot. har godkäntsDetta ännuav
Stortinget.av
Om vi utförsäljning blir så finns antal tänkbaraattantar etten av,

eller samarbetspartners med Norden eller Centraleuropaköpare som
formbas. Min bedömning någon samarbete kommerär attatt ut-av

fallvecklas, vilket i så skärper konkurrensen ytterligare i regionen.

Summary of 1996 Industry Events

utdrag of PharmaceuticalNedan följer International Federationett ur
AnnualWholesalers 1996.Report

Wholesaler Acquisitions, Divestitures and Alliances.1996Mergers,
pharmaceutical industry.witnessed the continued consolidation ofthe

withinPharmaceutical Wholesalers merged increase market shareto
markets, Integration alsodomestic and reach foreign markets.to

vertically and separated from,occurred Wholesalers merged with,as
furthermanufacturers. addition, wholesalers acquired retailers,In

traditionally Followingchallenging defined lines of separation. a
ofchronological activity.1996summary merger

wholesaler,the largest pharmaceutical acquiredMcKesson, US
BioServices, within the biotechOgden broadening its presence

Distribution. largestindustry. AmeriSource US acquired Gulf Japans
Dohei Medix,Suzuken armounced plans acquirewholesaler, to a

wholesaler in Osaka. Phoenix Pharma Gennanymedium-s1ze
ofItalian distributors Comifar sales USD 337acquired three 1995-

Adriaticaannual of million and Societmillion, Cim sales USD 223
million. Phoenix, which becameMedicinali annual sales USD 198

ranks of largest.Italys second largest distributor, Europesas onenow
wholesalers, Yakuhin, Nabelin and Fukujin,Three OkanoJapanese

drug because they believed that themerged their OTC divisions
longer managed independently. The finndivisions could beno new

BindleyAdvanced Health Service Co. Westernknown Careas
viewingRico,Industries lJ S acquired Center PuertoBaco Drug as

acquiring wholesalers and for expanding intoplatform for other druga
region. companies, includingCaribbean ofthe A Europeangroup

forcesBoehringer, Ciba and Gador, joinedCasasco,Bayer, to create a
EuroMed,distributor knownin Argentina Inc.Farmanet.ascommon

foracquired the Dutch Wholesaler B.V. USD 5.9US Mutarestes
shares ofcommon stock. US agreedmillion plus 850 000 McKesson

Automated for million, increasingacquire Healthcare Inc. USD 65to
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its dispensing capabilities. of theASD Brunswit,Bergen second-
largest US pharmaceutical wholesaler acquired Oncology Supply C0.

significantlyUS strengthening ASDs oncology base.customer
AmeriSource acquired Diabetic Shoppe.

Gehe Germany sold drug manufacturing subsidiaries,two
Azupharma GmbH to Sandoz forAG 416 millionUSD and
GNR.pharma Knowllto AG of BASF Gennany in order focusAG to

intensely healthcare distribution, avoid potential conflictstomore on
oñnterests, and increase fnancial freedom its bid for Lloydsto
Chemists.

Gehe also announced plans sell its Aliud Pharma and Allphamedto
units, although buyers identified. HealthNewman Servicesnotwere
merged with GuildDrug Distributors, creating the sixth largest
pharmaceutical wholesaler in the salesUS with annual USDover

billion. acquired1.7 McKesson US.F 0xMeyer Drug Co.
The US-based international generic manufacturer, IVAX Corp.

affliatedacquired three Argentina,companies Elvetium S.A. Alet-
Laboratories Argentina Elvetiumand UruguayS.A. USD 42.9a-
million stock Cardinal Health Healthcare,U S acquired Owenswap. a
leading provider of pharmacy benefit servicesPBMmanagement to
US hospitals in millionUSD 496 stock deal. Gehe became the largesta
pharmaceutical retailer in total number in the Source:stores UK 1996
Annual Report FOCUS

Enkanaldistribution4 kontraEKD
fullsortiment/flerkanaldistribution

Inledningsvis vill jag visa för- och nackdelar medpå EKD-systemet
fullsortiment.kontra

Fördelar:

distributionsmarginalerLägre lägre kostnader, vilket uppnås0 genom
volymer, lägre transportkostnader, kritiskstörre störregenom massa

slå fasta kostnader på fast dvs. rabattgivningAIP, ingenatt ut samt
till kund. Sverige, fickI distributörerna i genomsnitt under 1996 be-
hålla medan fick3,2 % AUP, apoteken och tillverkarna20,0 %av
resterande 76,8 %. Enligt tillgänglig detta den istatistik särklassär
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partihandelsmarginalen ilägsta Europa. Vid total bedömningen av
effektivitet måste givetvis hänsyn till vilkensystemets även taman

tillhandahållesservice den totala nivån läkemedels-påsamtsom
priser i landet.

kommunikation därmed bättre hela handels-och samarbete iBättre0
ti1lverkare/distributör/apotek.ledet

kreditrisk för tillverkaren.Låg0

Överlägsen lagersaldokontroll återkoppling tilloch snabbare0
led.bakomvarande

produktkännedom hos partihandeln handharBättre att0 genom man
mindre sortiment.ett

sker snabbare,Indragningar säkrare och enklare.0

för handel med förfalskade olagligaRisken eller på sättannat0 pro-
minimal.dukter

Nackdelar:

för konkurrensen försämras partiledet.Risk inomatt0

allaTillverkaren har i korg.ägg0 en

tilläggsservice, added service till kund,Risk för mindre s.k. value0
eventuellt lagstiftaapotek. ställning tilldvs. När atttarman om

ieller på administrativ förbjuda Sve-EKD-systemetvägemot annan
utifrån den svenskerige, jag det rimligt ställningatt är att taanser

intressen, kund apotek ochmedborgarens medborgaren påsom som
skattebetalare.

myndigheters,utgångspunkt försöka frågan deEn är att se urannan
bevaka i här relevanta frågor,medborgarens intressenär attsattasom

framförallt då Läkemedelsverket och Konkurrensverket.
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Medborgaren:

normalt högre servicegradEKD-systemet på apotek, vilketger en gyn-
den enskilde konsumenten oftast kan få sin expedieradnar som vara

direkt vid sitt första besök apoteket. finns tillförlitligDet statistik
visar detta fallet.ärattsom

erkänt kostnadseffektivt. Eftersom 50EKD-systemet %är änmer av
receptbelagda finansieras skatter,kostnaderna för läkemedel fårgenom

distributionskostnader effekt den skatter fman-låga påen gynnsam av
sierade delen.

Myndigheterna:

Läkemedelsverket i första hand intresserade distributörernaär attav
upprätthåller hög servicegrad kombinerat med hög säkerhet vid denen

hanteringen överlägsettotala Här EKD-systemetav varorna. anses vara
uppställningenflerkanal. Se ovan.

ståndpunktenKonkurrensverket i Sverige har hittills intagit den
innebär minskad konkurrens risk för kartellbildning, vilketochEKDatt

skulle innebära nackdelar för samhället. Med facit i handpå sikt kunna
hela tidenkan vi konstatera distributöremas andel sjun-AUPatt av

konkurrensen det kraftigt intensifierats. Vidareker och åretsenasteatt
aktörerråder det fri etableringsrätt inom området, varför väl kannya

tänkas etablera sig inom inte alltför avlägsen framtid. såAtt ännuen
skett kan tänkas bero presumtiva konkurrenter studeratinte att

marknaden och funnit det blir acceptabel lönsamhetsvårt nåatt att en
med så låga distributionsersättningar idag erbjuds i Sverige.som

Till sist vill jag citera utlåtande från det finska konkurrensverketett
för finsk del tagit ställning i frågan:som

enkanalsavtalet rörande läkemedelsdistributionen har kost-Med
nadsbesparingar Enkanalssystemet har förbättrat kostnads-uppnåtts.

förhandlings-effektiviteten, bl.a. minska tillverkarnasattgenom
läkemedelkostnader och det möjligt lagra ochgöraatt attgenom

följa omsättningen i realtid. Tillverkama har kunnat överlåta import
lagring grossisthandeln, har avstå från detoch på varvid kunnatman

impoxtagentled användes med flerkanaldistribution.i sambandsom
grund detta för flesta läkemedelstillverkarePå har det de iav

inte försälj-norrnalläget varit lönande använda sina grossist-att
möjlighetningstillstånd, skulle tillverkarna tillävensom ge egen

distributionsverkamhet grossisterpå de finska marknaderna. De som
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läkemedel hardistribuerar å sin sida kunnat utveckla sin distribu-
och hartionsverksamhet uppnått stordriftsfördelar.avsevärda

fastställer KonkurrensverketVidare "Enkanalssystemetatt synes
emellertid inte ha begränsat den inbördes konkurrensen mellan läke-
medelstillverkama eller hindrat tillverkare från komma in påattnya

Även de två grossister distribuerar läkemedel konkurre-området. som
med varandra tillverkarnas distributionsavtal. harDessutomomrar

till enkanalssystemet förbättrat läkemedelsdistributionensövergången
effektivitet. Särskilt distributionens kostnadseffektivitet har ökat. Kon-

har basen utredning kommit fram tillkurrensverket på sin att trotsav
konkurrensbegränsande faktorer med enkanal-de hörsom samman

förefaller det enkanaldistributionens konkurrensbe-systemet som om
inverkan hittills inte den effektivitetgränsande har varit större än som

åstadkommit. Verket avskriver därför ärendet.systemet
i lagen konkurrensbegränsning kan konkurrens-Enligt § 21. 3 om

dettaverkets beslut i ärende inte överklagas.

Sammanfattning5

hur vi kommit fram till dagens väl fungerandeHistoriken visar Sverige
för läkemedel. har påverkats kom-distributionssystem Detta genom en

och förordningar marknadskraftema, inga-bination lagar samt somav
lunda kommer upphöra verka här.att att

accelereradeinternationella utblicken visar på den alltmerDen ut-
inom branschen och drivkrafterna bakom detta. Mycketvecklingen

talar för vi har ytterligare strukturförändringar i Nor-vänta ävenatt att
förden. talar detta givetvis de förändringar justNågot ävenär somsom

kundsidan i Sverige med förändrat för upphand-sker på ett systemnu
ling läkemedel och förändrat kostnadsansvar.ettav

Avslutningsvis det oklokt lagstifta väl funge-jag att emot ettanser
uppfyller de olika krav,rande Om inte intressenternassystem. systemet

siktkommer det på tvingas till anpassning.att
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Sammanfattning

på dagensDroghandel AB IT-beskriver KronansKDsRapporten syn
de trender ochoch sjukvården, liksomlogistikfrågor inom hälso-och

hälso-på ochutvecklingen. Kostnadspressenfaktorer styrsom
rationaliseringfinns fokus påbetydande och detsjukvårdssektom är ett

i detta sammanhangoch logistikeffektivisering. IT-utvecklingoch är
betydelsefulla faktorer.två mycket

denläkemedelsförsörjningenLogistiken kring den svenska styrs av
Läkemedels-Apoteksbolaget.under byggts kringstruktur årensom upp

läkemedelsdistributö-deutförs huvudsakligen tvådistributionen av
ADAI. för enkanals-konceptsker ioch DistributionenKD ettrema

distribution.
produkter till sjukvår-medicintekniskalogistiken kringVad gäller

tydlig.ramverk Detöverordnade ochavsaknadenden så är systemav
föränd-innebärkring elektronisk handelinitiativ storastartatssom

svåröverskådlig. Aktö-splittrad ochmarknaden. Strukturenringar ärav
ocksåslutkundsleden, ibåde i tillverkar- ochmånga,är menrema

internlogistik utvecklaspartihandels-/distributionsledet. Sjukvårdens
växande sortiment.distributionssamordning iökadidag ettmot
organisation, samordning,planering, utveckling,Logistik innebär

till slutligrâvaruleverantörmaterialflöden frånoch kontrollstyrning av
information ochofta flöden:Vi talar idagförbrukare. tre varor,om

synpunkt frångårvi kundensallmänna trendenDen är att enurpengar.
filosofi. Förändrings-pullpush till hämta hemtrycka ut en

kvalitet,logistik bl.a.inomförutom kostnadspressen,krafterna, är ser-
kompetensutveck-kämverksamhet,varuförädling, fokusvice och på

lagstiftning,följa regler ochtrender John,ling, transportsystemens
utveckling lik-informationsteknologinsmiljömedvetenhet,utveckling,

tillbland leverantörernaåterspeglasstandardisering. Trendemasom
koncentration på käm-sjukvården centralisering,hälso- och genom

Elektronisk Handelfokus logistikkostnaderverksamhet, påstörre samt
volymerhuvudsakligenPartihandelsledet talarmed affárspartners. om

handelelektronisklogistik,stordriftsfördelar, holistisk påoch synen
försöker ocksåoch sjukvårdenkringtjänster. Hälso-behovetsamt av

hantering, liksomeffektivarehelheten i logistikflödet förbetona en
betydande kost-Allt för uppnåoutsourcing och elektronisk handel. att

nadsbesparingar.

1 Distribution från 97.ABTamaro nov
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Utvecklingen går mycket fort inom FramförIT-området. allt på
kommunikationssidan där infonnation kan mellanöverföras datorer allt

Ävensnabbare och billigare. maskinvaruutvecklingen går mycket
snabbt, och trenden mindre, snabbare och billigare datorer har baramot
påbörjats. IT-tekniken har blivit var egendom och varda ,nu mans
och alltmerIT präglas enkelhet och självinstruerande lösningar.av
Utvecklingen går tydligt standards och nätverköppna öppnamot
jämför Internet samtidigt dock trenden byggaattmen ser man upp

slutna nätverk och användarsystem företag,exempelvis inom skegna,
Intranets

framtidden vi erfarenhetI baserat på trender, och obser-som ser
vationer kommer behovet traditionella grossister minska ochattav

logistikväxlar har till mellanuppgift verka tillverk-ersättas attav som
ning och slutkund för de flödena information, ochtre varor pengar.

den framtiden kommerI och information delvisatt tavaror nya
baserat på produktens krav på tillgänglighet, pris och fysiskvägar

beskaffenhet. Industrin, liksom hälso- och sjukvården, får därför ett
behov logistikväxel.transparentav en

roll i ovanstående scenario naturligtvis baraITs inteär stor utan av
avgörande betydelse Utbyggnaden förnätverk infor-av gemensamma
mationshantering, Standardisering infonnationsmeddelanden, högav
säkerhet och integritet i kombination med den tekniska utvecklingen

tillmed möjlighet datakraft i hand inte minst förändradsamtvar mans
ökad kompetensattityd och i IT-användning alla inblandade kom-av

förändra förutsättningarna och skapa lösningar.attmer nya

Inledning, mål och syfte1

resultatet de slutsatser har kommit framDenna KDärrapport av som
till i samband med såväl strategiskt taktiskt arbete med IT- ochsom
logistikfrâgor för hälso- bygger delsoch sjukvården. Arbetet på egna
erfarenheter likväl erfarenheter hämtade från arbete med andrasom
företag och branscher.

utvecklingenidag utrustad med kristallkula och inomIngen är en
logistik och kanske främst fort dagligen måsteIT går så revi-att man
dera och sina lösningar och framtidsplaner.ompröva

råder dock ingenDet tvekan morgondagens lösningar harattom
möjlighet annorlunda dagens. hälso- och sjukvårdenInomänatt utse

det dock andra faktorer styrande teknikutvecklingen.är är änsom mer
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finns regelverk, tillståndDet och inte minst moraliska och etiska frågor
viktiga och utvecklingen. aspekter länmarDessaär vistyrsom som

utanför dokument.detta
dettaMålet arbete ska god bild dagens situationär att överge en

inblick i de trender och faktorer utvecklingen ochsamt styren som
vilka möjligheter finns for framtiden. Kostnadspressen hälso-påsom
och sjukvârdssektom betydande och det finns fokus rationali-är ett

och effektivisering.sering IT-utveckling och logistik i dettaär sam-
manhang myckettvå betydelsefulla faktorer.

Syftet Läkemedelsdistributionsutredningen sammanfatt-är att ge en
ning dagens situation inblick i hur framtida lösningar kansamtav en se

från IT- och logistikperspektiv.ut ett

Metoder och2 avgränsningar

Arbetsmetoden har utgått från tidigare producerat materialanväntssom
sammanställt på intryck från konferenser ochKD, seminarier;ärsom

både och andras, med kunder och andra intressentermöten samtegna
från olikamaterial tidningar och andra publikationer. Vi har samlat

fakta och intryck för sedan systematisera det efter de rubrikeratt som
finns i dokumentet. Arbetet bygger de erfarenheter vipå har frånäven

verksamhet distributörKDs till hälso och sjukvården i Sverige ochsom
övriga Norden.

finns få källhänvisningarDet i dokumentet och det kan därför inte
betraktas komplett eller vetenskapligt. Metoden emellertidärsom
generell deoch områden vi lyft fram till granskning och bedömt som
viktiga, synliga för utomstående betraktare fritt tolka påär atten

vi gjort.sätt somsamma
Vi har beskrivningen till det huvudsakliga logistikflödetavgränsat

och infonnationsutväxlingen mellan tillverkare och patient för både
medicintekniska produkter och läkemedel.

Således bör vårt resultat gjorda avgränsningar och brister ändåtrots
kunna användas navigationshj älpmedel i arbetet för kommittén.som
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logistik ochBeskrivning dagens3 av

IT-system

läkemedel ochVaruförsörjningenöversiktligt hurbeskriverKapitlet av
Sverige. Med läke-iidag fungerarmedicintekniska produkter MTP

respektiveRxLäkemedelsverket registreradehosmedel preparatavses
kvalificerade sortimentmedicke-receptbelagda och MTP avmeravses

omfattarVaruförsörjningentill sjukvården.förbrukningsmaterial sys-
ochinformationshantering övrigförstruktureroch transporter,tem

logistik.

Överordnade ramverkoch3.1 system

denläkemedelsförsärjningensvenskakring denLogistiken styrs av
och före-Apoteksbolagetkringunder åren byggtsstruktur uppsom

öppenvården 80%tillläkemedel, såvälverksamhet. Allatagets som
Apoteksbolaget.viaslutenvården 20%, hanterastill

w PatienteApotekPartihandelLäkomedelsindus

utlämnings-
ställen

via parti-medapotekSverigesLäkemedelsindustrin försörjer varorer
lagring ochförtredjepartslogistikföri koncepthandeln, ett svararsom

tillverkarefråndirektdistribuerasflödetdelmindredistribution. En av
och leveranspartihandelnfrånbeställerApotekenapotek.till varor

via apoteks-kunderochförsörjer sjukhusApotekendagligen.sker egna
i landet.ombud/utlänmingsställenviabutiker, runtäven ommen

ochöverordnadeavsaknadensjukvården sågäller systemVad är av
mål och lös-utvecklingentydlig,ramverk även mot gemensammaom

landsting,olikaformAktörerna, itid.fart undertagitningar avsenare
varandra.oberoendeeller mindreverksamhetutvecklat sinhar avmer

ToppledarforumochStatskontoretbl.a.initiativDet startats avsom
marknaden.förändringarhandel kan innebäraelektroniskkring stora av
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pågående projektet syftar tillDet upphandling och inköpsarbeteatt
inom offentlig sektor ska automatiseras och kommunikation mellanatt
leverantörer och köpare ska ske elektroniskt. Många elek-attmenar
tronisk handel kommer offentlig sektor möjligheter påatt att ett nyttge
och effektivt upphandla och näringslivet.tjänster Admi-sätt varor av
nistrativa kostnader kommer minska samtidigt exempelvis sjuk-att som
vården kommer kunna bättre inköp marknaden, bådepå pris-att göra
och kvalitetsmässigt. Beräkningar visar på offentliga sektorn skaatt
kunna miljarder kronor år elektronisk handel.spara sex per genom
Elektronisk handel handlar inte enbart teknik, utanom snarare om
attityd- och beteendeförändringar hos företag och offentlig sektor.
Effekten ska bli rationellare och effektivare hantering, och utmaningen
ligger i organisations- och beteendeförändringar, inte i teknik.

Branschema för distribution läkemedel och sjukvårdsprodukterav
saknar etablerade branschspecifika standards för medde-ännu egna,
landehantering och rutiner elektroniskvid kommunikation. Jämfört
med exempelvis dagligvarubranschen ligger efter i utvecklingenman

standards. närvarande används huvudsakligenFörav gemensamma
standards definierade den svenskaEDIT EDI Trade, tillämp-genom
ningen EANCOM.av

användarorganisation arbetarEn for intressen påsom gemensamma
europeisk basis kring elektronisk meddelandehantering inom hälso- och
sjukvård EMEDI European Medical Electronic Interchange.Dataär
Organisationens medlemmar sjukhus och offentliga myndig-utgörs av
heter, privata sjukförsäkringsorganisationer, läkemedelsindustri samt
leverantörer medicintekniska produkter. arbetar medMan treav
nyckelområden där tillämpas:EDI

Patientorienterad, medicinsk information labresultat ocht.ex. rönt--
genutlåtanden.
Finansiell information mellan sjukvårdens aktörer t.ex. sjukför--
säkring/sjukhus.
Logistikinformation t.ex. inköp, order, priser, fakturor.-

Sveriges del det främst Hälso- och Sjukvårdsstandardise-För HSSär
Stockholmringen, driver frågor kring elektronisk meddelande-som

hantering inom hälso- sjukvårdenoch med betoning på hantering av
sjukvårdens försörjning.
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Läkemedelsdistribution3.2

vacciner och veterinära produk-läkemedel i Sverige,Försäljningen av
räknat imiljarder kronor,medräknat, uppgick 1996 till 15,8 apote-ter

starkt fragmente-marknadinköpspris. Läkemedelsföretagenskens är
svensk läkeme-konkurrerarolika tillverkarerad, med 200 omsomca

femtillverkareExempelvis har endastdelsförsäljning. äntre mer pro-
marknadsandel den totala försäljningen:cents av

1996Sverigeiläkemedelskoncernernatio störstaDe

kkr/år: Marknadsandel,FsgKoncern:
%

21,43 300 000Astra
13,32 000 000PharmaciaUpjohn

6,91 100 000Glaxo-Wellcome
5,0800 000MSD
4,3000700Novartis
3,8600 000NordiskNovo
3,2500 000JohnsonJohnson
3,0450 000Lundbeck
2,5000400SquibbB-Myers
2,1300 000Roche

tillverkare ochlogistiken mellan dessaPartihandelsledet försvarar
apotek.Sveriges

distributörer. ADA,huvudsakligen tvåPartihandeln idagutgörs av
medDroghandel, 37%marknadsandel, ochmed 59% Kronans ca avca

marknaden.
direktdistributiondistributionen,mindre del 4%,En utgörs avcaav
framför alltapotek gällertillverkare tillspecialsortiment från pro-av

distribution vacci-ochPharmaciaUpjohn Baxterdukter från samt av
slutförbrukare, vilket skerdirekt tillveterinärläkemedeloch vissaner

Veteri-och StatensLaboratorium SBLBakteriologiskavia Statens
närmedicinska Anstalt SVA.

dessa såstycken ca 100vilka till drygt 900Apoteken, uppgår ärav
med läkemedelslutenvårdensjukhusapotek, vilka försörjerkallade

helt automati-partihandeln, flödedagligen order ärlägger ettmot som
finnsdistribunaler, vilkapartihandelnsBeställda plockas påserat. varor

l-24 timmartill apotek inomi landet, och levererasspridda utruntom
båda väl utveck-partihandeln haraktörerna inomorder. bäggeefter De

samtligaSverigessystemtransportlösningar för kunna nålade att apo-
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tek inom föreskriven tid. Leverans sker såväl dagtid nattetid, vidsom
de leveranstidpunkter överenskommits.som

Vid akutsituationer kontaktar sjukvården jourapoteket i Stockholm,
CW Scheele, vilket alltid och har beredskap för akutaär öppet som
leveranser kritiska Partihandeln i sin har jourlistor förpreparat. turav

helst och med kort varsel kunnanär förse jourapoteket,att ellersom
andra med livsnödvändigamottagare, varor.

För läkemedelsförsörjningen i glest bebodda områdenatt trygga har
Apoteksbolaget drygt 1.000 ombud och utlämningsställen iruntom
landet vid sidan ordinarie apoteksbutiker. kiosker,Dessa utgörsom av
ICA-affärer knutna till centralt apotek ochär kom-etc ettsom som
missionsbasis saluför mindre sortiment läkemedel. Hanteringenett
kring lager och beställning helt manuell, och apoteken självaär svarar
för påfyllnad, eftersom lagret hos respektive ombud.ägerman

Läkemedelsdistributionen i Sverige följer principen för enkanals-
distribution EKD, vilket innebär tillverkare väljer distribu-att atten

produkt via kanal, dvs. produkten kan apoteken endastera en en av
rekvireras från distributör. exklusivtEtt avtal tecknas mellan tillver-en
karen och distributören, vilket distributören till-ensamt attger ansvar
godose marknadens behov den aktuella produkten.av

Partihandelns roll på uppdrag tillverkaren förse apotekenär medatt av
beställda efter order. Eftersom marknadsföring och prissättningvaror
utförs partihandelns roll distributörens,externa ärparter,av gros-
sistens. Sålunda läkemedelstillverkarna betraktaär distributö-att som

primära kunder, till vilka säljer logistiktjänst. Apotekenrernas man en
med detta läkemedelstillverkarnas kunder.är synsätt

medförEKD lagret hos distributören till övervägande del hålls iatt
konsignation. Vid försäljning till apotek faktureras Apoteksbolaget
centralt distributören, och del betalningen behålls ersätt-av en av som
ning för distribution. Huvuddelen betalningen slussas vidare till till-av
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varuförsälj-medkonkurrerarEftersom distributörernaverkarledet.
distributionsmarginalen.ibehov rabattutrymmeingetning, finns av

effektivafokusering påmöjlighet tilldetta distributörernaLikaså ger
befolkadeglesttillmed dagliga leveranseri landlogistiksystem ett om-

marginalnivåer for läkeme-världens lägstaharSverigeråden. en av
inköpspris.apotekensi genomsnitt 3,5%delsdistribution, avca

liksomkonsekvenser,utförlig beskrivning EKD-systemetsEn av
informationsbroschyrenläsa istrukturen, finnsbakgrund till att

Sverige"Läkemedelsdistribution ikostnaderoch låga"Säkerhet -
Droghandel.tillhandahålls Kronanssom av

informationssystemutvecklad.IT-mässigt väl DeBranschen är som
och försäljnings-lager-apotekensfrämstbranschenanvänds i utgörs av

apotekensformpartihandeln ikopplingarATS, motsystem av
order-respektivepartihandelskallat EAPOS,beställningssystem

och läkeme-partihandelnmellankopplingarolikalager-system samt
delsindustrin.

varit föremålharoch försäljningssysteminterna lager-Apotekens
Apoteks-harUnder 1996under år.nyutvecklingomfattandeför senare
samtligapåATS 2detfullbordat installationenbolaget systemetav nya

enskilt apotek. Vidvarjesaldohantering försköterapotek. Systemet
aktuella tillbeställningskickar apotekenpåfyllnadsbehov varoraven

distri-till denskickasautomatiskt ochdelasoch ordernpartihandeln
Kopplingen tillspecifika produkten.tillhandahåller denbutör som

ochEDIFACTstandardsbygger på ärpartihandeln EAPOS öppna
Apoteksbolaget.ochpartihandelnmellansamarbetei intimtutvecklat

byg-samförstånd. Dåöppenhet ochpåbygger systemetSystemet stort
bran-ialla intressenterfritt fram förstandard detheltpå äröppenger

nyttjaschen systemet.att
mycket kraftApoteksbolagetharallra tiden ägnatUnder den senaste

enskilda läkarefrånreceptöverföringfor elektroniskoch tid på system
prioriteradede IT-närvarandeförvårdcentraler. Dettaoch ettär av

blirRecepthantering påmed.arbetarApoteksbolagetområden som
redan igång.pilotprojektantaloch säkrare. Ett äreffektivaredetta sätt
partihandeln,inomhanteringeffektivmöjliggöraFör att varoraven

för lager-systemlösningaravanceradeaktör medrespektivearbetar
lagemivåerOptimalaoch fakturering.inköporderhantering,hantering,

eftersträvas. Dessaocheffektiva flöden systemliksom pengarvarorav
vilkamarknaden,på ävennormalt färdiga paketsystemutgörs an-av

branscher.liknandevänds i diverse
kring logistik-läkemedelsindustrinmedPartihandeln arbetar intimt

läkeme-kanegenutveckladevaruförsörjningsfrågor. Viaoch system
partihandelnsonline följadelsindustrin vägmomentant genomvarans

försäljning ochlagemivâer,studeratidenlogistikled, liksomolika över
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liknande statistik. Denna information präglas öppenhettyp storav av
mellan partihandel och industri.

Läkemedelsindustrin försörjer den svenska partihandeln med pro-
dukter direkt från tillverkande fabriker eller från centrala lager i Europa
eller övriga världen.den sker normalt ellerLeveranser gångeretten par

fråni månaden respektive levererande enhet. relationerDessa mellan
partihandeln och de levererande välenheterna mindre utveckladeär
enligt strukturer för elektronisk handel, bland beroende påannat att
partihandeln huvudsakligen kommunicerar med läkemedelsindustrins
svenska marknadsbolag, också beroende Sverigepå litenärattmen en
marknad i globalt och europeiskt perspektiv. området finnsInom ut-
vecklingsmöjligheter och potential för effektivare kommunikationen

säkerhet.och ökad

Distribution medicintekniska produkter3.3

distributionStrukturen för medicintekniska produkter olikaärav av
skäl splittrad och svåröverskådlig distributionen läkemedel.änmer av
Aktörerna fler,många både i tillverkar- och slutkundsleden,är men
också i partihandels-/distributionsledet. Totalmarknaden svårär att
uppskatta, eftersom sortiment och produkttyp inte tydligt kan definie-

saknas ocksåDet centralt administrerad statistikfunktion liktras. en
finns för läkemedelden SDM/LSAB och IMS.som genom

Följande approximativa information kvantifierar sjukhusdistribu-
i Sverige:tionen

slutanvändare40.000 beställningspunkter
distributionscentra landstingen30 inom

leverantörer300-400
30.000 produkter i lagersynonyma
10.000.000 interna transaktioner i lager
Varuvärde miljarder miljarder beroende1,5 2 SEK ev 3-5 på-
sortimentsdeñnition

tillverkarna konceptetBland med tredjepartslogistik specielltär ut-
trenden tillverkarebrett går sådana lösningar. Många ochäven motom

har idag sina lager och sköter logistiken i regi. Iagenturer egna egen
kostnadsreduceringartakt med koncentrerar sig allt fler tillverkare på

kärnverksamhetsin och lägger logistiken på tredjepart. Läkeme-ut en
delsdistributörema och har etablerade lösningar för till-KD ADA att
godose tillverkarledets behov logistiktjänster, liksom flera Sveri-av av

övriga logistik- och transportföretag. präglasBranschen mångages av

sou5 98:50 Wi
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detaktörer och medför svårigheter till branschgemensamma lösningar.
SLF branschförening samordningsfrågor,arbetar med bl.a.är en som
utvecklingen elektronisk handel och produktdatabaser.av

initiativDet Toppledarforum kring elektronisk han-startatssom av
del innebär förändringar och lösningar. Idag det konsortier,är trenya
med kraftig IT-fokusering, inom för tecknade avtal dri-en som ramen

utvecklingen. Tekniken innebär köpare och säljare elektronisktattver
kan kommunicera med varandra via något de och applikationernätav

tillhandahålls de konsortiema.tresom av
förutsättning för elektronisk handel olika formerEn i artikel-är att

prisinformationoch finns allmän tillgänglig för köparen. Standards för
detta börjar etableras och flera produktdatabaser finns redan tillgäng-
liga bland Svenska Produktdatabasen finns förDen NDI,annat som-
flera olika branscher. säljarsidan olikaDet står fritt på säker-sättatt
ställa information respektive säljande företags produkter finnsatt om
tillgänglig i databasen.

vissaFör kunder kommer det ställas krav enkla ochtyper attav
lättanvända beställningsfunktioner, via den Intemet-tekniken.t.ex. nya
Avsaknad standards och branschgemensamma lös-av gemensamma
ningar har inneburit branschen har till fulllångt kvar IT-ännuatt
fiering.

Distributionen sortimentet kostnadsfria hjälpmedel huvudsak-av
ligen inkontinensblöjor hemdistribution,o.dyl. sker idag i form dvs.av
direkt till patienter i hemmet. fåtal,Aktörema har tidigare varit ett men

takt med landstingen distributioni för dennaövertar öpp-att ansvaret
marknaden för fler aktörer. billigaKraven på enkla och systemlös-nas

beställningarningar för tydliga. Exempelvis bör enskilda distrikts-är
förskrivaresköterskor kunna lägga beställningar för sina respektive

patienters behov direkt levererande aktör.mot

Sjukvårdens internlogistik3.4

sjukvården finns idag olika beställningspunkter.40.000 Land-Inom ca
internlogistik MA-förrådstingens organiserad med eller fleraär en per

landsting, centrala sjukhusförråd och klinikförråd, samt transportsys-
distribution saknasför mellan de olika lagerpunkterna. idagDettem

identifierar alla bestäl-kundkatalog entydigtännu gemensamen som
tillhörande katalog.lare och kommunikationsadresser 00typ X.5

Beroende förmåga logistikkostnaderpå produktens bära olikaatt
olikadvs. i förhållande till varuvärde distribueras produkten vägar

sjukvårdens internlogistik. distribueras oftareinom Högvärdigt gods
slutförbrukare gods hanterasdirekt till medan lâgvärdigt, volymiöst i
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flera mellan MA-förråd, sjukhusförråd och klinikförråd.steg I olika
utsträckning bryts produkten ned i mindre enheter och avdelningsför-
packningar, transportförpackningar helpallar distribueras i olikasamt
logistikflöden.

Följande bild från sjukhus visar1993 hur sjukhusensstörreett
flöden för varuförsörjning kan ut:se

KD/ADA

Central devâ

Sjukvårdens intemlogistik utvecklas idag ökad distributionssam-mot
ordning i växande sortiment. försöker samordna sjukhusetsManett
interna logistik med den logistiken i form samordnade in-externa av
leveranser, kundpackade leveranser packas intemkund lever-per men

centralt, märkning elektroniska för beställning,samt systerneras
ordersvar och leveransavisering.

Drivkraftema inom elektronisk handel bidrar naturligtvis starkt till
utveckling sjukvårdens intemlogistik. dock allmänDet ärav en upp-
fattning sjukvården för närvarande fokuserar på teknik och lös-att
ningar för joumalsystem, och inte logistiksystem förpå beställning,
saldohantering/lagerstyming eller avräkning/påfyllnad

dagsläget skerI all försörjning läkemedel till sjukvården viaav
Apoteksbolagets sjukhusapotek. Apoteksbolaget har utvecklat be-ett
ställningssystem för sjukhusens avdelningar ABEST. Systemetavsett

uppbyggt enkelt PC-system vilket ska samverkaär medett apote-som
kets ATS, och det för registrering beställningarsystem är avsett av av
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läkemedel och andra apoteksvaror. bygger påSystemet öppna stan-
funktion för saldohantering eller liknandedards EDIFACT. Ingen

har heller gränssnitt sjukvår-finns, och inte automatiserade motman
sjukvården idens varuförsörjningssystem, främst beroende på sinaatt

förbrukninginte registrerar saldon eller läke-interna ännusystem av
medel.

driver för närvarande antal pilotprojekt kringApoteksbolaget ett
svalt, blandbetecknar intresset från sjukvårdensystemet, som an-men

sjukvården.beroende de investeringar i hårdvara krävsnat avsom

Trender inom logistik och IT4

framförbara evolution kanske revolution medVi inte utan ossen enser
MaterialAdministrationviktig drivkraft. Logistik, ellerIT somsom en

MA/logistikkallas, kan följande innebärdet ibland definieras enligt
styrning och kontrollplanering, utveckling, organisation, samordning,

materialflöden från till slutlig förbrukare. Vi talarråvaruleverantörav
flödenidag ofta flöden: information och Dessatre pengar.om varor,

och via olikaför det alltmer olikagår väg, vägarmesta mensamma
kapitlet beskrivspå från råvara till slutförbrukare.intressenter lvägen

trender och observa-allmänna trender inom MA/logistik,några samt
hälso- och sjukvårdsbranschen.tioner från

logistikAllmänna trender inom4.1

MA/logistikutvecklingstendenser inomBetraktar vi några allmänna så
följande:viser

vad skullefrån värld där produktionen avgjorde säl-Vi går somen
baserade sina beställ-marknadsbolag eller kanske grossisterjas, via att

marknadsaktiviteter plane-ningar och lager på de och ärsomprognoser
till kundens behov och verkliga köpmönster Derade, styr.att senare

informationsöverföring och flexibel,naturligtvis mycket bådekräver av
renodlade antingenproduktion. Modellerna ska intesnabb ses som

kombination med drag-eller, modeller finns iutan ensnarare som som
den kundstyrda logistiken.ning mot

push till hämtaVi går kundens synpunkt från trycka enur en u
filosofi.hem pull
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tekniken samverkansformerDen och innebär vi inom in-attnya nya
köp från verksamhetgår kontrollstyrd med fokus på pris,ären mersom
lager hos leverantör, leverera enligt specifikation eller leverera vad
du har, ankomstkontroll, kortsiktighet, många leverantörer samt
nollsummespel, till värld präglas samverkan och förtro-en som av
ende. fokusHär på totalkostnad, inget lager alls, utveck-är gemensam
ling och samarbete, nollfel, långsiktighet, få samarbetspartners och ett
Win/Win-koncept.

Vilka då de förändringskraftema, förutom kostnadspressen,är stora
logistik Följandeinom några exempel och viktiga faktorer:är

Kvalitet Helt andra hur kvalitetssäkraskrav på i alla led.0 varan-
Kvalitetssystem all hantering och information. Garante-styr av vara

och kommunicerar de nivåer företaget nått till och vadrar upp man
förväntakan i framtiden. tillstånd från myndigheter.Styr

Allt krav vidareförädla kundenService på t.ex.näraatt0 mer varan-
ompackning.genom

Fokus kämverksamhet koncentrerar det harpå Företag0 man-
kompetens inom och bra på.är
Kompetensutveckling individ organisation Mycket viktigt för0 -

klara de förändringar inför.alla organisationer står tek-Nyatt som
nik och samarbetsformer kräver och ökad kompetens. Mednya ny
kompetens vi både kunskap vilja förmåga. Logistik är ettmenar - -

kompetensomrâde.eget
Trender Följa John Aktörerna följer lätt de trender verkar0 som-

marknaden
Ändringar regler och lagstiftning kvalitetsreglerNya CE-i t.ex.0 -
märkning, omfördelning MTP-produktermellan läkemedel och t.ex.
blodpåsar, LOU, HSU2000 m.m.

Utvecklas ständigt och det skapar möjlig-Transportsystemen0 nya-
heter.
Miljömedvetenhet allt viktigare framtiden. Driver bl.a.Blir i0 -
transportsamordning, returemballage, recirkule-användandet av
ring/återvinning, infonnation m.m.
Informationsteknologin hantera affärs-Mycket viktigt för att0 -
kommunikation och leverantörer.mellan samarbetspartners, kunder

utvecklingenHär går snabbt och troligen den föränd-IT är största
ringskrañen idag inom logistiken. Tekniken innebär möjlighet till

arbetsfördelning och processuppdelning.annan
ÄrStandardisering viktigt för öka säkerheten i informa-t.ex.att0 -

och godsmärkning.tion
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Generellt finns tendens till ökad samverkan i logistikkedjan samten
mindre icke värdeskapande aktiviteter i Gemensamt försystemet.av
trenden den bygger informationshanteringär ochatt transparent
överföring och information.av varor

Läkemedels-4.2 och medicinteknisk
industri

Logistik

sker centraliseringDet i marknadsregioner Norden inklusivet.ex.en
Baltikum. Avsikten skapa marknadsområden där förutsätt-är störreatt
ningarna relativt likartade. Regionaliseringen kan mark-är göras av
nads- eller logistikskäl eller kombination. sker därförDetsom en en

harmonisera registreringsarbetet föri regionen sedansträvan att att un-
derlätta i logistiken skapa förutsättningar för produk-att störregenom
tionsserier.

Koncentrationen på kämverksamhet dvs. forskning, produktionär
och marknadsföring olika produkter. Outsourcing logistik ochav av
kringtjänster till tredjepart blir allt vanligare och omfattademer avse-
ende olika tjänster utanför kämverksamheten.typer av

Fokus på logistikkostnader lager, kapitalbindningtransport, samt
servicegrad, effektivitet, kvalitet marginalerna... sjunker i taktnär
med kostnadspressen ökar. Det innebär också ökat behovatt ett av
logistik- och marknadsinfonnation.

Beroende på det fram marknadsföringsmodeller,växeratt ut-nya
veckling elektronisk handel, enklare gränsöverskridande handelav
inom och välutvecklade transportlösningar,EU kommer det fram olika
logistiklösningar för olika produkter och/eller geografiska områden
och/eller kundtyper. Vi går från enhetlighet diversiñering.moten en

Centralisering i Europeiska huvudkontor och centrallager skapar
behov lokala logistikpartners i regionerna för kontakt med kunderav
och lokala nätverk. Vissa företag integrerar framåt i PreWholesaling-
aktiviteter med grossist- och sjukhusdistribution direktdistributionsamt
till sjukhus och apotek för vissa produkter.typer av

Centralisering produktion i enheter innebär mindrestörre ut-av
för lokala krav på utfornming förpackningar.t.ex.rymme av
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IT

Arbetet med etablera EDI-länkar med affärspartners framskrideratt
långsamt. Företagen ofta mycket och oftaarbetar medär stora egen
standard i slutna nätverk. liksomHär, inom andra områden, kommer
Intemet-tekniken oftast i form slutna i Intranetmiljö attav grupper
innebära enklare hantering informationssökning, informations-en av
spridning och kommunikation via e-mail. IT-stödet för prognostisering
och marknadsanalyser utvecklas ständigt i takt med ochsystemnya ny
presentationsteknik. Kravet vederhäftigpå information ökar.

finns ökat behovDet ansluta sig till de olika elektro-ett att typer av
niska beställningssystem fram via ellerEDI- Intemet-teknik.växersom

handDetta eller tillsammans med sin logistikpartner.görs egen
Informationssäkerhet viktigt nyckelord läkemedelsindustriniär ett

då i sina nätverk och datorer ofta blandar medicinsk forsknings-man
information och logistikdata. skapar slutna medDet nätverk höga krav

säkerhetpå omvärlden.mot
kapitelSe 6 och för ytterligare7 infonnation.även

4.3 Grossister och tredj epartslogistiker
iLogistik

takt med konkurrensenI ökar och marginalerna sjunker ökar beho-att
kunna dra stordriftsfördelar och hantera alltvet att nytta störreav

volymer för klara nödvändiga investeringar. Uppköp, samgåendeatt
och partnerskap mellan olika länder för få stordrifts-är sättett annat att
fördelar framförallti inköps- och utvecklingsarbete. arbetaAtt inom

regioner Norden samordnad logistik med lokal för-större t.ex. genom
ankring kunden blir allt viktigare för marknadsfördelarnånära att
samtidigt viss storskalighet uppnås.som

Allt fler företag utvecklar kringtjänster i form administra-t.ex.av
kring logistiken,tion ändring eller komplettering förpackningar,av

miljöåtgärder, automatisk påfyllnad kundens lager ochCRS spaceav
. Detta komplement till grundkonceptet lagra ochattmanagemen som

distribuera.
Vi går allt holistisk logistikpå med hjälp tekni-mot en mer syn av

ker Supply chain och Efficientmanagement ECRsom consumer
Syftetresponse. öka hastigheten för både och infonnationär iatt varor

kedjan mellan produktion och konsumtion, skapa kunddrivenatt en
försörjning minimera alla onödiga icke värdeskapande aktivi-samt att
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standardhjälpmedel förviktigti logistikkedjan. Ett ärteter gemensam
godsmärkning.ochinformation, EDI

och servicetillförlitlig kvalitetavgörande faktor haEn är ettatt ur
processtänkande, standar-rutinbeskrivningar,kundperspektiv. Här är

nyckelord.kompetensutvecklingcertifiering ochdisering,
i förePreWh01esaling lagringSjukvårdslogistik och stegetav varor

sjukvårdslagerpartihandel ellergrossister,distribution till ger nya
läkemedelsleveransemaendastIdag kommer 10%möjligheter. ca av

Övrigagrossister. 90%sjukhus frånHolland undantaget tillinom EU
lager.frånindustrin själva levererarhanteras egnaav som

mellan industripartnerskapallt tydligarefinnsDet strävan moten
kvalitetsut-ochtransportsamordningbl.a. IT-frågor,grossister ioch

veckling.
information frånföljandehämtai så kan viTittar vi Europa ettut

Lybrand på intematio-Richard Platford från Coopersföredrag ettav
europeiska grossisterpekar på dagensseminariumnellt 1997. Det att

sjukvård:ochroll leverantörfår omdefiniera sin mot

wide IogisticsforManufactures EuropeanMeeting interest0
eficiency

internal performanceimprovedforHospitalsOjfering opportunities0
recordsand pharmacy

commercialrather thanTransport
skillsrather than wholesalingLogistic0

"healthcare "thanlead-time based rather serviceandCost

iläkemedelsgrossistbranschen Europaså kommerdetta attOm är sant
idag finns idet koncepttredjepartslogistik och siggå närmamot som

Sverige.

IT

ledet mellan till-skapas iökar och informationenbetydelseITs som
Warfare harInformationkritiskoch patient blirverkning resurs.en

och affärspartnersindustrinmellanökad integrationskerDetstartat. en
med hjälp IT.av

kunder. Medkonkurrensfaktor i kampenblirIT system om nyaen
Mångakundernaknytsolika informationssystem närmare.hjälp avav

VAN-företagkalladeblir också såföretagen, Posten,de större t.ex.
räkning lagra,kundernasuppgift förAdded Network medValue att

tillverkaremellanaffärsprocessenförmedla information iochförädla
och köpare.
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Hälso- och sjukvård4.4

Logistik

enheterpå lokalakostnadsansvari allt ökad taktgårUtvecklingen mot
effekti-besparingar ochkravlandsting och ökadesjukhus,klinik,

vitet.
därcareWorganisationermed Managedamerikanska modellenDen

rehabilitering diskute-tillallt från friskvårdhelhetssyn påfinnsdet en
allt oftare.ras

prisinköp därsplittradfrånUtvecklingen går varans varsynen
titta hela ked-logistiktill holistisk påavgörande, attgenomen syn
koncentration påoch enbartkostnader inteidentifiera samtligaochjan

pris.varans
och partnerskapdialogbygger påmed leverantörerRelationema

för LOU.inom ramen
gamla lösningar. NyaCE-märkningkvalitetskrav t.ex.Nya raserar

lokaler och kompetens.investeringar i IT,kräverlösningar system,
och sjukvården.kämverksamhet för hälso-betraktas inteLogistik som

Ökade embal-samordningfokus påmiljökrav transporter,sätter av
returhantering.lage och

sjukhusbesökteknik kortarebehandlingsmetoder ochNya menger
hemsjukvården.innebär ökade kraveftervård. Dettaökat behov av

allt flerförhemdistributionendetta utvecklasföljdSom varoraven
och tjänster.

lösningarprivataincitament försjukvård skaparallmänMinskad
spelare och intressenter.därmedoch nya

produkter ochmed industrinförhandlar direktSjukvården upp-om
tredjepartslogisti-fråninformationstjänsterlogistikservice ochhandlar

VAN-företag.ochker
för derollharmed fullsortimentrenodlade grossisten störstDen

tandläkare, vård-veterinär,läkare,sjukvårdsenhetemaprivatamindre
vikti-frånsortimentheltäckande ärdär kravet påm.m. parthem ett en

administrativt perspektiv.ettgare ur

IT

viktigToppledarforumförhandel bl.a.inom ärElektronisk enramen
nödvändigt för-tilldrivkraftverkareffektiviseringen, ochdel somav

hälso- och sjuk-aktörerlockar framändringsarbete. Det som sernya
i formprodukterskapasmarknad.intressant Detvården avnyasom en
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elektroniska produktdatabaser, Webmaster för administrerat.ex. att
hemsidor och länkar sjukvårdensmot system m.m.

Investeringstakten inom sjukvården på IT har mycketär stor men av
sitt fokus på hanteringen medicinsk infonnation och joumalsystem.av
Logistikinfonnation inte lika prioriterad.är ännu

Apoteksbolaget har investerat i för apoteken grad-systemnya som
vis byggs med interna beställningssystem, kopplingar till läkare ochut
övrig sjukvård för recepthantering. har framgångsriktDetta varit och
skapat enhetlig och effektiv hantering beställning frånen av av varor
patient till distributör.

Även inom hälso- och sjukvården Intemet-tekniken fantastiskager
möjligheter på enkelt nå till den enskilda användarenatt ett sätt ut
längst i sjukvården beställamed information och möjlighet olikaut att

och tjänster. kvarståendeEtt problem, här liksom påtyper av varor
många andra ställen, säkerhets- och integritetsfrågan.är

Se kapitel och6 för ytterligare7 information.även

5 Internationella jämförelser

Kapitlet beskriver kort några de generella logistik- och IT-trender,av
kopplat läkemedelsdistribution,till identifierats i styckentre ton-som
givande länder.

5.1 USA

Läkemedelsomsättningen i USA tilluppgår årligen 90 miljarderca
US$, vilket tredjedel världens samlade läkemedelsmarknad.utgör en av

konsolideringEn antal grossister har skett under tid, vilketav senare
medfört de fem företagen för 78% marknaden.störstaatt nu svarar av

blandDe McKesson 26%, Bergen Brtmswig 17%utgörs annat av
och Cardinal 17%.

Inom branschen studerar för närvarande konceptetnoggrantman
EfficientEHCR Healthcare Consumer vilket iResponse följerstort

de tankar haft inom dagligvarubranschen tidigarenågra år ochman som
till hälso- och sjukvårdens förhållanden. studie,översatts En genom-

förd olika intressenter från branschens samtliga led, har visat be-attav
sparingspotentialen effektivare varuförsörjningskedja förgenom en
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hälso- och sjukvårdsprodukter i kanUSA tilluppgå miljar-llänmer
US$ Måletder med EHCR är:

have the right product right place right"to the the thein time inat
cost-ejfective eficiently the healthcare needsmost tomanner serve

of the end customer".

Idén integrera de olika handelsleden från tillverkare till slutkund iär att
effektivare varuflöde. Målet ska effektivitets-uppnåsett tregenom

höj ande åtgärder:

varuflödejjøsiskt transporter, lagerhantering och påfyllnadsfunk-0
tioner
orderhantering inklusive avtal- och prishantering betalningsamt

hantering information i samtliga led elektronisk produkt-öppen0 av
information, point-of-sales-data, elektronisk kundinformation

medför förändringar branschen, i form vertikalKonceptet stora av av
integration försörjningskedjan, gränssnitt mellan de olika le-öppnaav

konkurrensförhållanden.den och viktigaste hjälpmedlet förDet attnya
effektiv varuförsörjningskedja utnyttja tillgängliguppnå bättreär atten

informationsteknologi. förhoppning kring elektro-Studien hyser stor
nisk affarskommunikation leden och effektiviseringmellan även genom
tekniska hjälpmedel streckkoder informationFöretc. stu-som mer om
dien, Bilaga.se

postorderverksamheten kring läkemedel väl utvecklad ochI USA är
snabbt växande. räknar med mellan alla läkemedelMan 5-l0%att av

automatisktförmedlas på detta Postorderföretagen hämtarsätt. recep-
direkt från förskrivande läkare. sker normalt medLeverans postenten

efter läkarbesöket Möjlighet till internationelladagen hela USA.över
utlovas flera håller också redaleveranser företag. påFöretagen närav

patienten.medicinen normalt borde slut och kontaktar då Manvara
med farmaceutisk personal förhåller också 24-timmars service med

information.frågor och

Tyskland5.2

läkemedelsförsäljningen miljarder US$tyska uppgår till 20 år-Den ca
ligen, vilket Tysklands totala budget för hälso-19%motsvarar ca av

sjukvård. Tyskland finns läkemedelsföretag tillsam-och I 1.200 som
marknadsför olika Partihandelnprodukter.100.000över utgörsmans
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företag med drygt vilka distribuerar16 100 olika distributionslager,av
tlerkanalsystem. för distributioni Partihandelns ersättning tillettvaror
apotek apotekens inköpspris.Tysklands uppgår i snitt till 13,7%ca av
vilka privatägda, stycken.Apoteken, 21.000är är ca

kostnadsreduktion har under år lett till parti-Kraven på attsenare
handeln till färre antal aktörer. Partihandeln domineraskoncentreras ett
därför fyra grupperingar: GEHE 18%, SanacorpPHOENIX 30%,nu av

marknaden. Samtliga verksammaoch med 14% på13% Anzag ärav
flera marknader i Europa.runt om

partihandelnalla läkemedel i Tyskland distribueras via till84% av
tillfristående apoteken. distribueras direkt från tillverkarede 3% apo-
frånövriga levereras direkt till sjukhus och kliniker till-tek och 13%

verkare.
distributionenTrenden inom partihandeln utvecklingär avse-en av

logistik, ekonomi, marknadsföring och information, för kunnaende att
kundorientering. svårighet iuppnå högre finns dockDet atten av-en

primärkunden.läkemedelsindustrin eller apoteksvärlden ärgöra om
och lagertill-Logistikutvecklingen går kortare ledtider störremot

frekventa leveranser. Logistiklösningarna måstegänglighet samt mer
möjlighet enklare kunna specifika kundkrav.också medge hanteraatt

informationshantering huvudsakligen medVad gäller arbetar man
frånför ihop flödet tillver-utveckla integrerade lösningar knytaatt att
effektivareapotek läkare.kare till och blandDetta görs annat genom

heltäckande försälj-förbeställningssystem apotek, koordinering av
hela varukedjanonline-kopplingar iningsdata, datautbytemomentant

mellanelektroniska beställnings- och kommunikationssystemsamt
partihandel.industri och

i Tysklandmöjligheter till utveckling diskuterarAndra är enman
ocksådistribution läkemedel via postorder,utbredd men enavmer
förslutkund vissadirektdistribution från tillverkare tillandelstörre

Även läkemedelsdistribution via sjuk-sortiment eller kvantiteter.större
husapotek diskuteras.

Storbritannien5.3

US$.för miljarder Förut-Storbritannien säljs årligen läkemedel 8I ca
Storbritannien har,för läkemedelsdistribution i påsättningarna som

under år. Drivkraf-andra marknader, förändrats kraftigtmånga senare
marknadsmässiga.förändringarna har dels varit politiska delsförter

led i handels-anslag har marginalerna för samtligaMinskade skurit i
och detalj-aktörer partihandelkedjan och konkurrensen bland inom
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dagligvaruhandeln utökat sinmedbland ochhar ökat, ihandel attannat
läkemedelsförsäljning.till omfattaverksamhet ävenatt

till mindreskettkoncentrationpartihandelsledet har ettInom an-en
lager itillsammans 63grossister medIdag finns 21tal företag. runt om

varderamedGEHE/AAHUnichem ochStorbritannien. Störst är ca
läkemedelsdistri-snittmarginal förPartihandelnsmarknaden.30% av

fleramarknadsandelarsäkratill ägerbution uppgår 12,5%. För attca
apotekskedjor.rikstäckandepartihandelsföretagende större egna,av

utvecklapartihandelsverksamheten ochdiversifieraStrategin är att en
läkemedelsindustrin,relationerna tillstärkaapoteksbas förbredare att

läkare.ochpatienter
för 16%sjukvården,läkemedel tillDistribution svarar avsomav

partihandelndelar viaidag i likaläkemedelsanvändningen, sker som
slutkund.tillverkare tilldirektdistribution frångenom

Storbritannienmarknadsandel iGlaxo 15%Läkemedelsföretaget
för-drastiskgenomförtläkemedelsföretag haroch landets största en

Istället förprodukter.företagetskring distributionenändring att an-av
sälja vidareochtraditionellt köpagrossister påvända sättett ser man

distributionplock,order,hanterargrossistema Agentenagenter.som
förersättningi utbyteuppdrag Glaxo,fakturering påoch mot enav

i Glaxostill apotekkedjani hela ägo.utförda tjänster. Varorna är ut
flexibelttill apotek påpriserdetta hantera sätt.Glaxo kan på ettsätt

försälj-följakanGlaxodock ivinsten liggerStörsta momentantatt
apotek.varje enskiltfrånoch ordermönsterningsdata

läkare ochreceptöverföring mellanelektroniskprojekt medEtt
utvecklingen inomdrivitochslagit välStorbritannienapotek har i ut

administra-minskarautomatiserad hanteringframåt.område Endetta
prissättandeinförsökertelefonsamtal. Mantion och vävaäven myn-

kommunikation.i dennaförsäkringssystemdigheter liksom

IT-teknikTrender6

allt kom-Framför påIT-området.mycket fort inomgårUtvecklingen
datorer alltmellanöverförasinformation kanmunikationssidan där

de modem ochexempel kanoch billigare. Somsnabbare nämnas att
tiotal år sedananvändes för barakommunikationslösningar ett un-som

dagensA4-sidanormalöverföratidsenhet kundeder somensamma
motsvarandeinformationöverföraförbehöver etttekniklösningar att

Även snabbt,mycketmaskinvaruutvecklingen gårbibliotekmindre
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och trenden mindre, snabbare och billigaremot datorer har bara på-
börjats.

viktigasteDen utvecklingstrenden torde ändå IT-teknikenattvara
blivit var egendom och vardag, vilket naturligtvis öppnarnu mans

möjligheter. IT präglas enkelhet och självinstrue-enorma numera av
rande lösningar. Utbildningsnivån kring ochIT dess användning bland
dagens hög, och vi har fåttär datoranvändare. Idagtypunga en ny av
använder fjärdedel alla svenskar dator i jobbet och femtedelen av en

alla hushåll har PC i hemmet Drivkrafter från dagens spel- ochav en
underhållningsindustri bidrar naturligtvis till den snabba utvecklingen.

skrivsIT i många fall därTIME, står förM:t Multimedianumera som
och forEzt Entertainment. Gränserna mellan dessa områden suddas ut.

skolornaI har användandet datorer i undervisningen tagit fart.av
Idag finns dator depå flesta daghem och fritidshem. I skolanen an-
vänds CD-ROM och Internet allt informationskällor. Skolbib-mer som
lioteken får roll och utfornming. högskolanI PC/Macären annan
naturliga hjälpmedel for allt arbete. Detta innebär naturligtvis IT påatt

helt i dag kan integrerassättett än naturlig del iannat det dag-som en
liga arbetet och i hemmiljön.

Datoriseringen gäller inte bara arbetsplatser och skolan i allrautan
högsta grad också hushållen. Privatpersoner kommer i framtiden att
hemifrån själva kunna söka efterfrågad information liksom kommuni-

elektroniskt med omvärlden.cera
Utvecklingen går tydligt standards ochöppna nätverk.mot öppna

bästaDet exemplet naturligtvis den lavinartade utvecklingenär kring
Internet. Samtidigt dock trenden bygga slutnaattser man upp egna,

ochnätverk användarsystem exempelvis inom företag baserat på tek-
niken kring Intemet. Dessa så kallade Intranets snabb, enkel ochger
billig kommunikation inom nätverket, samtidigt omvärlden kansom

Kommunikationslösningar mellanutestängas. olika Intranets upprättas
för kommunikation.extern

ledandeDen IT-industrin arbetar i olika standardiseringsprojekt,
det finns klar tendens till maktkamp mellan olika block. Idagmen en

vi Microsoft med samarbetspartners i ringhöman och olikaser ena
grupperingar hårdvaruleverantörer, databas- och programvaruleve-av

i den andra ringhöman.rantörer En nyligen avslutad diskussion för
standard mellan Microsoft Explorer och Netscape Navigatorgemensam

exempel och Sun tillsammansär med Oraclesett NC Netsträvan mot
Computers motvikt till Microsofts PC Risken finnsärsom en annan.

olika standards utvecklas och inte blir kompatiblaatt och kan därför
inte kommunicera med varandra.

Säkerheten i det IT-samhället tydligt ifrågasatt. Exempelvisärnya
visade nyligen genomförd undersökning åttonde svensktatt varten
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i företagetsföretag någon gång varit för databrott, främst intrångutsatt
ifrånhantera långt verklig-Att Internetinterna nät. över är ännupengar

het.
elektroniska kommunikationen i olika former ställerökadeDen

etablerade branschstandards. Olikarutiner kring ochkrav på EDIstora
har information ska överföras mellanverksamheter olika behov somav

fastställa standards.och branschgrupperingar formas föraktörema, att
handel fokuseras blir vedertaget begrepp.Elektronisk och ett

kopplat till utvecklingen inomUtvecklingen lätta smådatorer,mot
tillgänglighet där alltfler kanmöjligheter till ökadmobiltelefoni, ger

kommunicera geografiskt valfri plats. Andelenarbeta och på en
PDA knapptdistansarbetare ökar. Personliga digitala assistenter är

datakommu-räknedosa möjligheter till tal-, fax- ochmedänstörre en
datakraft i det dag-helt möjligheter för mobilnikation. Detta ger nya
hemsjukvården.arbetet för människor i olika serviceyrkenliga t.ex.

med säkerhet och rutiner för betalningar InternettaktI över ut-att
öka. kan enkeltkommer handeln kraftigt Varorvecklas Internetöver att
homeshopping vialandsgränser. Privatpersonerbeställas över ser

möjlighet få tid till AutomaterIntemet/PC till över annat.attsom en
olika bli allt vanligare i takt med vioch infokiosker slag kommer attav

vid betjäna kombineras kunskap från data-vänjer själva. Häratt ossoss
kommunicera medInternet-teknik och Förmåganbaser, attetc.sensorer

tal och skrift ökar.datorer i
läkemedelsdist-kommerListan IT-trender kan lång Huröver göras

påverkas utveck-hälso- sjukvården iributionen liksom och attstort av
kommunika-i heltutmaningen liggerlingen Den största att nya

handelsleden.säljare imellan köpare ochtionsvägar upprättas
finns följandeIndustridebattartikel den maj i Dagens30 1997I en

mellanhänder.slår För-debattsidan Vad händer ITrubrik på när ut
med driv-Staêl Holstein, InternetJohanfattaren, att somvon menar

grossister slåsmellanhänder i formkraft kommer dagens att ut.av
och transportföretagIstället kommer IT varuströmmamaöver näratt ta

billigarekan drivas ifrån avlägsna lager där hanteringenkommer än
samtidigtUtvecklingen jagarbutiker i städerna.centrala geross men

för möjligheter.utrymme nya
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framtidsscenarion7 Ett for logistik
och inomIT hälso- och sjukvården

framtid kommerI och information delvis base-att vägartaen varor nya
på produktens krav på tillgänglighet, prisrat och fysisk beskaffenhet.

med högtEn pris kräver låg tillgänglighet och har litetvara som som
format kan få helt logistikupplägg lågprisvaraett krä-annat än en som

tillgänglighet och har volym. Logistikenstor ocksåstor styrsver som
möjlighet kunna beställa i tillgängliga informationssystem.attav varan
Tredjepartslogistik i form distributörer viktig del i kost-ärav en

nadsbesparingen både for industrin och för hälso- och sjukvården. Lo-
gistik kompetensområdeär dessutom kräverett eget volymerstorasom
for kunna kostnadseffektivt.att vara

Utvecklingen skapar former distribution för läkemedel där vinya av
frångår dagens produkt-EKD lösningar baserar sig på relatio-mot som

produkt kund leveransmönster t.ex. geografiskt område ellernerna - -
frekvens och där produktens förmåga bära logistik-kostnadenatt är av
avgörande betydelse. Leveranser hela pallar kan direkt från fabrikav
eller från distributörens centrallager till storkonsumenter. Distributören
hanterar nerbrytning till olika förpackningar, från transportkartong till
del konsumentförpackning ompackning mindre enheter t.ex.motav
direkt klinik eller hem till patient i sina distributionslager. Hela
informationsflödet kan kanaliseras via distributören kunden f°ar en
kontakt kan olika och samordnas inomvägarmen varorna
sjukvårdens intemlogistik. Intemlogistiken inom sjukvårdsområdeett
kan drivas sjukvården själva eller på entreprenad ettav av
tredjepartslogistikföretag.

kedjan mellanI industri och hälso- och sjukvård distributörensär
roll jämför beskrivning ECHR i kapitel och5.1 ingettransparent ärav

handelsled enbart Iogistisk växel med olika kom-extra utan typeren av
pletterande tjänster för administration, informationshantering, faktu-
rering och förpackningshantering. T.ex. kombiforpaclming olikaav
tillverkares produkter.

Logistikväxel

Det innebär både industrin och hälso- och sjukvården kan dist-att vara
ributörens uppdragsgivare for lösa logistiken dei olika modelleratt

fram.växersom
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Industrin har behov regional förpartner tar rättattav som ansvaren
produkt finns tillgänglig och i tid, i konditionnår köparen ochrätt rätt

infonnation.med Olika kringtjänster kan tillhandahållasrätt typer av
administrativa tjänster fakturering, tullhantering, myndighets-t.ex.

redovisningmm. och förpackningsförändringar bulkvara till blister-
förpackningar, endos, bipacksedlar, kombineramultiplar, läkemedel
med förMTP m.m. lokala krav. Industrinst.ex. spruta atten passa
logistikväxel levererar till apotek och övrig sjukvård inklusive hem till
patient, till detaljhandel/grossister i till grossisterSverige i Nor-samt
den. vissa produkter kan direktleverans till slutkundFör ske i hela
Norden.

Sjukvården har behov lokal logistikväxel, kanpartner,av en som
olika lösningarhantera för distribution inom sjukvårdsområde förett

direktleverans klinikpackade och hemdistribution. Logis-t.ex. av varor
tikväxeln anpassad efter den internlogistik finns inom sjuk-är ettsom
vårdsområde.

Följande modell kan de huvudsakligaanvändas beskrivningsom av
och flödenaintressentema främst för Rx-läkemedel andraävenmen

produkter.typer av

I.iilmmcdclucrkcl- RM-Marknadstörinz/produktinfo. n,,|c11,..;n..
Liikuri- Ignuhliugx-Prismrhandling/upphandling unnhzintllinup
IÄI-Iwnnnillö

RegionaltNorden

lugislilnâhcl
för industrin
"I ngixlir inwn

,siulnunlui
" Jrmsixl"

GrossisterI.IlS&#39;I&#39;Rl
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Läkemedelsföretagen får sina produkter registrerade och godkända via
Läkemedelsverket eller den centrala myndigheten iEMEA London.
Marknadsföringen sker mellan marknadsbolaget och de hanterarsom
upphandling och inköp inom hälso- och sjukvården. läkemedelFör som

subventionerade stat/landsting bestämsär priserna någon pris-av av
myndighet och i direkta upphandlingar. För övriga produkter sker pris-
sättningen marknadsbolaget i upphandling-förhandling. Distributö-av

roll administrera de priser marknadensär aktörer fattarattrens som
beslut tilläggI till pris kan olika logistikkostnader adderasom. varans

beroende på volym, frekvens, ledtid, betalningsvillkor m.m..
Upphandlingsmodeller för läkemedel kommer utvecklasatt av

Landstingen. de flestaI andra länder sker upphandlingen med till-
verkarens lokala marknadsbolag. För distributörens del den vikti-är

förutsättningen hur upphandlingen avseende logistikengaste dvs.görs
hur till slut hamnar hos köparens apotek, klinik, hemavnämarevaran
till patient m.m. En modell tillämpas i sjukvårdenNorge är attsom
handlar fritt levererat till lager och sedanett görupp varan en upp-
handling distributionstjänsten hos de olika distributörerna. Dennaav
modell kommer vissa Landsting välja för upphandlingen kost-att av
nadsfria hjälpmedel för hemdistribution, där upphandlingen delad påär
produkt, logistik informationshantering. t.ex. orderhantering ochsamt
statistik

kommer alltDet fokus rationellpå hantering i helasättaattmer
logistikkedjan och varje lagerpunkt och distributionskoncept kommer

omprövas.att
roll iITs ovanstående scenario naturligtvis inte baraär stor utan av

avgörande betydelse Utbyggnaden nätverk för infor-av gemensamma
mationshantering, Standardisering informationsmeddelanden, högav
säkerhet och integritet i kombination med den tekniska utvecklingen
med möjlighet till datakraft i hand inte minst förändradsamtvar mans
attityd och ökad kompetens i IT-användning alla inblandade kom-av

förändra förutsättningarna och skapa lösningar.attmer nya
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Inledning1

Detta häfte läsaren översiktlig bild hur läkemedels-är ägnat att ge av
försörjningen genomförs i inom och i några fall denEuropa, utom

Unionen. syftar ocksåEuropeiska Den till redovisa vilka principi-att
olikaella åtgärder europeiska valt för påverka läkeme-stater attsom

och läkemedelskostnaderdelspriser samtidigt medborgar-som man ger
läkemedelsförsörjning.rimligna en

Framställningen betonar land för land de strukturerolika och system
för läkemedelsförsörjningvalts framför detaljer och procentsatser.som

framgår i tabellverk iDet slutet länderDeett rapporten.senare av som
studieobjekt möjlighetvalts beakta såväl nordisk kultur ochattsom ger

områdettradition på mellan- och sydeuropeisk. framgårSomsom av
källförteckningen grunddata inhämtad olika källor.från rad Detär en

vissa brister det gäller kunna jämföra fakta bestämt årnärgör att att ett
tolereras.måste

Till övervägande utsträckning bygger emellertid redovisningama på
litteraturstudier, infordrande gnmddata från berörd myndighet iegna av

landrespektive på mängd studiebesök hos myndigheter ochsamt en
verkar inom läkemedelsförsörjningsområdet.företag som

Några förutsättningar för2

läkemedelsförsörj ning

efterkrigstiden utvecklatvästeuropeiska länderna har underDe en
sjukvård för bygger på relativthälso- medborgarna i sin grundoch som

för god sjukvård för allalikartade värderingar. Målet sörjaatt en
tydligt finansiera och organiseraobserveras, medlenmänniskor kan att

skiljer. Storbritannien karaktä-verksamheten nordiska länderna ochDe
Tyskland ochriseras skattefinansiering medan Holland, Frank-t.ex.av

mindre obliga-rike sjukvård och läkemedel med ellerfinansierar mer
härvid bestämmelserförsäkringsavgifter. normalfallet finnstoriska I

offentligavilka förutsättningar medborgarna kan utträdaunderom ur
försäkringssystem för sig till privata. gäller läkemedelansluta Detatt
såväl övrig hälso- och sjukvård.som
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sjukvårdskostnademaoch har de decenniernaHälso- under senaste
allt del ekonomiskakommit Europas istörreatt ta statersen av resurser

faktorer ligger bakom denna utvecklinganspråk. Några är:som

genomsnittligabefolkning ålder blir allt högre. SomEn vars exem-
inompel kan år 1985 13,6% befolkningen EU-nänmas, att var av

Åräldre år. förväntas motsvarande andelområdet 65 2010än vara
17,1%.

medicinsk teknik, läkemedel, vårdfonner ochNy nya nya nya
bidrar till effektivare ibland också dyrarefinansieringar. att men

behandlingsmetoder erbjuds.

bromsa kostnadsutvecklingen har vidtagit bespa-syfteI att staterna
ellerhar påverkat vårdens olika sektorer mindreringsåtgärder, mersom

drabbade,Generellt tillhör läkemedelsområdet det hårdasthårt. närmast
det väldefinierat, besparingskrav lätta formul-beroende på ärär attatt

visar relativt snabbt. besparingar inom läke-och resultaten sig Attera,
till exempel behovmedelssektom kan leda till suboptimeringar, av

alltid beaktas.flera vårddagar i sluten vård, tycks inte
uppmärksamma, gällerdrag, välEtt är värt attannat gemensamt som

läkemedelsindustri.betydande måste dede länder har Hären egensom
beakta olikaförmånsreglerande myndigheternapris- och sam-

Myndigheterna måsteinte alltid förenliga. åhällsansvar är enasom
medborgarna genomförstill läkemedelsförsörjningen försidan attse

andraden sidan, måstekostnader för samhället. Samtidigt, åtill rimliga
övergripande forsk-sörja för läkemedelsindustrinsbeslutsorgan att

möjligt. Global industriutvecklingsmiljönings- och såär somgynnsam
betyder industrininte minst för forskning,och lättrörliga attresurser,

industripolitikhota de regeringar tillämparfaktiskt kan som somen
mindreupplevs gynnsam.som

harmoniseringocheuropeiska integrationen tillDen strävan av
ekonomisk-politiska regleringar innebär tredjemedlemsländernas ett

drag.gemensamt
harmoni-del hälso- och sjukvård, inteSocialpolitiken, i den äravser

detframgår tydligtden Europeiska Unionen EU. Tvärtomserad inom
Maastrichtfördrageti Romfordraget efter justeringar iartikel 129av

Europeiska Rådetfolkhälsans områdede rekommendationer påatt som
medlems-omfattar stimulansåtgärder inte harmoniserarbeslutar, som

alltså fort-författningar. Folkhälsan regleraslagar och andrastaternas
farande nationell nivå.pâ

läkeme-sagda får emellertid inte dra den slutsatsendetAv attman
Läkemedelfråndelsförsöijningen fri EG-regler. ärär gemensamma ur

och omfattas där-aspekt handelsvaror likhet med andradenna i varor
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Maastrichtfördragen hurhuvudprincipemamed i ochRom- om sam-av
ochartiklarna Vidareunionen skall fungera enligt 5arbetet inom

artiklarna 30bestämmelserna fria varuflöden enligt 37skall t.0.m.om
exempelvis apotekare kankrav utbildning förbeaktas. Regler påom

bestämmelsernaartiklarna och Slutligen måstehärledas 49 57. omur
exklusivabestämmelsernaartiklarna och 86 ochkonkurrens i 85 om

fördragets artikeloffentliga och andra företag i 90rättigheter för
uppfyllas.

omfattande sekundärföremål förLäkemedelsförsörjningen vidareär
Godkännandeprocedurervia förordningar och direktiv.EG-reglering

partihandel ochmarknadsföring,läkemedel reglerade liksomför är
områden. Utifrånnågraläkemedelsanvändning, försäker närmaatt

89/direktivet 105läkemedelsförmånerprisbildning och ärämnet om
beslut visst läke-med nationellagenomskinlighet i samband attom

försäkringsgivaressamhällets elleromfattas förmån frånmedel skall av
förmöjligt läkeme-skall i förvägsida särskild intressant. Det vara

produkterderasvilka förutsättningardelsindustrin undervetaatt som
vissförsäljning påsubvention i samband medbli föremål förkan

Transparensdirektivetdirektivbestämd marknad. dettaMera om --
Även läkemedelupphandling EG-återfinns nedan i avsnitt 5.3. ärav

reglerat.
privata.Sverige,i samtliga EU-länder,Apoteksväsendena är utom

läkemedel tillrörande detaljdistributionenform monopolNågon avav
Är frågadet intealla EG-länder.förekommer emellertid iallmänheten

Vidkompetensmonopol.frågageografiska monopol detså är omom
läkemedelsbegreppetinnebörden ibör beakta,jämförelser attman

minskat påhar dockEU-ländema. Variationenmellanvarierar senare
enligtläkemedelsdeñnition EG-striktare tillämpning EG:sår avgenom

inarbetat i denKlassiñkationsdirektivet92/26direktivet EEG ärsom
läkemedelslagstiftningen.svenska

läkemedel till allmän-EU-ländemanormala situationen iDen är att
länderEU-kretsenfinns inomsäljas via apotek.heten bara får Det av

omkring 120 000Schweiztillägg för ochmed Norge öppen-samt
Nedanapotekare.cirkadessa arbetar 240 000vårdsapotek och inom

mångfalden lösningaridéaxplock dataföljer ett avsom ger en omav
läkemedelsdistributionen.av

ochför Norgemed tilläggUnionenden EuropeiskaInom samt0
sysselsätter cirkaapotekSchweiz finns omkring 120000 som

apotekare.240000
apotekare.och drivashuvudregel endastApotek får ägas avsom0

Undantag från dennaapotek.apotekareHuvudregeln enär ett-
och Sverige.SchweizBelgien, Italien,finns i Storbritarmien,regel
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Rätten etablera och driva apotek i alla länderatt iär Tyskland0 utom
och Schweiz reglerad både vad nyetablering och Övertagandeavser

ägande.av
Varje apotekare får endast apotek ibland filialapotekäga ett även0
Ägande apotek reglerat, farmaceutär måste för0 av men ansvara
expedition läkemedel.av

Danmark finnsI det apotek 17000 invånare, i Greklandett0 ettper
1500.per

Belgien finnsI apotek på 6 km, i Norge apotek påett ett0 var var
kmz.1000

Receptbelagda läkemedel säljs till 84 % enbart på apotek.0
Receptfria läkemedel säljs till 87 % enbart på apotek.0

Tyskland,I Holland och Storbritannien finns det s.k. drogeriero
har sälja receptfria läkemedelrätt till alhnänheten.attsom

StorbritannienI finns s.k. dispensing doctors kan sälja0 som
receptläkemedel direkt till patienten.
Apotekaren i alla länder råd läkemedelsanvändning. I0 ger om
Danmark, Holland och Tyskland har apotekaren också rätt att
substituera, alltså dispensera billigare läkemedel detatt ett än som

Ävenläkaren förskrivit. i föreliggerSverige vissa möjlig-numera
heter till generisk substitution på apotek såväl inom utomsom
referensprissystemet, bl.a. Läkemedelsverkets receptföreskrifterse
LVFS 1997:10.

Danmark,I Holland och Storbritannien myndigheternauppmuntrar0
apotekarna substituera med generiska eller parallellimporteradeatt
läkemedel generellt billigare demär original-änsettsom som

tillhandahåller.agenten
I Holland och Schweiz pågår försöksverksamhet med s.k. Mail-0
order-pharmacies, alltså försäljning läkemedel via postorder iav
enlighet med EG-direktivet distance-selling.om

Ovanstående punktlista innehåller axplock data kommerett attav som
utvecklas i fortsättningen i denna framställning. Sammanfatt-mera
ningsvis bör emellertid härså långt beaktas följande.

det gällerNär för dispensering receptläkemedelrätten att ansvara av
alltså disk expediera läkemedel och infonneraöver patientenatt är
det viktigt ha klart för sig de flesta länderna inom kräveratt EUatt
farmaceutkompetens enligt direktivEG:s härom Dir 85/432 och 433
för oinskränkt på expedierarätt läkemedel till allmän-att eget ansvar
heten. Med farmaceutisk kompetens i Europa veder-ute attmenas
börande har avlagt apotekarexamen. Undantag Nederländerna ochär
Storbritannien, har läkemedelsdistribuerande läkare, Sverige,samtsom
Norge och Finland har receptarier.som
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apotekEtableringen redovisatsär på något reglerade isättav som
de flesta EU-ländema. Antingen har då beträffandekrav befolk-man
ningsunderlag, avstånd till apotek eller bådadera. Detnärmaste genom-
snittliga antalet innevånare apotek varierar starkt mellan ländernaper
inom EU.

Sjukhusapoteken i EU-ländema i regel integrerade delarär av
slutenvården. Läkemedelsinköpen sker i utsträckningstor genom upp-
handling till jämförelsevis låga priser. svenska traditionenDen innebär
också Sjukhusapoteken integrerad del sjukhusets läkeme-äratt en av
delshantering Apoteket underAB år på entreprenad hartrots att senare

för den operativa verksamheten. skiljer Sverige frånDet desvarat som
centraleuropeiska länderna prisbildningen inom och slutenär att öppen
vård någorlunda likartad.är

inledande kapitelDetta har visat förutsättningarna för läkeme-att
delsförsörjning vad handel, hantering förmåner isamtavser annan
samband med läkemedelskonsumtion bygger bådepå nationell tradition
och utveckling inompå för den europeiska gemenskapens kravramen

samverkan.på Området kan för den oinvigde både begränsat ochsynas
kvalificerat.föga kanInget skall framgåvilket detosant,vara mera av

följande.
fortsättningen framställningenI disponerad för beskriva olikaär att

medsystem här sammanhängande delar läkeme-system avses av
delsförsörjningen med variation återkommer i land efter land ochsom

ägnade reglera förmåner och deras kostnadskonsekvenser.är attsom
ande kommerFölj redovisas:system att

för läkemedelsanskaffningsystem
för apoteksverksamhetsystem
för prisbildningsystem
för läkemedelsvalsystem
för läkemedelsförmånsystem

Tabellverk och förklaringar återfinns i bilagor.
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läkemedelsanskaffhingSystem för3

köpa läkemedel för slutlig konsumtion inom såväl slutenSättet att som
läkemedelsförmånervård påverkas regleringar ochöppen styrav som

fmansieringslösningar. tydlig skiljelinje mellan hurolika gårDet en
läkemedel öppenvårdsapoteken läggersjukhusen köper och hur upp

sina varuförsörjningsrutiner. intressant hur stark på-Det är notera pass
finansieringverkan olika för läkemedelsanskaffning ochpå system som

väsentligt beroendebetalning ändå har. Enskilda apotek i alltär av
fullsortiments-ofta flera dagen leveranser fråndagliga gånger om

befinner ofta i köparsituation och hargrossister. De sig småen svag
samverkandemöjligheter påverka partihandelns priser. apotek iatt

företag, aktiebolag eller frivilliga kedjor, kan däremotform t.ex.av
köparkraft. kan också integrera bakåt i betydligtmed Destörreagera

utsträckning. Därmed kan reducera distributionskostnaden istörre man
partihandelsledet, med övervältringseffekt till detaljist-måhända en

läkemedel bör erfaren-ledet följd. Kostnaden för distributionsom av
sammanlagdahetsmässigt därför bedömas efter vad den handels-

marginalen för grossisten och detaljhandeln blir.
Än sig integrationen mellan distributionsarbetets olikatydligare gör

Eftersompåmind beträffande sjukhusens läkemedelsförsörjning.led
finansieras statliga kommunala skattemedelden slutna vården ellerav

skattemedel ellereller forsäkringslösningar, i sin finansierastur avsom
alltarbetsgivaravgifter, utvecklas överallt i Europa strävan moten

läkemedelsproducentemasköparkraft i syfte balanserastörre att
oftagammalt starka position. köpkraft i litteraturen be-sedan Denna

uttryck.kan varierande former inämnd buying power ta

här:försörjningslinjema fram till apotek såviktigasteDe utser

slutlig förbrukare,Läkemedelsförsäljning direkt från producent till0
öppenvårdsapotek.sjukhus ellerstörret.ex. ett

till grossist/partihandel/-Läkemedelsförsäljning från producent0
eller apotek.parallellimportör och därefter till slutlig förbrukare

grossist via buyingLäkemedelsförsäljning från producent eller0
till slutlig förbrukare.groups

Läkemedelsförsäljning till slutlig förbrukarefrån öppenvårdsapotek0
vårdvård. Med slutlig förbrukare i sluten häri sluten menas

eller sjukhusvanligen mindre sjukhus inrättat internt apotek utanav
apotek.eget
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Läkemedelsförsäljning3.1 direkt från

producent till slutlig förbrukare eller
apotek

insedda skällätt den rubricerade distributionsformenAv fortfarandeär
marginell betydelse. Det få länge kan köpaså stödär ännu utanav som

väl fungerande partihandel. Direktleveranser förekommerav en
emellertid där de motiverade endera logistiska eller ekonomiskaär av
skäl. Direktleverans läkemedel bygger oftast starktpå ettav engage-

från producentens sida i distributionsfrågan i det ickeattmang
obetydliga förtjänster finns vinna.att

Med direktleverans normalt inte producenten läkemedelattavses av
självaombesörjer transportarbetet med i ställetDet äregna resurser.

den affärsmässiga direktkontakten mellan tillverkare och förbrukare
fokus i ochstår i med integrerar grosshandelnsbort affärs-attsom man

möjligheter och reducerar partihandelsledet till transportarbete.ett
krävs vissa bestämda marknadsförutsättningar förDet direktför-att

säljning skall flmgera. Samtidigt förutsättningarna något olika inomär
och sluten vård. direktförsäljning till apotek iFör vårdöppen öppen

det vanligen följande förutsättningar bör föreligga:attanses

Berörd tillverkare måste ha lokal marknadsandel.stor0
Partihandelsmarginalen, producenten vill komma åt, måste0 som vara
betydande.

förekommaDet måste rabatter i ledet mellan partihandel och0
apotek.

bakgrund dessa distributions- marknadsförutsättningarMot och togav
sedanför antal år läkemedelstillverkarevärldens största näm-ett en av

ligen Glaxo numera inom företagsgruppen Glaxo Wellcome AB
ändradinitiativ till distributionsfonn för de produkterna på denegna

brittiska marknaden. Glaxo har helt enkelt gjort sina läkemedels-om
tillgrossister ekonomiskt för hanteradeagenter utan eget ansvar
Glaxo-produkter.volymer av

Agerandet kan sammanfattningsvis beskrivas så här.
Traditionellt har den hälsovårdsmyndigheten Nationalbrittiska

Health Service NHS Regulationenligt Pharmaceutical Price Scheme,
redovisas i detalj godtagit maximal parti-som mera senare, en

handelsmarginal 12,5% det pris ligger till grund förpåom som
läkemedelsfönnånen the reimbursement price. marginal har iDenna

tillsin legat grund för grossistens affärsuppgörelse medtur apo-
tekaren/apotekskedjan. därvid har beräknatsDe rabatter gettssom
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utifrån förhandlingskrañ.köparens Genomsnittligt har partihandelns
rabatter till detaljisterna legat kring 8-9%. Emellertid har apotekama
inte själva kunnat tillgodogöra sig hela rabattsatsen. NHS har krävt
tillbaka omkring 1% claw-back andel for finansieringsom en av
läkemedelsförmånen. Det lång historia kanärsenare en men samman-
fattat här beskrivas konsekvens apoteken expedierarattsom en av
parallellimporterade läkemedel och/eller utför generisk substitution
varvid deras AIP i praktiken blir lägre vad kalkylerats inomän som

för den expeditionsavgift har bestämtNHS ochramen som som
apotekama tillgodogör sig.

Glaxo har med stöd sin storlek denpå brittiska hemmamarknadenav
förmåttcza 15% 30-tal partihandlare ersättning 5%ett att mot en om

distributionensköta sina produkter. Härigenom vinner besluts-av man
kapacitet resterande och7,5% kan använda detta ekonomiskaöver

direkt detaljhandelsledet, främst de apoteks-utrymme gentemot stora
kedjorna naturligtvis. GlaxoKan denna begränsamanövergenom
apotekens intresse för generisk substitution och parallellimporterade
produkter, har självklart vunnit mycket för del.man egen

Glaxo-initiativet åstadkom givetvis het debatt mellan berördaen
intresseorganisationer. Partihandeln mobiliserade kraft olikagenom
allianser för kunna stå flera tillverkare skulle väljaatt emot, attom
följa Glaxos Bedömare emellertid det få läkemedels-väg. tror äratt
tillverkare har erforderlig styrka utveckla detta koncept.attsom egen

Glaxos agerande speglar skillnaden i partihandelsstruktur mellan
den affärsmässiga grosshandel fortfarande dominerar kontinen-som

denoch distributörsroll för partihandel med läkemedelten som
karaktäriserar verksamheten i Sverige, Finland och GlaxosNorge.
tänkande har inslag det format Sveriges s.k. enkanaldistri-av som
butionssystem. förtjänarDet vidare påpekas Glaxos beteende ocksåatt

fram inom andra branscher under beteckningen "platforming.växer
Här hemma i Sverige kan observeras läkemedelstillverkarenatt

Pharmacia AB sedan något tillbaka direktleveranserår älv ombesörjer
dock inte direktförsäljningen vätskor till sjukhusen.av
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3.2 Läkemedelsförsäljning från producent
till grossist och därefter till slutligm.m.

förbrukare eller apotek

Detta med beaktande deär, även i övriga avsnitt beskrivna distri-av
butionssätten, den helt dominerande formen för läkemedelförsörj-
ningen till apotek i såväl sluten vård. Läkemedelstillverkar-öppensom

säljer sina produkter till grossistema i sin säljer vidare tillturna som
sjukhus och apotek. Läkemedelsgrossistema därmedtar egna
affärsrisker och benämns ofta fullsortimentsgrossister följdsom av
affärsidén apoteken fullservice.att ge

Denna traditionella grossistroll självklar förhållandei tillär närmast
detaljhandel, här apotek, består enskilda näringsidkare.en som av

Eftersom enskilt ägda apotek den helt övervägande företagsformenär
utanför Sverige också fullsortimentsgrosshandelär dominerande iute
Europa. Eventuella initiativ till strukturrationaliseringar, sintarsom
utgångspunkt i förbättrade affärsmöjligheter begränsas nationellaav
bestämmelser hur apoteksverksarnhet får organiseras en apote-om
kare apotek, fallet iett Tyskland. härvidär Dett.ex. ärsom mera
undantag regel detaljhandelän med läkemedel får bedrivasatt av
juridiska såsom falleti Apoteket iAB Sverige och Boots thepersoner
chemists eller Lloyds i Storbritannien.

Samtidigt ovanstående starka tradition slås fast, måste detsom
observeras grosshandeln allt förändringar.genomgåratt Mesttrots
uppenbar den utveckling innebärär fullsortimentsgrossisterattsom
sluter avtal med tillverkare vissa de produkter tidigareav av som man
lagerhållit. Avtalen går på enbart distributionsersättning ochut att mot
inte grossistmarginal fullgöra transportarbetet mellan tillverkare och
förbrukare eller apotek. Syftet med denna integrering, bl.a. börjatsom
tillämpas i England och Holland, självklart använda del denär att av
tidigare grossistrnarginalen för prissänkningar i förbrukarledet. Parti-
handeln utvecklar också samarbete med generikatillverkare.

Den europeiska läkemedelsgrosshandeln har självklart inte stilla-
tigande observerat de aktiviteter deras affärsmöjligheter inaggatsom

Åkanten. den sidan har de integrerat bakåt skaffa sigattena genom
kontroll delar generikatillverkningen.över harPå så medsättav man
relativt små investeringar kunnat kontroll del tillverk-ta över en av

Åningsledet kommer ha betydelse i framtiden. den andraatt storsom
sidan har från grosshandelns sida tagit varje tillfälle i akt skaffaattman
sig inflytande apotekshandeln.över Så apotek har visatsnart ett
ekonomisk svaghet har på olika för undvikasätt agerat attman en
nedläggning. Det sker samarbetsavtal, kapitaltillförsel ellergenom rena
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apotek. båda brittiska UniChem ochDe storgrossistemauppköp av
har förgrossisten ägd tyska GEHEdenAAH numera varsenare av

apotekskedjmaj oritetsintressen i relativtskaffat sigsig stora or.

apotek tillLäkemedelsförsäljning från3.3

homess.k. nursingsjukhus respektive

sjukhusapotek enligt huvudregeln isjukhus skall finnassvenskaPå
komp-LäkemedelsverketskungörelseMaj 1970:738Kungl. samt:ts

i vårt landDärför förekommerbestämmelser LVFS 1990:7.letterande
från öppenvårdsapotekförsäljning läkemedelomfattandeinte någon av

undantagsvisfinansierad vård kansamband med privattill sjukhus. I
sjukhemLäkemedelsförsörjningen till motsv.,försäljning ske.sådan
Ãdelreformens.k. påeller privata, sker alltsedan denkommunala

läkemedel inom denförinnebär kostnadernaindividbasis. Det att
denöppenvård, reglerasvården, liksom förkommunala stat-avannan

läkemedelsfönnånen finansieras landstingen.liga men av
EnglandDanmark,sjukhusapotek idirekt förfrågan härom hosPå

Sjukhusen köperredovisas i ordning.och Holland stort sett samma
komplementköp. Tysk-öppenvårdsapotek enbartläkemedel från som

direktobetydliga köpundantag med ickehärvid redovisasland bör som
sjukhusapoteken iocksåöppenvårdsapotek. börfrån Det utenoteras att

vadegenproduktionskapacitetväsentligthar änEuropa större numera
sjukhus har.svenska

distributionsformknappast dennabehöver ärDet poängteras att
kalkyleras inpriset skallomständlig och dyr. det slutligabåde I

detaljhandel. De småför såväl grosshandelmellanledskostnader som
uppbåda någonkan heller intedet här oftast sigsjukhus rör omsom

dyrt för sinaganskafinna sig i betalaköparkraft. f°ar alltsåDe attstörre
läkemedel.

buyings.k.Läkemedelsförsäljning via3.4

parallellhandlareoch viagroups

sjukhusapotek eller isamverkan mellanMed buying group menas
volymköp. Meddärmed priserköparkrañ och bättresyfte nåatt genom

främstmellanprisdifferentieringparallellhandel utnyttjande avmenas
immaterial-samband med olika formerNordeuropa iSyd- och av

sidan ordinariehandlas billigare vidvarvid läkemedelrättigheter ett av



Läkemedel1998:50 Europa 161SOU i

medrättighetsinnehavare och stöd friaEG-bestämmelserav om varu-
flöden.

ovarmämnda företeelserna flitigt utnyttjadeBåda de är av
läkemedelsprisema hemmamarknaden.storköpare i syfte påatt pressa

förekommer företrädesvis till mellan- ochParallellimport
mellan ochnordeuropeiska där prisskillnaden export-stater

parallellhandlaren erforderligimportlan tillräckligt förär stor att ge
sjukhusapotekengrund de betydande rabatter iförtjänst. På utesomav

inte nått någraerhåller har parallellirnporterade läkemedelEuropa som
väsentligtmarknadsvolymer inom sluten vård. i allthelst Det är öppen-

fördelar.vårdsapotek kan utnyttja parallellhandelnssom
slutenvården.formas däremot företrädesvis inomBuying groups

samverkar beträffande läkemedelsval jfr de svenska läke-Sjukhusen
lokal respektive regionalmedelskommittéemas arbete och formar

brittiska Nationalköparkraft alltefter nationella betingelser. Inom
regional ochhar utvecklats olika strukturer påHealth Service NHS

kallas för Trusts församverkan inom NHSlokal nivå något attsom
listprisemainköpsstyrka med betydande rabatter påutnyttja denna som

för nedbringai Danmark arbetar motsvarandeföljd. påAmgros sätt att
sjukhusläkemedelskostnader. har fylkenasI Norge startat ettamtens

samarbete LIS med motsvarande mål för ögonen.

partihandelLäkemedelsförsäljning via3.5

enkanaldistributiontill apotek,

förstatligades i börjanapoteksväsendetsamband med det svenskaI att
fullsortimentsgrosshandel, med1970-talet blev det uppenbartpå att en

produktersälja tillgrosshandlare konkurreradeflera att sammaomsom
tillverkande industrinköpare, orationell lösning. Denenda var enen

hur mycketför sina produkterkunde inte nå avsättning änstörre
Apoteksbolagetmarknadsförde produkternagrosshandeln gentemot

värdelös.medmarknadsföring apoteken blevAllAB. gentemot ens
forma det legalainsåg de utredareDetta även satta attvarsom

Apoteksbolaget AB.för skulle bli Manmonopol staten som senare
inom läkemedels-strukturrationaliseringbehov rejälförutsåg av en

i regeringensgehörgrosshandeln. tankar fickDessa ävensenare
grundlåg till för riks-i det utskottsbetänkandeproposition samt som

intressanta iförstatligandet apoteken.dagens beslut Detom av
beredde för vadbarasammanhanget emellertid inte vägenär att man

Statsmaktema ocksåenkanaldistribution.kom kallasatt varsom senare
partihandeln.monopolisera jämväl Docktidpunkt inne påvid denna att
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inte legaltsåsom monopol Apoteksbolagetett skulleutan attgenom
förmås köpa den konkurrerande grosshandeln.att upp

Utvecklingen kom emellertid gå i något riktning denatt änannan
statsmaktema hade framför sig.settsom

formades efterDet några års strukturrationaliseringsarbete ord-en
ning för partihandel med läkemedel innebar enbart tvâ aktörerattsom
blev kvar, alltså inte monopol förutsågs. två aktörer,Dessaett som
partihandlare konkurrerade distributionsuppdragen frånsom om
industrin och inte försäljningen till apotek, knöts till apotekenom

ADB-baserade beställningssystem. två partihandlama,Degenom nu-
varande Kronans droghandel KDAB och dåvarande ADA alltsåAB,
nuvarande Tamro, kontrakterades läkemedelstillverkama för distri-av
bution hela det berörda läkemedelsföretagets försäljning. Härigenomav
visste apoteken direkt hos vilken de tvâ beställning visstettav som av
läkemedel skulle grundenDetta till enkanaldistribution,göras. var en
läkemedelstillverkare distribuerade hela sitt produktsortiment via
endera partihandlarna.av

Senare har, på grund det svenska Konkurrensverkets beslut,av
avtalen mellan partihandeln och industrin kommit omformuleras såatt

de tecknas produktnivå i stället för på företagsnivå.att numera
Konkurrensverkets bevekelsegrunder för vilja ha denna ordningatt är

det lättare byta partihandel för enskild produktlinjeatt att änanses en
för företagshelt sortiment. Måhända har Konkurrensverket iett rätt
detta ställningstagande, under tid har antal kontraktettsenare
kommit övergå från partihandel tillatt en en annan.

Fördelen med detta under iakttagande det bara finnssystem, att en
slutlig köpare inom detaljhandelsledet, uppenbar. Hela marknads-är
föringskostnaden fasas vad beträffar detaljhandeln, beställnings-ut
rutinerna enkla och tillverkarna behöver bara koncentreragörs sin
marknadsföring förskrivarkollektivet.mot

för4 System apoteksverksamhet

4.1 Allmänt EG-reglernaom

denInom Europeiska Unionen har harmoniseringsreglerna inteännu
kommit så långt infört lika regler för hur apoteksverksamhetenatt man
skall bedrivas. Kanske det heller inte så Den Europeiskaär att
Kommissionen eftersträvar detta. Därmed inte bestämmelsernasagt att
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läkemedelsdistribution Förutsättningarna förfor inte fåintegrerats. att
läkemedel i principför receptbelagda lika-expedition äransvara av
på den operativtlydande bland medlemsländerna. Kraven person som

hur läkemedletoch informationgenomför expedition läkemedel omav
betydandefinns alltså delaranvändas i allt väsentligt lika.skall Detär

i alltreglerad. Skillnadernaverksamheten likartat är väsent-ärsomav
driften apotek.koncentrerade till organisationenligt av av

söker sig tillbakaområdet läkemedelsförsörjningIntegrationen av
Europeiska Rådetkorn det första direktivet fråntill Då Detår 1965.
godkännande ochbestämmelser förhandlade sig böroch det omsom

godkännandeReglerna förmarknadsföring läkemedel.för av
förrän inledningen1970-talet det inteutvecklades vidare under men var

och reklam förför försäljningEG-regler90-talet som gemensammaav
serie direktivintroducerades. Då fastställde Rådetläkemedel somen

omfattadeRational Package ochbeteckningen Usebrukar somges
reklam. alltläkemedelsinformation Idetaljhandel,partihandel, samt

bestämmelser varför viimplementerat dessahar EU-ländemaväsentligt
läkemedelsområdet.marknadtala pådelarna kani de gemensamom en

läkemedelslaganpassningen skett denSverige harI genom nya
trädde i kraft i mitten år 1993.1992:859 avsom

läkeme-godkännandebestämmelserna förUnder 1990-talet har av
centrali-s.k.refonnerats det det finnsytterligare idel att numera en

läkemedelobligatorisk för vissaprocedurserad är typer avsom
önskemåltillämpas påbioteknologiska kanexempelvis ävenmen som

Godkännande enligtläkemedel helst.tillverkare för vilket somav en
London,myndighet iadministrerascentraliserade procedurenden av en
efter detKommissionengodkännandet beslutassjälvaEMEA, avmen
underlagutarbetati medlemslandläkemedelsmyndighetnågon ettatt

beslut.för detta
medlemslands apoteks-för organisation respektiveFormema av

angelägenhetnationellalltså fortfarandeväsende är men genomen
regler kringvi fåtthari den läkemedelslagenbestämmelserna nya

hållerläkemedelreceptfriareceptbelagda ochförsäljning som enav
kravställer sådanabetydande utsträckningstandard i som numerasom

upprätthålls i andra länder.även

partihandelangåendeReglering4.2 m.m.

läkemedelsförsörjning parti-andra delar områdetmed ärJämförd av
Europeiskabetraktar dengrosshandeln vihandeln, eller närrättmera

grosshandelsdirektivsärskiltfinnsmarknaden, ringa reglerad. Det ett
partihandel medvilka krav ställer92/25 redovisardir mansom
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läkemedel. Direktivets regler emellertid lätta uppfyllanärmare forär att
den planerar partihandel med läkemedel. Direktivet haröppnaattsom
kompletterats med särskilda guidelines förklarar avsiktema medsom
regleringen. kan sammanfattningsvisMan påstå de viktigasteatt
delarna direktiveti läkemedelsgrossist måste ha anställd ellerär att en
kontrakterad, qualified förperson verksamhetensen som ansvarar
kvalitet grossisten måste beakta vissa bestämmelsersamt att om
leveranskapacitet inom sitt geografiska arbetsområde.

Partihandeln inom läkemedelsförsörjningen genomgår långsiktigen
strukturrationalisering. Traditionellt har partihandeln varit nationellt
verksam och arbetat med geografiskt näraliggande detaljister. Hante-
ringen har varit minst orationell och många partihandlare har leve-sagt

handfull gånger dygn flakmoped-till apotekenrerat varor en per
syndromet. Denna ordning under förändring. läkeme-Deär storanu
delsgrossistema i Tyskland och Storbritannien expanderar utanför sina
respektive länders och köper och/eller läggergränser man upp ner
orationella konkurrenter. former förNya partihandel under utveck-är
ling. deEn affärerna på området innebardensenaste stora är attav som
den tyska läkemedelsgrossisten köpte brittiskaGEHE AAH. Enstora
affär in kommit utvecklas såparentes sagt att attsom numera gruppen
integrerat framåt och förvärvat den engelska apotekskedjan Lloyds.

i detta perspektivSett sig den nordiska partihandeln fortfarandeter
synnerligen effektivt skött. Norge har sedan många år tillbaka haftsom

partihandelsmonopol sedan något tillbaka dockår underett ärsom
uppluckring på grund konkurrens från Sverige och Finland. Distri-av
butionsarbetet drivs dock rationellt. Sverige har tidigare beskrivitssom
tillämpat det s.k. enkanaldistributionssystemet. innebärDet parti-att
handeln har konkurrerat distributionsuppdragen hos tillverkarnaom
och inte behövt bekymra sig detaljistledet.avsättningen hosom

redanVarorna har varit sålda till Apoteket partihandelsledetAB när
Äventagit hand dem. i Finland har tillämpat enkanalsdistribu-om man

tion.
Enkanalsdistributionssystemet har emellertid bedömts tveksamtsom
den svenska konkurrenslagens synvinkel förvarför systemet när-ur

varande drivs med undantagsbeslut Konkurrensverket grund.ett av som
Undantaget gäller till mitten år talar för de1998. Det imesta attav
affärerna inblandade så intresserade kunnaärparterna attpass av
undanhålla den nordiska marknaden från fullsortimentsgrossister, att

bör kunna hitta lösningar tillgodoser det trångsyntamestman som
konkurrensverk.
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Detaljhandel med läkemedel4.3

få undantag,läkemedel sker i med någraDetaljhandel med Europa,
tillåter handel medUndantagen finns i de länderapotek. somgenom

England och Holland.exempelvisläkemedel i s.k. drogerierreceptfria
receptläke-kan säljas.k. dispensing doctorsundantagEtt är attannat

förskrivningen. Så sker itill i samband medmedel direkt patienten t.ex.
Storbritannien.

vårdförsäljning läkemedel iApotek för öppenav

apothäkä och betyderkommer från det grekiska språketOrdet apotek
läkemedel.lager Begreppetlager dvs. härfritt ettöversatt ett av

form. apotekhela i eller i Ettanvänds Europa oöversattöversattöver
elleregenskapapotekare. Endera iförestås ägare som pro-avav en

rådande ordningenansvarig. enkelt uttryckt, denfessionellt Detta är,
medlemsstater.inom EU:smerparten av

EU-ländemaskildaOrganisationen apoteksdriften inom de är,av
finns f.n. inganationell angelägenhet. Det över-närrmts, ensom ovan

och vid åtminstonebestämmelser själva associationsformenstatliga om
MonteilSamarmiEG-domstolen målen Delattre ochtillfällen hartvå

apoteken arbetar såfallet. givetvisockså uttalat så Förutsatt attär attatt
läkemedel.fritt varuflöde godkändainte hindrarde ett av

område med reglerEG-domstolen har emellertid nyligen inom ett
frågan detalj-läkemedelsförsöijning behandlatde förliknar omsom

måletövergripandeförhållande till det inomhandelsmonopol i EU om
naturligtvis EG-handlarflöde och tjänster. Detfrittett omav varor

åklagaren Harryi målet C-l89/95 Allmännadomstolens dom mot
Franzén.

Franzén-domenApoteksmonopol i ljuset av

Landskrona tingsrätt, därbrottmål vidför målet liggerTill grund ett
alkohollagen 1994:1738strid medstår åtalad för iFranzénHarry att

syftar till begränsalaginnehaft alkoholdrycker.sålt och Dennaha att
alkoholstarka, fördesådana drycker, särskiltkonsumtionen attmestav

bruketföljerför folkhälsannegativa skadeverkningarminska de avsom
EG-domstolenhar frågatalkoholdrycker. Landskrona tingsrätt omav

svenska lagstiftningenföreskrivs i dendetaljhandelsmonopoldet som
Romfördraget.strider mot
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Detaljhandel med alkoholdrycker Sverige föremåli förär ett mono-
pol innehas Systembolaget. Alkoholdrycker finns köpa isom attav
Systembolagets 384 butiker, och kan beställas och levereras på cirka
550 utlänmingsställen via busslinjer56 och 45 lantbrevbärar-samt
linjer. svensk lagI Systembolaget endast kan inköp frånatt göraanges
näringsidkare med tillverknings- eller partihandelstillstånd. Alkoholin-
spektionen beviljar sådana tillstånd vissa restriktiva krav ärom upp-
fyllda.

Enligt domstolen Systembolagets produkturvalssytemär baserat på
kriterier oberoende produkternasär och det varkenärsom av ursprung,
diskriminerande eller sådant slag det missgynnar importeradeattav
produkter. Trots antalet försäljningsställen begränsat,att är äventyrar
monopolet i denna utformning inte konsumenternas möjlighet fåatt
tillgång till såväl inhemska importerade alkoholprodukter. Mono-som
polets marknadsföring sker på oberoende produktemassättsamma av

och inte i sig sådant slagär den missgynnar de dryckerattursprung av
importeras från andra medlemsstater i förhållande till de dryckersom
framställs inom landet.som

Domstolen fäste vikt vid det svenska detaljhandelsmonopoletatt
syftar till skydda folkhälsan och kriterierna och metodernaatt föratt
urvalet varken diskriminerande ellerär sådant slag de missgynnarattav
importerade produkter. Däremot de svenska bestämmelser enligtutgör
vilka import alkoholdrycker förbehållen näringsidkare harärav som
tillverknings- eller partihandelstillstånd hinder för handel mellan
gemenskapens medlemsstater, eftersom de fördyrar importerade alko-
holdrycker kostnader inte belastar svenska drycker.genom som

Hinder detta slag kan inte tillåtas med hänsyn till skyddet förav
folkhälsan, eftersom detta mål kan uppnås åtgärder be-genom som

handeln inom gemenskapen igränsar mindre utsträckning. Under dessa
omständigheter hindrar Romfördraget det i nationella bestämmelser,att

de svenska, föreskrivs import alkoholdrycker skallattsom av vara
förbehållen näringsidkare innehar tillverknings- eller parti-som
handelstillstånd.

Detta kontentan Franzén-domen.är behöver inteMan sär-av vara
skilt insatt i detaljbestämmelsema för parti- och detaljhandel med
läkemedel för kunna det handlar myckettvå näraliggandeatt attse om
områden. Alltså bör rimligen också relativt långtgående slutsatser
kunna dras beträffande vad EG-domstolen skulle kunna ha för isyn
samband med eventuell prövning den statliga tillensamrättenen av
detaljhandel med läkemedel.

artikelDet 37 i Romfördraget reglerarär gemenskapens påsom syn
statliga handelsmonopol och hur de enskilda medlemsländerna skall
förfara med dessa. Huvudinriktningen i bestämmelsen handels-är att
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avvecklasmonopolen skall inte så i varje fall så de inteattom anpassas
ochhindrar fritt flöde tjänster. definitivtinnebärDenett attvarorav

det inte får förekomma någon diskriminering med avseende anskaff-
nings- och saluföringsvillkor mellan medlemsstaternas medborgare.

Beträffande den statliga till detaljhandel med läkeme-ensamrätten
den avvecklasdel bör kunna konstateras inte behöver grundatt av

bestämmelse Romfördraget eller i sekundärrätt. Apoteketnågon i EG:s
tillhandahåller alla godkända för marknadsföring påAB ärvaror som

marknaden sig nationell,den svenska sig godkännandet grundarvare
s.k. proportio-ömsesidig eller central godkärmandeprocedur. Den
undantag frånnalitetsprincipen, skall beaktas vid tillämpning avsom

inte aktuellfria varuflöden enligt artikel blir huvud36, näröver taget
nationella legala monopol.det frågaär om

på spekula-Slutsatsen, så här långt i och för sig bara byggersom
fungerar idag,det svenska apoteksväsendet såsom dettioner, är att

diskriminerande inslagskulle godtas vid eventuell prövningen av om
föreligger eller inte.

Jämförelse mellan olika detaljhandelsystem

privata apoteks-samtliga EU-länder, Sverige, tillämpasInom utom
ellerväsenden, alltså de enskilda apoteken apotekarenägs ettavav

bekantoch förestås apotekare. Sverigeprivat företag I är somenav
Frågan vadapoteksväsendet sedan början 1970-talet förstatligat. ärav

monopol och lokalaegentligen skillnaden mellan nationellaärsom
nedanstående redovisning.kommer besvarasprivilegier. Den att genom

apoteken drivsapoteksväsende innebär naturligtvisprivatEtt att
företaget,den ienskilda företag. Apotekaren eller övrigt ägersomsom

på motsvarandeekonomiska risken för verksamheten ochden tartar
skillnaden mellanöverskottet. Däri ligger denhand storasätt om

regleringen dennationell detenskild och Närensamrätt. rör av
förutsättningarna mycketprofessionella läkemedelsförsörjningen är

förstatligande harlikartade. kan till och medMan säga att ettmera
medan de privataminimum statlig reglering i övrigtinneburit ett av

Nedanstående tabelldetalj.kräver reglering in i minstasystemen ger en
beskrivning olika länderna.översiktlig hur deav
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Land Antal Antal Drog- Dispens- Licens Personal Apotek
erier ingapotek .tnv per perdoctors

km2apotek

Sverige Nej900 10000 Nej Nej Apotekare och 600
receptarier

320 NejNorge 14000 Nej ApotekareJa och 1100
receptarier

Danmark 330 15000 Nej ApotekareJa Ja 140övr
pers

Finland 580 8000 Nej Nej Apotekare ochJa 600
receptarier

Schweiz 1600 4400 Ja Nej ApotekareJa 30övr
pers

Storbñ- 12100 4800 Nej ApotekareJa Ja 20övr
tannien pers

Irland 1090 3600 Nej Nej Nej Apotekare 60övr
pers

Tyskland 20700 3400 Nej Nej ApotekareJa 20övr
pers

Österrike 1000 8000 Nej ApotekareJa Ja 90övr
pers

Holland Apotekare1400 10500 Ja Ja Ja 30övr
pers

Belgien 5200 1900 Nej Nej Nej Apotekare 6övr
pers

Italien 16800 3600 Nej Nej ApotekareJa 20övr
pers

Frankrike 22400 2600 Nej ApotekareJa Ja 25övr
pers

Grekland 7700 Nej Apotekare1400 Nej Ja 20övr
pers

Spanien 18300 2200 Nej Nej ApotekareJa 30övr
pers

Portugal 2500 4000 Nej Nej ApotekareJa 40övr
pers

till tabellenKommentarer återfinns sida.på nästaovan
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erfordras någon myndighetstillstånddet formMed licens attavses av
i tabellen etableringsrätt förframgår det friför etableringsrätt. Som är

med modifi-Schweiz. dock sarmingTyskland och Dettaapotek i är en
Även apotekfritt fram för apotekaredetkation. öppna ettär attenom

ansluta sig tillvederbörande inte kanmöjlighetenfaller den realaså om
patienterna.läkemedlen för Detrabatterarförsäkringssystemdet som

reglerafinansiärernastyrmedel förekonomisktalltsåfinns attett
på.apotekstätheten

med begreppetpersonalkategoriema börgällerdetNär attnoteras
apoteksteknikerutbildning påformi tabellen någonpersövr avavses

svensk gynmasienivå.jämförelsevis

Länderkommentarer

framhållitsharnordiska länderna SverigeAlla de ettutom ovansom
sammanslutna iapotekarnaapoteksväsende. privataDeprivat är

ekonomiskaprofessionella ochtillvara derasföreningar tar ange-som
dessasituationen såuttryckt beskrivakan förenklatlägenheter. Man att

medlemmar påtill förmån för sina sättassociationer somsammaagerar
rationell, säkerintresse förtillvarai SverigeApoteket AB tar statens en

läkemedelsförsörjning.högkvalitativoch
drogerierFinland förekommer ingaochDanmark, Norge utanI

apoteken. deras totalakoncentrerad till Avläkemedelsförsäljningen är
sortimen-receptbelagdadetomkring till 80 % påfaller 70omsättning

andel övrigaresterande påegenvårdsläkemedel ochtill % på1510tet,
utvecklatstidDanmark har påkroppsvårdsprodukter I ensenarem.m.

påminnerApoteksudsalgOTC-läkemedel, s.k.kanal för omsom
harfarmaceutiskagäller detdetdrogerier ansvaretnär ensommen

apotek.tillknytning ett
apotekenocksåSverige, gällernordiska länderna,de attFör utom

innebärresultatutjämningssystem.med i Detmåste att trots attettvara
riskenekonomiska fördenföretagareapotekarna är tarsomegna

del överskottetetableringstillståndet vissingår irörelsen så att av
mindredrivs iapoteksrörelserunderskott itäckamåste gynn-som

Överförande apoteksrörelseägandekommersiella lägen. avavsamma
tillstånd ochmyndighetsske medtill måsteapotekarefrån en armanen

får intetillsyn köpesumman. Denmyndighetsmed över senare
för lokaler ochersättningenbartgoodwillinnehålla utgörautan

utvecklats medländernaalla de nordiskaregler har ivarulager. Dessa
lag.stöd av

helst,rörelseidkarevilkengäller den ordningenSchweizI att som
för driftenapotekgodkännande, fårmyndigheternasfår äga mensom
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enskilt apotek måste finnasett ansvarig apotekare.av Det friären
etableringsrätt och Schweiz tillåter också postorderapotek liksom
dispensing doctors. Schweiz tillåter också etablering drogerier.av
Dessa får emellertid enbart sälja egenvårdsläkemedel.

Även i Storbritannien det i princip fri etableringsrättär denmen
nödvändiga knytningen till the National Health Service NHS för att
kunna dispensera subventionerade receptläkemedel innebär NHS iatt
praktiken kan etableringen. brittiskaDestyra apotekarna är samman-
slutna i flera sällskap hand deras förhandlingartar medsom om
myndigheterna avseende ekonomiska villkor.

I Tyskland kompletteras apoteksväsendet kedja drogerier,storav en
3000 affärer inom kedjan Anton Schlecker. Fullsortimentsapotekenca
dock enskilda rörelserär och tillåter inga kedjor. De tyska sjuk-man

kassoma, finansierar hälso- och sjukvården inklusive subven-som
tionema till läkemedelsbrukarna, vill emellertid få till stånd öppningen
i regleringen så juridiska möjlighetatt driva apotek.attpersoner ges

villMan helt enkelt få till stånd förbättrad konkurrens.en
Trots det i Holland finns starkatt apotekarassociation så finnsen

här exempel på okonventionella lösningar i apoteksledet. Man experi-
med postorderapotek,menterar här finns apotekskedjor ägssom av

läkemedelsgrosshandeln, här finns förvånande dispensingnog doctors
och här förekommer ägande i form juridisk det gällernär ettav person
enskilt apotek.

I Holland liksom i Danmark, Tyskland och Storbritannien uppmunt-
de läkemedelsreglerande myndigheterna både generisk substitutionrar

och expedition parallellimporterade läkemedel. Denna ordningav är
karaktäristisk för högprisländer till vilka Holland verkligen hör. I
Danmark tillåter lagstiftningen såväl generisk terapeutisk analogsom
substitution substitution mellan orginalpreparatsamt och parallell-
importerade. Den terapeutiska substitutionen har inte börjatännu
tillämpas i praktiken på grund brist på tillämpningsbestänunelser.av

IBelgien tillåts apotekskedjor följd bristen i författnings-som av
regleringen. Etableringsrätten alltså fri i praktiken reglerasär detmen
hela ekonomiska villkor. Detta innebär juridisk kanattgenom person

apotek det enskildaäga apoteket måste förestås apotekare.men av en
Försäljningen fördelar sig på omkring 70 % receptbelagt, 20 % recept-
fritt OTC och övriga 10 % handelsvaror.

Även Italien har, förvånande reglerat apoteks-strängtettnog,
väsende. Man tillämpar huvudregeln en apotekare-ett apotek och
endast i områden med bristande ekonomiska förutsättningar kan en
apotekare filialöppna ekonomiskt understöd de andraen som ges av
apoteken i regionen. Liksom i antal övriga europeiska länder före-ett
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kommer här enskildas.k. sociala drivs apotekareapotek avsom men
har särskilt upprätthållandesamhällsstöd för rörelserna.ettsom av

Frankrike upprätthåller kompetensmonopol detstarkt gällernärett
driften apotek och det apotekskedjförekommer inga så pånärav or som

sociala apotek gammalt etableradnågra och sedan apoteks-en
sammanslutning bedriver rörelse i gruvomrâden. de glesbefolka-Isom

områdena finns dispensing doctors undantagde antaläven ett som
huvudregeln.från

och Portugal har likartade bestämmelser för läkemedels-Spanien
knutna inga juridiskaförsäljning. till licensiering och tillåterDe är

särdrag för dessa länder, gäller förEttägare. ävenpersoner som som
vissa godkända läkemedel förbehållna för distri-Frankrike, är äratt

bution sjukhusapoteken. sjukhusapotek nedan.Seav mera om

för försäljning vårdApotek läkemedel i slutenav

rådande ordningen för läkemedelsförsörjning i sluten vårdallmäntDen
sjukhusapoteken del sjukhuset. Distribution,innebär självaäratt en av

finansiering och prisbildning sker därför inom heltärsystem som
öppenvårdsapotekens. Sjukhusapoteken del denskilda från är en av

samhälleliga organisationsenhet driver sjukhuset.som
mycket vanligt priserna läkemedel för distribution tillDet är att
vården krañigt rabatterade. läkemedel kan kostaden slutna Sammaär

till sjukhus vad öppenvårdsapotekare får betalationdel in ett av enen
Orsaken till detta läkemedelsföretag villtill sin grossist. är att ett

läkemedel.sig patienter i sluten vård f°ar just sinaförsäkra Denattom
sjukhusvistelseanvänder visst läkemedel under sinpatient ettsom

under återståendesannolikt fortsätta med detta läkemedelkommer att
Läkemedelsvalet därmed säkrat.tid för tillfrisknande. är

skiljer vi i Sverigei på heltUte Europa görsätt änannatettman
sjukhusfarmacin Sverige vimellan och öppenvårdsfarmacin. I sätter en

de tvåsamverka så mycket möjligt mellaniära typernaatt avsom
detförhållande de skälapotek. Detta görär attett samman-av som

drift. SituationenApoteket kan dra fördelhållna AB av en gemensam
länder.rakt i centraleuropeiska Sjukhus-den mångaär motsatta

sinaofta sig lite formerfarmaceutema, än öppen-som anser vara
mycket vinnavårdskollegor, inte de har särskilt påattattanser

tillskriver helt kompetens, långtsamverkan. sigDe annan meraen
pharmacist kanvetenskapligt inriktad, den communityän som en

upprätthålla.
Sverige driver Apoteket alla sjukhusapotek på entreprenad.ABI

förförhandlar sjukvårdshuvudmännen villkorenBolaget med de 26 om
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driften hundratalet sjukhusapotek villkoren för läkeme-samtav ca om
delsleveransema till sjukhusen. Sjukvårdshuvudmännen har alltid alter-
nativet älva driva apoteken till hands inte förhandlingarnaatt medom
bolaget skulle utfalla till belåtenhet. Från och med år har1998 dessa
affärsmässiga uppgörelser mellan Apoteket och Sjukvårdshuvud-AB

skett efter upphandlingsförfarande. förhandlingarmännen De skettsom
under hösten har-97 varit mycket polariserade den tidigareänmera

samverkansinriktade umgängesforrnen mellan Detta för-parterna.mera
hållande har emellertid inte på något inneburit de krav börsätt att som
ställas sjukhusfarmacinpå fått vika, har kunnat tecknautan parterna
flerårsavtal säkrar god kvalitet på läkemedelsförsörjningen tillsom en
den slutan vården.

bolagetsFör del innebär dessa lösningar kan dra för-att storaman
delar samverkan mellan öppenvârdsapotek och det ifrågavar-ortensav
ande sjukhusapoteket, bl.a. det gäller dispositionen personal.när av

Apotekens handelsmarginal

alltidDet vanskligt försöka redovisa de ekonomiskaär förutsätt-att
ningarna för detaljhandel med läkemedel. källor finnsDe tillgåattsom

erfarenhetsmässigt mycket otillförlitliga,är deras många gångertrots
goda renommé. Det beror ofta på den genomför enkät föratt attsom en
inhämta uppgifter inte preciserar sig tillräckligt. Följden blir då ofta att
den sig i själva verket på någottror rättsom svarar svara men svarar

det efterfrågats. det gäller uppgifter handels-Näränannat som om
marginal räknat på apotekens utförsäljningspris det erfarenhets-är
mässigt så många räknar pris inklusive mervärdesskattatt trots att
förfrågan gällt exklusive. Med beaktande bl.a. denna felkälla redo-av
visas nedan data apotekens rörelseresultat. Siffrorna hämta-rör ärsom
de från källor, företrädesvis från PGEU,öppna MEFA, EPLC, danska
och norska utredningar från förstaScrip och gäller för hälftensamt av
l990-talet. del fallI siffrorna hämtade från förfrågningar hosären
intresseorganisationer och ministerier. Tabellen har publicerats tidig-

uppdaterad i samband med nytrycket detta häfte.ärare, men nu av
Apotekens handelsmarginal i allt väsentligt de berördastyrs av

myndigheterna. Apotekarna ofta bygger påersätts systemgenom som
fee-for-service förersättning läkemedlets inköpspris minskatsamt
med den patientavgift betalas vid köpet. Ersättningen för försälj-som
ning receptläkemedel beräknas företrädesvis bestämdav som en

expedition kan på läkemed-även procentsatssumma per men vara en
lets pris in eller Ersättningen kan också kombinationut. vara en av
dessa mått.
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noteringarhar gjortsi tabellen nedananmärkningförkolumnenI
sidamyndighetersrespektive landsfrånextraordinära insatser närom

för läkemedels-kostnadsökningenbegränsaåtgärder förgällerdet att
läke-direktriktademestadelsåtgärder gentemotDessafönnånema. är

älva sigmyndigheternabakgrund sägermedelstillverkama. Mot attav
läkemedel,förocksåmarknadfriEG-reglema utanuppfylla om en

uppfyllersådanaprissättningdet gällerregleringar änandra när som
interventionemadirektadetransparens-direktivet,s.k.i det ärreglerna
ligga i dessatordeFörklaringenuppseendeväckande. attindustrinmot

"diskussioner medsidamedlemsländernasde olika äråtgärder från
genomföranödgastillverkarnavarförhounder förtäcktatillverkarna

prissänkningsåtgärder.föreslagnaländernaav
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Land Genom- Handels- Handels- Anmärkning
snittlig marginal marginal för

för OT C-omsätt- recept-
ning läkemedel läkemedelper
apotek

Sverige 1,530 milj 32 % exkl 21,6 % exkl Sparbeting for åren -98 -99o.
ECU moms moms

Norge 2,000 27,7

Danmark 1,900 25,8 Prisstopp intill april -95,
därefter 5% prisreduktion

Finland 1,400 29,5 Prisstopp

Schweiz 0,900 Prisstopp

Storbritan- 0,420 25 Uppg. varierar Prissänkning 1993 och
nien mellan 16 % prisstopp till 1996

och 25 %
not.claw-back

Irland Lika Storbritannien

Tyskland 0,860 " 33 28,4 Prissänkning och prisstopp
intill 1994

Österrike 1,140 36 " 30ca
Holland 1,300 25 " 23,0 " Prissänkning med 5% 1994

Belgien 0,430 3 l 28,4 Prisstopp

Italien 0,620 " 25 " 23,0 Prissänkning och prisstopp

Frankrike 0,750 34 27,5 " Prissänkning med 2,5% 1991

Grekland 31 35ca
Spanien 0,300 30 " 30 Prissänkning med 3% 1994ca
Portugal 30 20 " Prissänkning och prisstopp
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prisbildningförSystem5

prisbildningAllmänt5.1 om

Bangemannrundaninkl
benämning påövergripandehäranvändsprisbildningBegreppet som

interventionerandraellerregleringaråtgärder i formalla de somav
skallläkemedletförbrukarenslutligedendet prispåverkar avsom

bakgrundsärskiltslås fast,inledningsvis attbör moterlägga. Detta av
läkemedels-förfrihetrådaskallgenerelltindustripolitisktdet sett
placera sinvillpris hanvilkettillbestämmasjälvproducenten att om

marknaden.produkt på
läkemedel ellerprisbildning påfriråderpraktikendet iFrågan om

värderarskribenterochBedömareenkel besvara.heltinteinte attär
lands bestäm-ochocholikasituationenfaktiskaden rätt ett samma

pris-innebärande fribeskrivasreferentervissakanmelser somav
betydandeunderstårprissättningenandramedanbildning attmenar

samhällspâverkan.
industri-ansvarig förMartin Bangemann,EG-kommissionären Dr
initiativunder år 1996Kommissionen,Europeiskadeninom togfrågor

läkemedelprisbildningangående samtFrankfurtkonferens itill en
generika-parallellhandel,härtill såsomanslutningifrågorandravissa

konferensen,förstaegenvårdsutveckling. Denförskrivning somsamt
kaos, korniupplöstesansågbedömare ettmångainom sagtparentes

på högarbetsgruppertillsatte tvåtill det slutetemellertid fram att man
förstafrågor. Dendessamedjobba vidareinternationell nivå för att av

poli-nationella ochmedföreträdesvis arbetaskulletvåde grupperna
blandsjukdomarbefolkningen,åldrandedensåsomfrågortiska nya

nyttja dessaförknappateknologier attäldre, samt nyaresursernya
behandlingsmetoder.

häls-ochprofessornfranskedenleddesandraDen avgruppen, som
prisbild-direkt påkoncentrerade sigClaude Pen,Leoekonomen mera

ningsproblem.
förra året,decemberFrankñirt, den 8andra idetEfter mötet anses

strukturliteblivitdetdeltamöjlighethaftbland de attdet att merasom
lösningarNågraproblemen.definieraoch på försökendebattenpå att

uppenbartdettill attkommit fram ärintehar ännu manmenman
kunnatochprisbildningsfrågan ävendelområdena inomfångalyckats

motståenderelativtmellanområden parter.dessadiskutera
4,16th 1997DecemberScrip 2293,referat i noEnligt pett

i slutetBerlinMacarthur iDonaldmedsamtalunderverifierat avett
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december, fördes debatten mestadels under det i sammanhanget nya
nyckelorden headroom" och benchmarking. Med headroom avsågs

EU-medlemsländema måsteatt skapa för den forskandeett utrymme
industrin placera sina produkteratt på Europamarknadema tillnya ett
pris för fortsatt forskning.utrymme Med benchmarking skullesom gav
Kommissionen jämföra läkemedelsindustrin med andra branscher för

den konkurrenskraftigatt är vilka kritiska utvecklingsfak-samtse om
föreligger.torer som

Frankfurt-mötet deltagare ha preciserat vissa bestämdaanses av
spörsmål kring egenvård, läkemedelsbudgetar och rimligsparprogram,
välfärdspolitik inom läkemedelsområdet, nationella kring pris-system
förhandlingar på läkemedel parallellhandel och generika.samt Från de
deltagande regeringarnas sida uttalade önskemålett attman om en
sedan länge emotsedd kommitté för transparency-direktivetöversyn av
skulle kunna formas.

Bangemarm-rundan kom inte fram till några slutsatsersagtsom som
så länge kan formasännu till konkreta åtgärder. Diskussionerna

kommer fortsätta under detatt året ochnärmaste möteett nytt är utsatt
till den december7 1998.

En beskrivning hur prisbildningen i praktiken går till kanav utse
enligt vad redovisas nedan.som

5.2 Prisbildningsmekanismer
Läkemedelsindustrin bestämmer i nonnalfallet helt självständigt vilket
pris vill på sitt läkemedelsätta i samband med lanseringen. Dettaman
gäller oberoende receptbelagt eller inte.är Så långtpreparatet ärav om
det rimligt påstå industrin tillämpar faktisk marknadsprissättning.att en

Är det däremot så tillverkaren vill ha sitt läkemedel subventione-att
skatte- eller socialförsäkringsmedel,rat också privata för-av men av

säkringsgivare, nödgas tillverkaren underordna sig någon form av
prövning det pris på läkemedlet. kanDet skesättas i formav som avses

förhandling eller myndighetsutövning. På eller bestämsav ett sättannat
pris fmansiären nöjd med.ett Underär avsnitt 5.3 nedan skallsom

EG:s transparensdirektiv redovisas i detalj, redan här börmera men
myndigheterspoängteras eller försäkringsgivaresatt prisprövning inte

f°ar ingå i godkännandeproceduren för läkemedlet ifråga. Det ärsenare
ordning Kommissionen fäster avseende vid. Det ocksåstorten som var

på grund denna bestämmelse i Sverige år 1993 i sambandav som man
med den läkemedelslagen lät skilja på godkännande läkemedelnya av
för marknadsföring på den svenska marknaden och prisprövningen för
subvention enligt bestämmelserna läkemedelsförsäkringen.i
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olika under vilka de europeiska länderna subventione-De systemen
läkemedelreceptförskrivna varierar och ofta mycketärsagtrar som

komplexa. Alla har emellertid eller mindre inbyggda mekanismermer
hålla läkemedelskostnadema under kontroll. princip tillämpasför Iatt

forfyra olika metoder fastställa läkemedelsproducentens pris inomatt
sjukforsäkringssystem:för ettramen

baseras på produktionskostnadenpriset0
förbaseras jämförbara priser med tillägg eventuelltpriset

innovationsvärde
baseras internationell jämförelsepriset på

baserasbestäms självständigt tillverkaren påpriset attav men0
nettovinst kontrolleras.producentens

metoderna.länder kombineras de redovisademånga någraI av ovan
gällerfri tillskrivs Danmark. Detfullständig prissättning endastEn

receptbelagd receptfri medicin. Prisnivån ocksåför såväl är an-som
Tyskland Nederländerna brukarmärkningsvärt hög i Danmark. och
tillämpar fri prissättning i producent-också betraktas ländersom som

har s.k. referensprissystem meraledet eftersom båda länderna ommen
substitution,det nedan, och samtidigt tillämpar generisk är utrymmet

läkemedelspriser mediciner i sanningför fritt för receptförskrivnasatta
begränsat.

Övriga läkemedel olikaländer prisbildningenpåverkar på genom
läkemedelsrabatt till konsumen-läkemedelsförmånssystemformer av

i flera intenågra exempel ofta återkommerten. Här är stater,som
olika kombinationer.sällan i

rabatterings-Bestämda kriterier uppfyllas för upptagandemåste0
Frankrike.lista Belgien, Danmark,

Belgien,rabattberättigade indikationer Dan-Listor upprättas över0
Frankrike m.fl..mark,

rabattberättigade indikationer Neder-ickeListor upprättas över0
Storbritannien, Tyskland m.fl..länderna,

Belgien, Danmark,Indelning produkterna olika rabattklasseri0 av
Frankrike m.fl..

kostnadenbetalar fast eller procentuell andelPatienten av per0 en
gäller i de flesta länder.recept

oberoende det verk-Rabattberättigade referensprisetbelopp är av0
Tyskland.liga priset Nederländerna, Sverige,
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TransparensdirektivNågot5.3 EG:som

rabattering läkemedels-Skillnaderna i för prissättning och påsystemen
gällande Europeiska Unionenområdet länderna inom den är som ovan

betydande. har emellertid inte målsättning harmoni-EG attsagts som
skall fri rörlighet för bl.a. efter-dessa Däremotsystem.sera varor

strävas.
decemberdenna bakgrund Europeiska Rådet i 1988 detMot antog

ofLäkemedelsprisdirektivet Council Directive 21 Decembers.k.
regulating the pricingrelating the of of1988 to transparency measures

themedicinal products for and their inclusion ofhuman scopeuse
Avsikten mednational health insurance 89/ EEC. dettasystems, 105

sådan insyn rabatteringssystemen i deskapa i prissättnings- ochär att
frialänderna, diskriminering och i den rörlig-olika inskränkningaratt

läkemedel skall förhindras. Avsikten alltsåheten för så vitt möjligt är
harmonisera olika länderna. Indirektinte direkt priserna mellan deatt

kommer viss utjämning sannolikt ske.atten
endast läke-Redan direktivets rubrik vid handen, detatt avserger

uttryckligenmedel för humant bruk. OTC-produkter inteRena är
de läkemedel,undantagna, indirekt framgår, direktivet syftar påattmen

omfattasförskrivs förpå läkare patienter,recept som avsom av
sjukförsäkringssystem.nationellt

sig för alladirektivet har medlemsländerna bunditGenom att
läkemedel,nationella åtgärder för kontrollera priser påvidtas attsom

efter regleringsig kontrollen sker lagstiftning eller ivare genom
överensstämmelseeller författning skall i medförordning annan vara

försäljningvad i direktivet. gäller reglerDetta närt.ex. avsom anges
myndigheterna iläkemedel tillåten de ansvariga denförst sedanär

produkten artikel ochberörda medlemsstaten har godkänt priset på 2 3
förordnande prisstopp skeri direktivet. Vidare regleras fall där ett om

där lönsamhetskontrollerartikel 4, fall medlemsländerna introducerar
artikel fall därhos industrin verktyg för priskontroll 5 samtsom man

kontrollerar prisbildningen läkemedel s.k.på upprättaattgenom
och negativa listor och i direktivet.positiva artiklarna 6 7

preambeln detaljbestämmelser skall de olikaEnligt till direktivets
de skallformerna för priskontroll tillämpas på sådant slåsätt attett

finns tillgåvakt folkhälsan säkerställa läkemedel iattatt attom genom
erforderliga mängder rimlig kostnad.och till en

direktivet framhålls skall sådana,I särskilt, prisnivåema attatt vara
läkemedelsforskning främjas. finnsoch effektiv produktion Där även
krav beträffande godtagbara handläggningstider för prisärenden.
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januari liksomDirektivet i kraft sedan l 1990. övrigaDetär är
införlivat dengällande direktiv läkemedelsområdet i svenska lag-på

stiftningen.

läkemedel iprisregleringExempel på5.4 av

europeiska ländervård i någraöppen

Danmark

prisnivånfri ochDanmark framhållits prissättningenI ärär som ovan
danska läkemedels-ibland den i Sverige.hög, 50% Detöveruppemot

alltför ohemuladockförsäkringssystemet kan vägra accepteraatt
och ickefrån huvudregelpriser. emellertid undantagDetta är accepte-

läkemedel läggs detallarade läkemedel måste då säljas rabatt. Påutan
med 25%.moms

årfinns öppenvårdsapotek i Danmark. De 1996290Det omsatte
inkl moms.md md Recept-totalt 6,0 exklusive 7,5DKK, momsca

OTC-försäljning. danskaDenexpeditioner utgjorde md,5,2 resten var
inklusive Likasjukförsäkringen för md AUP4,0 DKK moms.svarar ca

bestårhela Danmark fastställs sundhetsministem. Det AIPöver avav
billiga läkemedelochmed degressivt pålägg 15% på dyra 80%ett

tillägg med receptexpedition.7,70 DKKsamt ett per
för-medio högstaDanmark införde sitt referensprissystem 1993. Ett

sinsemellanmånsgrundande pris, referenspris, bestäms för en grupp av
förpriset de tvåreferenspris baserasutbytbara Dettapreparat.

i terapigmppen.billigaste preparatensynonyma
form pris-helstDanmark inte tillämpar någonEftersom avsom

direkt till danskasitt prisanmäler läkemedelstillverkarenreglering så
i svenskpris,hälsovårdsmyndigheten Sundhetsstyrelsen. Detta som

sedan baseninköpspris,kallas apotekensjämförelse kan AIP utgör
apoteken säljerutförsäljningsprisdet pris apotekensför AUP som

likaför. Apotekens utförsäljningsprisläkemedlet är sagtsovansom
priskonkurrens ialltså ingenhela Danmark. förekommerDetöver

föremål för dispytvaritdetaljhandelsledet. har under 1994Det senare
konkurrensverket.och det danskamellan Danmarks apotekarförening
förhandlingarbetePartihandeln får betalt för sitt genom om en
Marginalendistributionsmarginal läkemedelstillverkama.med utgörs

mängdrabatter tillkanPartihandelnAIP. apote-procentsats av geav en
ken.

resulterat i såväldet harLäkemedelspriserna höga ochär sagtsom
parallellimporterade läkemedelgenerikaläkemedel,tillgång påstor som

generisk substitution apotek.krav på
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brandedEndast s.k. generics, alltså generiska läkemedelsådana
marknadsnamn,bestämt tillåtna i Danmark. regist-Deärgetts ettsom

förenklat förfarande,enligt något i överens-ett stort settsomreras
med det Marknadsandelentillämpas i Sverige. 30-40%ärstämmer som

motsvarande antalet förpackningar.omsättningen 70%c:a avav
danska apoteken substituerar både med generika och parallell-De

fall bagatellgränsimport för det inte patienten En påprotesterar.
tillämpas.5 DKK

Finland

prisövervakningFinland har liksom Sverige tidigare haft varitsomen
medkopplad till beslut försäljningstillstånd. samband FinlandI attom

januari anslöt till EES-avtalet måste Finlandden 1994 sigl överge
Prisregleringensambandet mellan godkännande och prisbeslut. i
Social-Finland har utvecklats myndigheterna, dvs. och hälso-så attnu

ministeriet Läkemedelsverket koncentrerar sigsamt att pressa
för det receptbelagda sortimentet. Konsekvensen har blivitpriserna att

läkemedelsproducenterna prishöjningama till detkoncentrerat sorti-
ligger utanför läkemedelssubventionen.ment som

apoteksavansen läkemedelsprisema alltså regleradeSåväl iärsom
läkemedlet Prisförhandlingama i Finlandden del fönnånsgrundande.är

sjukförsäkrings-genomförs nationellt råd kopplat tillärettav som
Rådet läkemedelsproducenterna kompletteraattsystemet. uppmuntrar

studier.prisförhandling med hälsoekonomiskaansökningarna om
har införa referensprissystem. Man harFinland övervägt att ett

avsikter dåemellertid hitintills inte genomfört sina ansett attman
alltför förregistrerade begränsatantalet är attsynonympreparat ett

detreferensprissystem skall någon märkbar besparing. Däremot ärge
enligt uppgift före-tillåtet med generisk substitution detäven om

införakommer relativt sällan. närvarande 1997För överväger attman
generisk apoteken kanregler för förskrivning skall få till följd attsom

utgångspunktleverera lämpligt, läs billigt, läkemedel med frånett
förskrivning generisk bestämning.läkarens av en

Finland tillämpade läkemedel, både12% mervärdesskatt på recept-
receptbelagda Läkemedelsmomsen harfria och december 1997.t.o.m.

tillsänkts 8%.nu
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Norge

konsekvens anslutning till EES-avtalet 1994,Som Norgesen av
genomfördes flera förändringar i det starkt reglerade läkemedels-
försörjningssystemet. Vad beträffar prisbildningen receptpliktiga

prisfastsettelseregleras formerna Forskriftläkemedel i en om av
från komplement tilllegemidler december vilken Lov1994, utgör ett

legemildler från 1992.om
receptbelagda läkemedel säljs apotek eller ipåFör omsättssom

affärsverksamhet skall maximalt för-på sättannat antytts ettsom ovan
bestämmas Sosial- helsedepartemente ellersäljningspris AIP av og

myndighet departementet bestämmer. myndighetden Denna ärsom
legemiddelkontroll.Statens

med beaktandePris farmaceutisk specialitet skall fastställaspå av
Vidarei rimlig relation till läkemedlets betydelse. skallpriset ståratt

effekttill pris läkemedlet med motsvarandehänsyn påsattstas som
berörda läkemedletmotsvarande substans vilket pris deteller samt

Även för läke-andra EES-länder. produktionskostnademabetingar i
skall beaktas. legemiddelkontrollmedlet ifråga StatensDet är sagtsom

läkemedlen handhar prisförhand-godkänner och i praktiken ävensom
och prisregleringdirekta sambandet mellan godkännandelingama. Det

emellertid hanteringen.utmönstratär ur
nyprissättningi princip rutin används vidDet är samma somsom
prisfastställtvid förhandlingar prisökningar på tidigareettom prepa-

bygger för det fallRutinen på normal förvaltning och Statensrat.
det producentenLegemiddelkontroll skulle fastställa lägre pris änett

helsedepartementet.detta beslut överklagas till Sosial- ochbegärt kan
helsetilsyn Sosial-och helsedepartementetsamarbetar medStatens

grundval detdet gäller fastställande apoteksavansen. Pânär avav
fastställeroch den maximala apoteksavansen Statensmaximala AIP

receptpliktigalegemiddelkontroll det maximala utförsäljningspriset på
läkemedel AUP.

tempore skallläkemedel tillverkas apotek exPris på påsom
föreskrifti enahanda ordning ovanstående Debestämmas anger.som

helsetilsyn.priserna meddelas apotekenbestämda Statensav
också läkemedletslegemiddelkontroll bestämmerStatens sagtsom

sammanslutninginköpspris ellermaximala AIP. apoteketOm av
apotek förhandla lägre detenskilda kan sig fram till AIP änett av

fastställda minst hälftenmyndigheterna skall vinsten delas så att
beräknastillfaller kunden. dessa fall skall apoteksavansenI senare

myndighet fast-det och inte detAIPgentemot mot avgynnsammare
ställda.

. följande.Vinstdelningsmodellen förklaras teoretiskt enligt
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detOm faktiska efter det eventuellaAIP, rabatter eller pris-att
skillnader följd parallellimport dragits från, lägre dett.ex. är änsom av
fastställda maximala AIP, skall de läggs till baseras påavanser som
detta faktiska VidAIP. vinstdelning kalkyleras först AUPett som
bygger på den ordinära på det faktiska AIP. Däreftersamtavansen
lägger till maximalt hälften differensen mellan maximal AUPman av
och faktiskt AUP. Minst hälften differensen mellan maximal AIPav
och faktiskt skallAIP tillfalla läkemedelskonsumenten.

Eftersom Norge i praktiken ända fram till år 1995 upprätthållit ett
partihandelsledetmonopol i har det varit svårt för apotekama nåatt ett

pris under maximalt AIP. Apotekarna har heller inte visat något större
intresse här långtså förhandla med partihandeln. Vinstdelnings-att

har varit relativt okänt för den norska allmänheten och därförsystemet
det hellerhar inte förekommit publiktnågot tryck i fråga läke-om

medelsprisema. allraPå tid har dock apotekama slutit sigsenaste
i inköpsorganisation Apokjedjen A/S för öka sinattsamman en

förhandlingsstyrka beträffande inköpspriserna till apotek. Härutöver
svenskahar det partihandelsföretaget KD och det finska Tamro etable-

sig i vilketNorge torde innebära partihandeln där kommerrat att att ut-
vecklas dynamiskt i framtiden.mera

justeringFrågor redan fastställda priser handläggs Statensom av av
legemiddelkontroll. Både och läkemedelsproducentema kanstaten
initiera förhandlingar prisförändringar. Kvartalsvisa prisjusteringarom

normalfallet. Priserna receptbelagdapå läkemedelär AUP är som
framgått reglerade hela försörjningssystemet och enhetligaovan genom
hela Norge.över

receptfriaDet sortimentet regleras inte vad gäller priser efter
januaril Priserna1995. på CTC-sortimentet kan därför komma att

variera från apotek till apotek.
på läkemedelMoms uppgår till 22 % för både receptbelagda och

receptfria läkemedel.

Storbritannien

Storbritannien iI princip prissättningen de enskilda läkemedlenpåär
fri. skerDäremot kontroll företagens vinst i avkastning påmätten av
arbetande kapital Return Capital, ROC. särskiltEtt försystemon
denna kontroll har utvecklats, benämns Pharmaceutical Pricesom
Regulation Scheme PPRS. dess förhandlingarInom sker mellanram
det brittiska hälsodepartementet Department of Health och läkeme-
delstillverkarna. För underlätta departementets överblick mark-att över
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denaden förser 20 läkemedelsleverantörema årligen departe-största
försäljningsprognosermed dyl.mentet o

Målsättningen för främst:PPRS är

National Health Service leveranserNHS säkra ochatt garantera av-
effektiva läkemedel till rimliga priser

främja stark och brittisk farmaceutisk industri,lönsamatt en som-
framgent skall ha förmåga utveckla och förbättradeäven att nya

läkemedel.

Utfominingen PPRS resultat förhandlingar mellanär ettav av
ofAssociation British Pharmaceutical Industry och hälsodepar-ABPI,

överenskommelse, i kraftDen f.n. gäller, trädde 1993tementet. som
och skall omförhandlas tidigast år 1996. har konstaterats stå iDen
samklang med läkemedelsprisdirektiv.EG:s i princip tillämp-PPRS är
ligt för alla företag, levererar läkemedel förskrivna läkare ellersom av
tandläkare inom för NHS.ramen

Tilläggas bör, den brittiska farmaceutiska industrin har åtagit sigatt
mellan angivna förhandlingstillfállen genomföra prissänk-att ovan

befintliganingar på produkter med 2,5%.
inte läkemedel,Moms på levereras inom för NHS.tas ut som ramen

övrigtI 17,5%.är momssatsen
Då PPRS sedan gammalt förhandlingssystemär ett accepterat

mellan den brittiska och läkemedelsindustrin, dettastaten trotsmen
unikt i liknande introducerats iEuropa Frankrikeäven ett systemom
under kommer den följande1994, PPRS i nedan rela-texten att ges en
tivt ingâende beskrivning.

Angående företagens lönsamhetsmål.

harföretag försäljning överstigande miljoner tillDe 4 NHS,som en
sända inmåste redogörelser för sina räkenskaper till hälsodeparte-
Acceptabelt lönsamhetsmål ligger i intervallet 17-21% Retummentet.

Capital ROC och fastställs i förhandlingar mellan respektiveOn
företag och departementet. mellan ochFöretag med omsättning f l 4
milj skyldiga respektive ekonomier,redovisa delar sinaär att t.ex.av
marknadsföringskostnader. Med företag har omsättning undersom en

miljon försf således inga förhandlingar. företag inte harl För som
tillverkning i Storbritannien baseras lönsarnhetsmålet på Retumegen

SalesOn ROS. Transfereringar uppmärksamhet vid för-ägnas stor
handlingar med dessa företag.
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lönsamhetsmålet överträffasOm med till 25%, sker förhand-upp
lingar hur del övervinsten företaget skall få behålla.storom av

tillfallerResten NHS. Den redovisat förNHS år 1996 visarrapport som
läkemedelsprisema i Storbritannien har fallit för tredje året i rad.att

Minskningen räknas till 3 sedan år endast% 1993. mindreDet är en
andel läkemedelsföretagen detta år tvingats återbetala vinst-av som
medel till staten.

Prissättningen för produkter fri. beredningsformerFörärnya nya
förpackningsstorlekareller existerande produkter måste dock före-av
underställa departementet prövning avsedd prissättning.tagen en av

Angående marknadsföringskostnader.

marknadsföringskostnademaFör företag base-sätts övre gränsen per
rad följande komponenter:på

botten liggeri på 400.000en summa-
till detta läggs 6% företagets försäljning till NHSav-
till detta läggs belopp på produkt beroende50.000-20.000ett per-

hurpå många produkter företaget har på marknaden.

villFöretag lansera kemisk substans får dessutom satsasom en ny
år för500.000 marknadsföring under de första efter lansering-tvåper

i Storbritannien.en
Genomsnittligt för alla företag marknadsföringskostnaden 9%är c:a
omsättningen, för depå företagen och för de minsta7,3% maxi-största

malt Marknadsföringskostnader18%. därutöver räknas in i företagens
vinster.

Angående forsknings- och utvecklingskostnader.

ochForsknings- utvecklingskostnadema förhandlas med varje företag.
företagenMålet skall få ganska fixerad för deär, att en resursram

året och preliminära för de följande två åren.närmaste ramar

Nivån förhandlas fram bakgrundmot av

den brittiska läkemedelsindustrins forsknings-genomsnittliga och0
utvecklingskostnader uttryckta i försäljningen,procent av
företagets totala investeringar i Storbritannien,0
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satsningar på forskning i hela värdenutveckling iföretagets och0
försäljningen.procent av

normalt kostnaderna för sarnmanställ-forskningskostnadema ingårI
biverkningsuppföljning.registreringsdokumentation och förning av

för egentligkostnader har stigit brant och lett tillDessa att ramarna
gäller dettaoch reduceras. Särskilt småforskning utveckling har

kostnaderna fördärför tillåtet redovisaföretag. Det är attnumera
kostnad.administrativ Högstregistreringsdokumentationen som en

försäljningen tillforskningskostnad NHS.tillåtna 20%är cza av

detaljernalångt PPRSSå i

läkemedelsindustrinskontrollerakomplement tillSom systemet att
positiv lista.introducerat s.k.vinster har engelsmännen också en ny

med rabatt inomLäkemedel godkänts för förskrivning ramensom
apotek utifrånTariff-systemet, expedierasför det s.k.NHS, Drug ettav

pålägg,särskilda läkemedlet,baspris AIP åsatts det ett ensom
Totalprisetförpackning AIPrådgivningsavgift och pålägg förett m.m.

sina volymerapotekaren köperrabatteras från partihandelnkan om
emellertid inte för-läkemedeloch/eller vid få inköpstillfállen. Alla är

inom förskrivna NHS.ramen
kontrollerarIdagpositiv lista har funnits ända sedan 1948.En

två kommittéerläkemedelskostnadsutvecklingenregeringen attgenom
BorderlineAdvisory Committeelistan. Thepåverkar De är on

drugsAdvisory Committe NHSoch TheSubstances ACBS on
inteönskar läkemedelpatientACNHSD. En är uppsattett somsom

NHS-rabatteratlistan får välja mellanden positiva ettaccepteraatt
pris.läkemedel eller betala fullt osubventioneratatt

och regeringenläkemedelsindustrinkontroversen mellanDen stora
Limited elleri samband med introduktionen1985bröt ut enav

egentligendenList, kallad the Black List,Selected äräven trots att en
Socialdepartementetden positiva listan. Brittiskavariant på

egenvårdsgrupper utgjordekonstruerade terapeutiska somgrupper
underläkemedel NHS. Inomför begränsa förskrivninggrund att av

läkemedel ansågsterapeutisk anvisades vissa billigavarje somgrupp
reduktion20%alla erforderliga krav. Resultatet innebarsatisfiera av

sparades1986och mellan och 75förskrivningama åren 1985
miljoner åt NHS.

till tio kategorier förden selektiva listanutökade regeringen1993
varit het detharytterligare reducera kostnaderna. Debatten näratt

läkarnaspåverkan påprodukter godtas för rabatt,gäller vilka intesom



W
J

Läkemedel iEur0pa186 SOU 1998:50

fria förskrivning, patienternas behandling har ifrågasattsamt man om
patienter erhåller vård inom fårNHS lika god vård andrasom som
patienter alla restriktioner.genom nya

Nederländerna

Holland företräder från myndigheternas sida i allmänhetI rela-man en
tivt liberal läkemedelspolitik grundar sig på marknadsprissättning.som

holländska regeringen har emellertid vid flera tillfällenDen under
och 80-talen intervenerat1970- på läkemedelsprissättningens område.

skeddeSå 1977 då finansministern ville tvinga läkemedels-t.ex. ett av
företagen sänka priset specifika Hollandspå två produkter. högstaatt
domstol ogiltigförklarade inhopp.statenssenare

börjanI 1980-talet introducerade regeringen försök pâ-nästa attav
verka priserna. sig utländska läkemedels-Denna gång på detgav man

Änföretagens priser. misslyckades dågång interventionen den be-en
dömdes brott Romfördragets diskrimineringsregler.ett motvara

gick läkemedelsindustrin1986 frivilligt med årslångt pris-ett
kompensationskrav.stopp utan senare

Ytterligare frivillig överenskommelse träffades då1987 allaen
aktörer läkemedelsmarknaden -tillverkare, paitihandlare, apotekare

läkare läkemedelsförsäkrings-och de privata och de statligasamt
begränsade till kostnadsökningamagivarna sina respektive bidrag-

tillfälletperioden 1988-1991. Emellertid detta sista somvar man
totalreglerade läkemedelsmarknaden. introducerades GVSFr.o.m. 1991

Geneesmiddelen referensprissystem,Vergoedings slagsSysteem ett- -
inriktning priskontrollen och ialltså på släppa den direkta ställetatten

indirekt i reglerna det refereradeenighet med iagera ovan
transparensdirektivet.

därmed ProdukternaGVS referensprissystem. ärär ett terapeut-som
utbytbara föriskt grupperade tillsammans och sub-gränsär övreen

vention beräknad.är
mål med referensprissystemet och sjukkassanEtt patienternaär, att

skall ned mediciner.ha möjliga de läggsstörsta nytta av pengar, som
uppnå detta praktiskt har till börja med genomförtFör att attman en

gruppindelning, där alla läkemedel, utbytbarade motsom anses vara
andra läkemedel, placeras klustreni kluster. Inom sättsgrupper,
sedan rabattgränser.

medAnsvarig för grupperingen särskild kommitté, högt kvali-är en
ficerade specialister, Läkemedelstillverkamaregeringen.utsessom av

inte representerade i kommittén.är
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hjälpmedel vid gruppindelningenEtt den s.k. ATC-koden efterär
vilken läkemedel delas in i terapeutiska grupper.

Läkemedel inom det holländska referensprissystemet utbyt-anses
bara, följande kriterier uppfyllda:ärom

det likartadehar verkningsmekanismer0
det kan användas vid indikation0 samma
det föreligger inga kliniskt relevanta skillnader i fråga produkt-0 om

positiva och negativa egenskaperernas
det har administreringssätt0 samma
det används normalt för patienter i åldersgrupp.0 samma

produktOm prissatt för försubvention denär över gränsenen grupp
produkten tillhör kommer produkten inte helt subventioneras ochatt

får betalapatienten mellanskillnaden mellan det fulla priset och
för subventionen.gränsen

Tyskland

Prissättningen för läkemedel fri i Tyskland. Prisnivån tidigareär var
hög, har på år på grund olika politiska åtgärder närmatmen senare av
sig EU-genomsnittet. I de delstatema gäller övergångsvis pris-östra
reduktioner. Läkemedelsförbrukningen liksom dencapita är,per sam-
lade läkemedelskostnaden, relativt hög.

Referenspriser för läkemedel, förskrivs inom sjukförsäkringenssom
infördes i Tyskland första land den september1 1989.ram, som

liknar detSystemet beskrivna holländska. viktig skillnadEn ärovan
dock det i Tyskland infördes successivt. Till början omfattadeatt en

produkter innehållande tio olika läkemedels-någonsystemet av
substanser. Det har sedan byggts så det omfattade1993 200ut, att ca
substanser och därmed omkring läkemedelsmarknaden.%75 Sam-av
manförande produkter med olika läkemedelssubstanser likartadav men
användning till med enhetliga referenspriser har skett i vissgrupper
utsträckning, inte så långtgående skett i Nederländerna.men som

De för referenspriser enligt följkonstruerade ande:ärtre grupperna

läkemedel med terapeutiskt ekvivalenta substanser0
läkemedel med farmakologiskt sarnmanläggningsbara substanser0
läkemedel med sammanläggningsbar terapeutisk verkan, speciellt0
kombinationsläkemedel.

/
,/ /



Läkemedel SOU 1998:50iEur0pa188

förekommande ivanligen ordning EuropaDet ute attär numera en
diskussionerde medvid sidanregeringama gängse tarsystemenav upp

de länderprissänkningar eller prisstopp. Ettläkemedelsindustrin avom
ÅrTyskland. ingicks överenskom-1993där detta förekommer är en

receptläkemedel medprissänkning %industrin på 5melse med om en
kompletteradeskontrakt medreceptfriapå 3 %. Dettaoch ettom

prisstopp.tvåårigt

läkemedelpå iExempel prisbildningpå5.5

europeiska ländersluten vård i några

hänförprissättning sigförför land beskrivnalandDe systemenovan
vård.läkemedelsförsäljning iallt tilli väsentligt öppenangettssom

karaktär marknads-sjukhus harläkemedel tillFörsäljning avmeraav
denköparnas sida. Försåväl säljarnasbeteende från göraattsom

beskrivningeninledsenkel möjligt,jämförelsen såfortsatta avsom
för-med redovisningläkemedel sluten vårdpå iprisbildning av

Sverige.hållandet i
beskattningsberättigadededet sjukvårdshuvudmännenSverigeI är

läkemedel i slutenhelhet finansierari sinlandstingskommunema som
säljare enligtvarit endahar fram till år 1997Apoteketvård. AB

läkemedel. årmed Fr.0.m.detaljhandelbestämmelserna i lagen om
följd denförsörjningsonrrâdeavreglerades detta1997 av nyasom en

och sjukvårds-läkemedelhandel med1996:1152lagen m.m.om
slutna vårdensläkemedel för denfria köpahuvudmännen är attnumera

eller partihandlare.tillverkareApoteketfrån andra AB,behov än t.ex.
priservid de RFVinte bundnaeller leverantörBolaget är somannan

skall offereraöppenvårdsförsäljningenförhandlar fram för när man
Apoteketfall ABDärför kan varjesjukhusen. iprodukter tillsina ge
vad läkemedels-principsjukhusen itillrabatter motsvaras avsom

prisförhandlingsamband medlämna ierbjudit eller förmåttsindustrin
med bolaget.

således olikatvâvården bestårvården och denslutnaDen öppna av
förbli orörd,sannoliktordningen kommer ävenmarknader. Den att om

vård i framtidenläkemedelsförsäljning iförförutsättningarna öppen
läkemedelmarknader för imed deladehärändras. Detkan komma att

igen från demärkligt kännsingetsluten vård dockoch utanäröppen
varianter.olikaeuropeiska länder, i någraflesta änom

läkemedel detvårdensdet gäller den slutna värtär att notera attNär
skattemedel i principmedsjukhusvårdenländer finansierarde som

Sverige har imple-upphandling.offentligfölja reglerEG:småste om
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EG-direktivendessa regler, främst 77/62, 80/767 och 88/295,menterat
lagen offentlig1992: upphandling1528 LOU.genom om

Driften de s.k. sjukhusapoteken, alltså de apotek inom sjukhusenav
uteslutande levererar läkemedel till sjukhusens avdelningar, ärsom en

verksamhet ligger utanför denna beskrivning. Upplysningsvis kansom
för Sveriges del det fråga för landstingen själv-nämnas äratt atten
ständigt, inom för befintlig författningsreglering, huravgöraramen

vill organisera sjukhusapoteken. Fr.0.m. år 1998 har alla sjuk-man
vårdshuvudmän tecknat avtal med Apoteket AB på entreprenadatt
driva dessa sjukhusapotek. flertalet fall under till framåt.I två årtre

Danmark

Danmark det och sjukhusen, bortsettI driver frånär ägeramtema som
Rigshospitalet föraStaten planerar Rigs-ägs överstaten. attsom av
hospitalet till Köpenhamns Inalles Danmarkfinns i sjukhus-19amt.
apotek enbart försörjer den slutna vården. finns alltså ingenDetsom
motsvarighet till de svenska expeditionsapoteken vid danska sjukhus.

sjukhus inte har apotek medDe håller sig medicinal-egetsom en
depot och köper vanligen läkemedlen från det lokala, privata apoteket.

storköpsrabatter därvidapoteken utverkar kanaliseras vidareDe som
till sjukhusen. förbjudetDet nämligen för industrin rabatt tillär att ge
privata apotek.

Under 1993 utgjorde sjukhusens samlade förbrukning läkemedelav
läkemedelsförbrukning.17 % DKK 1.136 milj. Danmarks helaca av

Användningen generiska produkter betydande på sjukhusen,ärav
omkring det och54 % gäller omsättning i 70 % räknat iDKKnär mätt
definierade dygnsdoser DDD.

form inköpsförening, bildats efter initiativAMGROS är en somav
bakomnågra För närvarande står åtta Amgros, vilketamter. amterav

köparkraft sjukhusen. upphandlar läke-skapar för Amgrosgynnsam
medel enligt upphandlingsdirektiv får regelmässigtEG:s och tilltre
fyra på varje anbudsinfordran. för närvarandeMan täcker 50 %svar ca

den totala förbrukningen sjukhusen.på de danska Av Amgros totalaav
inköp parallellimporterade läkemedel %. 1994 räknar5utgör ca

med milj.Amgros DKK 60att amtema.spara
Rigshospitalet driver grossistverksamhet RIGSGROSen egen - -

parallell organisation till Rigsgros harAmgros. uppnått såutgörsom en
ekonomiskagoda resultat sammanslagning med Amgros ännuatt en

inte aktuell.ansetts vara
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Finland

berörddel sjukhuset drivsSjukhusapoteken i Finland är aven av som
vårdenLäkemedelsförsörjningen till den slutna där-primärkommun. är

tillläkemedelsförsörjningenför sig vid sidanmed apote-systemett av
vård.ken i öppen

tudeladegrossisterna. Denköper läkemedel frånSjukhusapoteken
betydandeförhandlaFinland innebär sjukhusen kanmarknaden i att om

gäller i Centraleuropa,med vadlikartad ordningrabatter. Alltså somen
utsträckning saknas.imellan och sluten vårddär samband öppen stor

sjukhusapoteken börjathar de finskaföljd EU-anslutningenSom av
bas-leveranserefter anbud. sikt kan det innebäraPå att avannonsera

läkemedels-sidandistribueras vidläkemedel kan komma att av
grossistema.

läkemedel frånkompletterandeköper baraSjukhusapoteken öppen-
ingenförekommeroch enbart undantagsvis.vårdsapotek Det öppen-

vid sjukhusen.vårdsservice

Norge

fylkeskommun-ellerSjukhusapoteken i drivs enderaNorge statenav
avdelningdel isjukhusapoteken inteinnebärDet äratt avenema.

skilda frånekonomiska enhetersjälvständigadrivssjukhuset utan som
anslutna till Riks-statliga apotekenekonomi. tvåsjukhusens De är

direkt viaRadiumhospitalet. drivsrespektive Dehospitalet statenav
statsbudgeten.ioch har sitt littraoch helsedepartementetSocial var

upphandling inom EU, ochför offentligde regler gällerEnligt som
skallsåsom Norge,för EES-anslutnadärmed också gäller statersom

från allaleveransmöjligheterske påinköpen sätt tryggar somsom
berördahandlar med varor.

fylkes-mellansamarbete 17etableratfinns sedan 1995Det ett
inomförbrukning denläkemedel fördet gäller inköpkommuner när av

mycket denpåminnerheter ochvården. Organisationen LISslutna om
brukligt sjukhus-organisationen AMGROS. Detdanska attär numera

besökt sjukhusettill de patienterockså säljer läkemedelapoteken som
bestämmerhelsetillsyninsatser. Statensför polikliniska Det är som

läkemedel isjukhusapotek får säljaförförutsättningarna öppenatt ett
vård.

anslutning tillöppenvårdsförsäljning ifylkeskommunen driverNär
affärsrörel-respektivedesjukhusapoteket framgåttmåste ovansom

apoteketbl.a. f°arEffekten blirhållas separerade från varandra. attserna
affärsområde.olika för respektivearbeta med AIP
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Frankrike

För statsunderstödda sjukhus finns särskild lista med godkända läke-en
medel. Endast läkemedel listan får användas på dessaupptagna
sjukhus. För läkemedel, endast används på sjukhus, prissätt-ärsom
ningen fri.

Läkemedelsleveransema till Frankrikes sjukhusapotek1.065 sker
efter anbudsförfarande, vilket för konkurrensutsatta produkter leder till
låga priser. Frankrike tillämpar härvid det direktiv för upphandling till
offentliga Sverige skyldigt följaäven och hosär attorgan som som oss,
enligt vad implementerats i form särskild lagsagts,som ovan av en -

offentligLag upphandling.om

Nederländerna

holländskaDe sjukhusapoteken del respektive sjukhusär ochen av
sjukhusfarmacin disciplin,är tiden utvecklas relativtöveren som

från läkemedelsförsörjningen i vård. Sjukhusapotekenseparerat öppen
köper läkemedel själva eller samarbete inom inköpsgrupper.genom

köperMan såväl direkt från original- och generikatillverkare frånsom
etablerade grossister.

Sjukhusapoteken följande faktorer de viktigaste driv-uppger som
krafterna för inköpssamarbetet:

lägre priser buying powergenom
bättre effektivitet i förhandlingarna samfälld know howgenom
undvika gungor och karusell mellan sjukhusapoteken
förbättra apotekets interna position bland klinikerna.

Inköpsgruppema formar sina anbudsunderlag utifrån ett gemensamt
arbete med klinikchefema. beslutarMan då läkemedelsval. Om-om
kring 60-70 % sjukhusens totala inköp läkemedel anskaffasav av

Ävenförhandlingar specialpriser. här kan rabattsatsemagenom om
stiga till 95 %. Den genomsnittliga rabatten ligger dockuppemot på 30-
40 %.

Användningen generika naturligtvis mestadels prisfråga.ärav en
Klinikema generika det ekonomiskt motiverat. Läke-accepterar när är
medelskommittéema till det finns kvalitetssäkrade alternativatt attser
tillgå. Förhållandet sörjer för god förhandlingskrañ hos inköparna.
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Storbritannien

sjukhusens behov i Storbritannien skerUpphandling läkemedel för iav
upphandlingsregler. tillstårenligt Engelsmännenallt väsentligt EG:s att

officiella tidningannonsering i Official Journal EG:sreglerna om
omständliga, allteñer-kan kännas långsamma ochmånga gånger men

reglernalärt sig hantera dem ochhar att tryggaratt menar nusom man
konkurrens.rättmätigen

Authoritydet SuppliesPå central nivå i England NHSär en-
läkemedelsupphandlingbl.a.självständig enhet för administration av

upphandlingsärenden. Sjukhusensjukhusen iinom NHS som servar-
direkta anskaff-sjukhusapotek för detsjälva sinaansvarar genom

tillgång till bästaSupplies till harningsarbetet. NHS attser man
förhandlingsarbete hamöjliga leveransavtal. Därvid kan NHS genom-

lokal nivå. Med lokalpå regional ellerförts såväl på nationell nivå som
sammanslutning sjukhus-då innehållernivå nivå, avenmenas som

samarbetet inomapotek i s.k. Under 1990-talet harTrusts. trustema
läkemedelsbehov.från till berörtökat markant 15 % 40 % mätt motca

normalt årSupplies avtal varierar mellan och 3 år, 2NHS 1 per
starkt dyna-förhandlingstillfälle. Eftersom läkemedelsmarknaden är
under alltförsjukhus rädda for binda leverantörernamisk, mångaär att
läkemedels-frånSjukhusen betydande rabatterlång tid. uppnår

marknaden tudelad.naturlig följdproducentema. Detta ärär atten av
ligger normalt påmellan och %,Rabatter kan variera 10 95 men
del den totalaofficiella listpriser. vissomkring 20-30 % En avav

förgrossistrabatter.prisreduktionen i England Inomutgörs ramen avav
partihandelsmarginalenläkemedelsförsörjningsubventioneradNHS är

reglerad tilli Storbritannien 12 %.

Tyskland

med sjukhus-utrustadetredjedelar sjukhusen i TysklandTvå ärav
näraliggande öppenvårds-har leveranskontrakt medapotek. Resten

allmänheten före-sjukhusapotek tillFörsäljning direkt frånapotek.
kommer inte.

förekommande och pris-vanligtanbudsförfarandeInköp ärgenom
förhandlar för sig. Gratis-helt sjukhusapoteksättningen fri. Varjeär

marknaden kan före-produkter påför inarbetande vissaleveranser av
andra europeiskaovanligt också ibeteende intekomma; ärett som

länder.
4samlade läkemedelsinköp 1992Värdet sjukhusens stor-var avav

leksordningen miljarder.DM 3,5
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för läkemedelsvalSystem6

medlemsstaterna inomkontrollerar och begränsarframgåttSom ovan
ellerEuropeiska läkemedelskostnademaUnionenden sätt.ett annat

kostnaderna viakontrolleraprincipiellt skildatvåDe ärsätten att
kostnadsdämpandeeller andrasubventionssystemen viakontroll av

Även skilda så harmetodernaåtgärder. de två system,om anges som
och därmedläkarnas förskrivningpåtagligt styrande verkanbåda en
fåefter så kost-läkemedelsvalet. Patienterna självklartpå strävar att

Läkarna påverkas där-läkemedel möjligt förskrivna.nadseffektiva som
ñnansiären såvälläkemedel. Frånfrån håll det gäller valmed två när av

användaren.frånsom

medelPriset styrande6.1 som

olika subventions-tillkostnadskontrollåtgärder knutnaBland de ärsom
referensprislistor,negativa listor,positiva listor,må nämnassystem

parallellhandelgenetisk eller terapeutisk substitution, uppmuntran av
marknads-kontrollregleringar, Volyrnrelaterade prissänkningar,via av

läkemedel frånomklassiñceraföringskostnader åtgärder församt att
receptbelagt till receptfritt.

enligtförskrivningi allmänhet bl.a.Kostnadsdämpande åtgärder är
patientavgifter ochregleringläkemedelsekonomiska bedömningar, av

inte nödvän-vilket börreceptavgifter. Medelsärskilda noterassom --
läkemedelskostnaden.alltid inriktade justdigtvis är

ñnansiären god-vilka läkemedelpositiva listornadeAtt somanger
framgår redande negativa listornamedan motsatsen,tar avanger

beskrivits den högstatidigareReferenspriserlistomas somnanm. anger
subventionsrätt.skall omfattasför läkemedelsättsgräns att ett avsom

det lägsta prisetlägsta priset,Referenspriset kan detsättas somsom
ingår igenomsnittspris förprocentpåslag ellerplus preparatett som

terapigruppen.
metod medvolymrelaterade prissänkningar,Med är somsom en

Frankrike, på-tillämpas iförfattning veterligen barastöd menasav
ifrån priset,utgårsärskilt högt läkemedelspris. Manverkan på attett

bedömdes volym,myndighet,det godkändes berörd motnär en somav
åtfölj-medanmärkningsvärtkommit överskridas på sättatt ettsenare

Omförhandling brukarför ñnansiären följd.ande kostnadsproblem som
reglerna enligtuppmärksammasgenomföras. bör dockdå Det att

redantill omförhandlingtransparencydirektivet möjlighet ett sattavger

SOU98:507
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pris förutsättningarna för priset radikalt ändras. På så kan inomsättom
de flesta prisregleringssystem priset viss artikel relateras till denen
försålda volymen.

Förskrivning med stöd läkemedelsekonomiska studier och beräk-av
ningar pharmacoeconomics rutin, allteftersom vinnerär en som
gillande och måhända på sikt får reell betydelse det gällernärsom att
använda Änläkemedelsval besparingsåtgärd, så länge har intesom
denna metod blivit obligatorisk i någon EU-medlemsländema på sättav

skett i Ontario i Kanada. Problemet i förstat.ex. handstaten är attsom
finna former för rättvisa jämförelser och de olika läkemedels-att
producentema möjlighet redovisa sina hälsoekonomiska kalkyl-attges

enhetligt så handläggningen kan bli föremålett sätt, föratter
myndighetsutövning.

6.2 Förskrivningen styrande medelsom

fria förskrivningsrättenDen företeelse omhuldas synnerligenär en som
starkt de flesta läkare och deras intresseorganisationer. Förhållandetav
gäller hela Europa. frittAtt kunna förskrivaöver ändamålsenliga läke-
medel viktig del allt ingår i relationenär mellan läkaren ochen av som
dennes patient. harDet tidigare inte kostnadsaspekternaansetts att
härvid skall få spela någon avgörande roll.

I många europeiska länder redovisas ambitioner från berördanu
myndigheter med stöd hälsoekonomisk forskning kunna påverkaatt av
förskrivningsrutiner i kostnadssänkande riktning. primäraDet målet

undvika slentrianmässig förskrivning och motverkaatt attsynes vara
förskrivning högprissatta läkemedel.av

Liksom vi i Sverige, arbetar flera europeiska länder med läke-gör
medelskommittéer styrande eller i varje fall rekommenderandesom
redskap. Dessa samverkansgrupper, innehåller såväl medicinsk,som
farmaceutisk läkemedelsekonomisk sakkunskap, utarbetat rekom-som
mendationslistor för både den slutna och den sjukvården. Själv-öppna
klart kan motiverade från dessa guiding lists, degörasavsteg men
skall tydliga undantag från huvudregeln. rimligtDet är att anta attvara

berörd den förskrivande läkaren den budget ocksåärmer av som
omfattar läkemedel, desto respekt visar han de valmöjlighetermer som
listan erbjuder.

Individuella förskrivningsproñler är väg strävar moten annan som
mål. Läkarens förskrivning registreras och jämförs med nation-samma

ella eller regionala genomsnitt. Metoden används med viss modifiering
frivilligt i Sverige, i bl.a. Tyskland, Storbritannien och Dan-ävenmen
mark tillämpas i varierande utsträckning denna rutin. Utanför Europa
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finns i Canada användningexempel på patientprofiler eller läkeme-av
delsprofiler i syfte nå effektivare och därmed billigare läke-att en
medelsanvändning. Användning patientprofiler erfordrar naturligtvisav

väl utbyggt ADB-nätverk för kunna fungera rationellt och inteett att
medföra alltför administrativa kostnader. förskrivningsindexEttstora
beräknas och används för identifiera de läkare systematisktatt som

läkemedelförskriver dyrare vad de lokala sjukvårdsmyndighetemaän
rekommenderat.har

bestraffningar kan kommaDe tillämpas varierandeärattsom av
minst effektivaslag. rutiner, fårInte innebär läkaren försvaraär attsom

sin förskrivning inför lokala sjukvårdsmyndigheten.förrepresentanter
bestraffningssätt i Tyskland, de sjukkasse-Ett ärannat göraatt, som

öppenvårdsläkamaanslutna minskade kollektivthonorargenom an-
svariga för sin överförskrivning jämfört med sjukkassans budget. I

börsammanhanget de läkemedelskostnadematyska inämnas att om
helt oproportionerlig omfattning överskrider budget, kan läke-även
medelsindustrin åläggas återbetalningsansvar.ett

Mindre dramatiska åtgärder vid överförskrivning besökär av
myndighetspersoner hos läkaren för meningsutbyte, vilkenömsesidigt
bl.a. engelsmärmen tillämpar. Medel för följa läkemedelsfor-att upp
skrivningen, sig syftar läkemedels-dessa till följa patientensattvare
användning eller förskrivarens läkemedelsval, måste naturligtvis an-

medvändas kompetens och vidsynthet. får inte förekommaDet att
patienterna känner för sin integritet för det fall vill delta ioro man
frivilliga uppföljningar. heller får det förskrivarkåren utbredainomInte

känsla citationsteckensig myndigheter, inomatten av som ovan
straffarangivits, förskrivare i samband uppföljningar derasmed av

förskrivningsmönster.
Enligt den läkemedelskom-svenska lagen 1996:1157nya om

mittéer det statsmakternas läkemedelskommittéer,avsikt dessaär att
minst sjukvårdshuvudman, skall utarbeta lokala listor överperen
rekommenderade läkemedel för bestämda terapier. Härigenom vill lag-

fåstiftaren tillstånd informations- och erfarenhetsutbyte mellanett
förskrivare i sluten och vård med nå kost-öppen strävan att en mera
nadseffektiv förskrivning fallet idag. kommittéemaFörän är attsom
skall få ändamålsenliga förfogande lagendata till sitt har i tagits en
bestämmelse de skall ha tillgång till information från Apoteket AB:satt
receptregister i den del det förskrivningar gjorts inomrör som
kommitténs geografiska arbetsområde.
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6.3 Generisk substitution styrandesom

medel

En åtgärd, har betydelse för läkemedelsvalet, be-stor ärannan som
stämmelser s.k. generisk substitution. innebärDet berördattom
läkemedelsmyndighet bestämmer vilka läkemedel inom viss terapi-en

bioekvivalenta och kan användasär ömsesidigtgrupp som som som
utbytbara. Inom dessa kan apoteken bli skyldiga expedierasystem att
det billigaste läkemedlet bland de berörda Hittills har dockpreparaten.
krävts läkaren eller förskrivare sitt samtycke föratt gett attannan
substitution skall fâ Metoden tillämpas flitigt i Danmark.göras.

I Läkemedelsverkets receptföreskrifter LVFS 1997:10, 23§nya
har bestämmelseSp, tagits in i utsträckningviss och underen ny som

vissa förutsättningar det möjligt för apoteken expedieragör att annat
eller generiskt det förskrivaren angivit påsynonymt änpreparat som

måsteDet rimligen detta förstareceptet. denantas äratt ett steg mot
ordning exempelvis förekommer i Danmark och från deattsom man
svenska myndigheternas sida vill det möjligt avkallgöra påatt, utan
patientsäkerheten, utnyttja sig de kostnadssänkande medelav som
faktiskt till buds.står

Läkemedelsbudgetar6.4 styrandesom

medel

Som del i Storbritanniens nationella sjukvårdsrefonn ingårsenasteen
med allmänläkare i vård General practitioner fund-ett öppensystem

holder, för sina förskrivningsbudgetar. Läkarensom ansvarar egna
delar den besparing han uppnår med finansiären för utvecklaattsom
förbättrade förskrivningsmönster.

De allmänpraktiserande läkarnas läkemedelsbudgetar medel försom
begränsa det allmännas kostnader för läkemedel har kritiserats.att Man

har härvid hävdat metoden kan leda till systematisk underförskriv-att
ning. bevisNågot från England för skulle falletså föreliggeratt vara
emellertid inte.

Som förekommer läkemedelsbudgetar också i Tysk-nämntsovan
land. Införandet år ledde till1993 radikal minskning antaleten av
recipen, omkring 30 % den första månaden. Tendenser till övervältring

slutenvårdenkostnader på kunde också märkas.av
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läkemedelsförmånförSystem7

läkemedelsfönnånerAllmänt7.1 om

sub-relativtEU-medlemsländer förekommer generösasamtligaInom
vanligtläkemedel. Ettreceptförskrivna ärvid köp systemventioner av

fastpatientavgiftegenavgiftpatienten betalarhärvid att somen
apotekensdet pris,andelprocentuelloch/eller avsom ensumma

patientandelenbetingar.läkemedlet Därutförsäljningspris AUP, som
läkemedlet livsuppe-utifråndenprocentuellt varierar ärberäknas om
nödvändigt för botaläkemedletsubvention,% atthållande 100 ärom

patientavgift eller%sjukdom 25-40livshotandeallvarlig intemenen
40-60 %enklare åkommalindrarläkemedeldet är ett ensomom

patientavgift.
finansiella ochegenavgift med dennespatientensIrland varierarPå

uniktvilkethälsosituationsociala även ettstatus, menvarasynes
läkemedelsanvändning.samband medirättvisasöka nåknepigt sätt att

källornai deskrivet dettamycket öppnafinns inte såDet systemom
beskrivning.rättvisandeförmånensvårtvarför det är att enge

tillämpat1996/1997årsskiftetfram tillbekantSverige har ensom
patientandeleninnebärläkemedelsfönnånen,huvudregel för attsom

detkällor dåengelskspråkigaflat ifast rate,utgörs summaav en
tillkommandekr.170 Förkostarläkemedletreceptförskrivna över

betalatpatiententillfälle, harvidexpedierasläkemedel, sammasom
det gamlaalltså iFullt pris harläkemedelspost påkr70 receptet.per

tillläkemedletdet förstabetalats för receptetfönnånssystemet upp
inte.ellerreceptfrittvaritdetoberoende preparatkr170 ettav om

patienten. såvälIalltid heltbetalasläkemedelReceptfria receptutan av
möjligheterdet vissafinnsdetifönnånssystemetgamladet nyasom

regeringsför-bestämmelserna istödmedförskrivarenför att enav
med rabatt.läkemedelreceptfriavissaundantagsvis förskrivaordning

iläkemedelsförmånssystemträddejanuari år 1997lDen ett nytt
gamladetannorlunda inriktninghar än systemet.tillämpning. Det en

läkemedelsutgifterhögaskydda förförmånen inriktadDen är attnya
fårFörenklat beskrivetläkemedelsköp.subventionera varjeoch inte

förstabetala de 400läkemedelreceptförskrivnavarje köpare av
frånökar 50 %rabattinförsDärefterosubventionerat.kronorna somen

läkemedel undersammanlagda inköpssummandentill 90 % när enav
erhållerkronorVid 3800kronor.överstiger 2800tolvmånadersperiod

startdatumvilketgiltighetstids.k. frikort avgörspatienten ett avvars
svenskakronor. Det400för första inköpetharpatienten över nya
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inte längre kopplat tillär avgiftersystemet för besök inom den öppna
vården längre.

framgåttSom förekommer i flera europeiska länder undantagovan
från regeln patienten betalar viss del läkemedlets prisatt av som egen-
avgift. Dessa undantag emellertid övervägda.är Kroniskaytterst noga
livshotande tillstånd kräver läkemedel för värdig tillvaroattsom en
skall kunna råda, brukar befrias från patientavgift. Dock inte i Sverige
från och med år 1997. börDet dock uppmärksammas kostnads-att
befrielsen inte knuten till patientenär endast till det specifiktutan
erforderliga läkemedlet. Andra läkemedel patienten kan behöva f°arsom
betalas i vanlig ordning.

För begränsa patientens sammanlagda kostnader för hälso-att och
sjukvård inklusive läkemedel finns i Finland och Norge liksom i
Sverige s.k. högkostnadsskydd.ett

Receptavgift form patientavgiftär förekommeren annan av som
relativt ofta i Europa. fungerarDen så patienten betalarute fastatt en
avgift för varje recipe förskrivs. kan förekommaDet barn ochattsom
pensionärer undantagna från kravet betalaär receptavgift. Självklartatt
påverkar inte receptavgift läkemedelsvalet. Inte heller påverkar denen
patientens känslighet för prisdifferenser. Möjligen har receptavgiften

alhnänt återhållande konsumtionseffekt på grund fördyringen.en av

7.2 Exempel på läkemedelsförmåner i några
valda europeiska länder

redovisningDen följer nedan relativt heltäckande för de valdaärsom
länderna. förDetta läsaren möjlighet jämförelseratt ochgöraattge

i detalj värdera något eller några Redovisningensystemen.mera av
begränsas till några EU-medlemsländema.av

Danmark

Läkemedelsförmånerna i Danmark ingår i samhällets sjukförsäkrings-
och finansieras med skattemedel via amtskommunemasystem lands-

tingen. Alla danska medborgare obligatoriskt anslutna tillär systemet.
Rabattberättigade läkemedel förtecknade i särskild lista,är en som

Sundhedsministeriet efter rekommendation frånutges specialist-av en
kommitté. Listan indelad i olika avsnitt.är

avsnittI i listanI produkter svårare, ofta kroniskaär sjukdoms-mot
tillstånd Rabattsatsen där 75 %. Denna rabattsatsupptagna. är kan
också till patienter behöver nyttja benzodiazepiner. Avsnitt Hges som
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läkemedel, ha mindre terapeutiskt värde ellerupptar som anses som
förskrivs lindrigare, oña akuta sjukdomar. Rabattsatsen där 50 %. Imot

fallmånga indikationer angivna. Förskrivaren måste då påär receptet
förskrivningenintyga skett på någon de angivna indikationema.att av

Vissa läkemedel rabatteras tillendast pensionärer.
avsnitt bara substans,I III nämligen insulin. Rabattsatsenupptas en

där 100 Heltäckande%. högkostnadsskydd saknas. Däremot kanär
lider kronisk sjukdom, få kostnadsbegränsning tillpersoner, som av en

månad för läkemedel förskrivna sjukdom.DKK 300 dennamotper
Vissa kan efter Sundhetsstyrelsenansökan härom till fåpersoner

individuell rabattering läkemedel och då rabatten tilluppgår enderaav
eller Privata försäkringar,50 75 %. täcker patientandelensom av

läkemedelskostnadema, kan tecknas i bolaget Danmark. Antalet för-
säkringstagare miljon. Utbetalade för läkemedels-1 ersättningarär ca
kostnader 1990 miljoner.DKK 310var ca

Danmark har generika sedanI länge stark ställning, mycketen
beroende på patentlagstiftningen tidigare endast skyddade framställ-att
ningsmetoder, produkter. utnyttjades flera företag, bl.a.Detta av

ochDumex GEA, Apotekerforeningen apotekensamt attav genom
tillverkade de s.k. DAK-preparaten.

publikationsserien läkemedelsinformation,Genom PLI praktisk
innehåller produktjämförelser, försöker ytterligare ökasom man gene-

rikaandelen. riktas tillPLI Sundhedsstyrelsen och läkarna.utges av
Med g på kan läkaren medge substitution till billigasteett receptet
generikum. Med medges substitution till billigaste parallell-oett
importerade med förskrivaren apoteketa möj-preparat samt ett ger

genomföralighet analog terapeutisk substitution. substitu-Föratt att
skall ske på skall prisskillnaden förskrivettion apoteket mellan och

expedierat minst DKKpreparat vara
Generellt danska blandde läkemedelsförrnånema deärsett svagaste

har läkemedelskostnads-i lett till privat marknad förEuropa. Detta en
försäkringar. inte obetydlig del danskarna har också kompletteratEn av
samhällets förmåner med privat tecknat skydd.ett

Finland

finska sjukförsäkringsverket läkemedelsför-Det administrerarär som
består huvudsakligen ochmånen. Den subventionsnivåer hög-tre ettav

kostnadsskydd. Alla innevånare Finland omfattas förmånen ochi av
omkring två tredjedelar befolkningen drar årligen nytta systemet.av av

lägsta subventionsnivån innebär patienten först50 %Den att
ochbetalar egenavgift för varje inköpspost subven-FIM 50 atten om
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beräknas på basistionen sedan den återstående kostnaden förav
subventionsgruppläkemedlet. Denna höjdes från % till i40 50 % sam-

kombinations-band med den reformen 1994 följd attsenaste som av
tidigare egenavgift endasteffekten sänkt subvention och höjdav gav en

verklig förmån i praktiken kom ligga under %.30attsom
andra subventionsnivån uppgår till läkemedelspriset.Den 75 % av

särskiltfå rabatt patienten kunna förete läkar-För 75 % måste ettatt
verifierar vederbörande elva sjukdomarintyg, lideratt en avsom av

bestäms kvalificera fönnånsnivån. kroniska åkommorför För 38som
har det finska sjukförsäkringsverket bestämt patienten skall erhållaatt
erforderligt läkemedel kostnad. läkemedelsförmånytterligare Förutan

subventionsgruppen gäller emellertid patienteninom den andra skallatt
egenavgiftbetala FIM 25.en om

Insulin och för ytterligare eller livsuppehållandenågot någraFör
medläkemedel rabattsatsen dock sanning modi-100 %. Dettaär är en

för dessa kategorier läkemedel patienten betalafikation måsteäven
egenavgift uppgår till FIM 25.som

Efter det läkemedel ingår i kategorin föregenavgiften för deatt som
kommerbassubvention 50 % höjts från till 50 denFIM 45 FIM

maximala egenavgiften patient nödgas betala uppgå till FIMattsom en
vidFörmånssystemet denna effekt för patient och100. ettsomger en

kategoriema.tillfälle köper läkemedel tillhör alla Fråntresamma som
refor-finska sjukförsäkringsverket det förmånssystematt somuppges

miljonerunder bör årlig besparing FIM 801994merats om cage en
förskrivning i begrän-och dessutom bör påverka läkarnasatt systemet

sande riktning.
tillämpas ocksåLiksom i Sverige fram till årsskiftet 1996/97 i

de redovisadeFinland högkostnadsskydd komplement tillett ovansom
vederbörlig läke-efter ha erhållitfönnånema. De patienter, attsom

erhållermedelsförmån ändå drabbas utgifter 3.100,FIMöverav er-
Högkostnads-läkemedel fritt resterande del året.forderliga under av

mark räknat liteskyddet indexreglerat i praktiken kan det isåär vara
högre idag.

referensprissystemFinland har inte infört något påI ännuman
grund den ringa mängden generika på marknaden.av

Norge

Läkemedelsförmånen författningsreglerad subventionomfattar en som
Blåreceptordninged referensprissystem. Utgifter förkallas för och ett

i sambandviktigare läkemedel och Sjukvårdsartiklar subventioneras
behandling sjukdomar förteck-med vissa bestämda ärnärmareav som
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vilka läkeme-föreskrifterna finns vidare angivetförfattning. Inade i
behandling desamband medsubventioneras ikandelsgmpper avsom

sjukdomarna.förtecknade
för-läkemedlet skallsubventionför fåHuvudregeln är attatt vara

uppfyllermånader.minst Denanvändning,långvarigskrivet för tre som
expedierade medpositiva listanhuvudvillkor får de på dendetta

och läkemedletblåttläkemedlet förskrivet ärrabatt receptärom
finns emellertidbestämd sjukdom. Detmedtillsammansförtecknat en

sjukdomliderdenregelkompletterande säger att av ensomsomen
ända bör kunnaförfattningen utgöraförtecknad iinte är sommensom

till försäkrings-ansökanindividuellrabatt kanförmotiv göra en
detta.kassan om

föreliggerskälsärskildasubvention dåfinns reglerDessutom om
läkemedelskostnadermed höga göramöjlighet för patienter att av-samt

självdeklaration.redovisningsamband meddrag i av
referensprissystem,tillämparseptember NorgeSedan 1993 ett som

läkemedelsförmånen. Därut-ingår ide läkemedeldeltäcker somaven
detdelar imotsvarandeprincipii förrnånssystemetingåröver som

förreferensprisetnorska synonyrnpreparatsvenska. Det gruppen
med tilläggläkemedlet ibilligastepriset för detfastställs till gruppen

för %.5
med blåförskrivsläkemedelLäkemedelsförmånen skiljer på som

förskrivs blåläkemedelendastvita Detrespektive ärrecept. som
Är läkemedletläkemedelssubvention.förbli föremålkanrecept som

förbruttokostnadenbetalaf°ar patientenvitt såpåförskrivet ett recept
följandeRikstrygdeverket harnorska gett utDetpreparatet.

egenandelar.föranvisningar
betalapatientenskallförskrivs på blåläkemedel receptFör som

betala flerafårhar fleraegenavgift Den receptrecept. egen-somper
läkemedel förexpediera änApoteken får inte treandelar. mer

förbrukning åt gången.månaders
följande.enligt Förbestämdaegenavgiftenför ärProcentsatserna

egenavgift förmaximalmed%mellan 16 och 67 år 36 trepatienter en
och 16 årmellan 7patienterFör330NOKmånader recept.perom

begränsad till NOK 110egenavgiften67 år 12 %. Här äröver persamt
läkemedelålderårsUnderförbrukning. 7 ärmånadersför trerecept

redovisatsberättigarVitaför patienten.kostnadsfria recept ovansom
liksom iskydd finnsytterligareSomläkemedelsförmån.till någoninte

läkemedelsutgifter ochhögkostnadsskydd. VidFinlandochSverige ett
befriad frånpatientenblir1.290läkarbesök NOKutgifter för över

Patienteninköpet.förstaårsbasis fr.0.m.räknatkostnader påytterligare
s.k. frikort.härvidf°ar ett
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Frankrike

Läkemedelsförmånema i Frankrike ingår i socialförsäkringssystemet.
påminnerDet det tyska löntagarna obliga-systemet att ärom genom

toriskt anslutna till olika sjukkassor beroende yrke.på Arbetsgivama
betalar sjukkasseavgiftema. Genom frivilliga försäkringar kan skyddet
kompletteras till 100 %, vilket utnyttjas majoriteten befolk-upp av av
ningen.

rabatteringsnivåerTre existerar för läkemedel, nämligen 100 %,
och65 % 35 %. Helt kostnadsfria läkemedel förskrivs 30är motsom

specificerade, svåra kroniska sjukdomar. Låginkomsttagare har också
Århelt fria läkemedel. 1987 alla förslqivningar kostnads-cavar av

fria enligt något dessa alternativ.av
Den normala nivån 65 % rabattering eller 35 % gällerär attannars

vid lindrigare sjukdomstillstånd. Helt undantagna från rabattering är
sedan 1990 tonika antiastheniques. Redan tidigare bl.a. vissavar
dennatologiska läkemedel icke rabatterade. Andra produkter, intesom

rabatterade, sådana fabrikantenär någon anledningär valt attsom av
placera utanför sjukförsäkringssystemet, för han inte villt.ex. att

det högsta pris myndigheterna godtar för produkten.acceptera som
läkemedel,Dessa för vilka fabrikanten således själv priset,sätter är

dock relativt fâ. Homeopatika rabatteras med franska65 %. Det syste-
innebär patienterna får rabatten läkemedelpå i efterhand.met att ut
Frankrike dispenseringI från förpackningar på apotekenär större

tillåten. Endast Förpackade branded generics förekommer alltså, dels
sådana med särskiljande dels sådana med generisk benämningnamn,

tillverkarensjämte och dessaVar kategorier har 5 %nanm. en av ca av
omsättningen. Substitution tillåten, och läkarnas attityd tillär syno-

ganska negativ.ärnympreparat

Italien

Som del det ekonomiska âtstramningsprogrammet har denen av
italienska regeringen beslutat1994 särskild läkemedelsbudgetom en

ligger omkring 30 under% 1993 års utgifter. Regeringen hoppassom
nå budgetmålet bl.a. plan för klassificering läkemedel,genom en ny av
borttagande den gamla subventionslistan Prontuario och föränd-av
ringar i egenavgiftssystemet.

Bestämmelserna, bilaga till regeringens budgetpro-utgörsom en
förposition inkluderar1994, borttagande direkt prisreglering ochett av

introduktion för styrning prissättningen. Propositionenett systemav av
de omfattande ingreppen läkemedelsområdetär på undermesten av
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år och den involverar fundamental omstrukturering statenssenare en av
utgifter för läkemedel förändringoch egenvårdsansvarstörremot etten
för patientema/medborgama, bl.a. tillgänglighet blirstörregenom som
följden antal överförs från receptplikt tillatt ett preparatav
receptfrihet.

Prontuario-systemet utmönstrades i januari -94 ochsagtsom
med generallis omfattande alla läkemedel på marknadenersattes en

och klassificerade under huvudrubrikertre

livsnödvändiga läkemedel och läkemedel för kronisktA sjuka
läkemedel särskild terapeutisk betydelseB av
övriga läkemedel kanC inte karaktäriseras tillhörandesom som
de två första klasserna.

statliga läkemedelskommitténDen ansvarig för komposi-CUF ärnya
listantionen för klassificering läkemedel tillvarje enderasamtav av av

de kategorierna. Enligt regeringens bestämmelser skall omklassi-tre
ficeringen läkemedel genomföras så läkemedelsbudgeten inteattav
överskrids jämfört med perioden september -92 augusti -93.t.o.m.

skall1994-01-01 alla läkemedel klassificeras i sambandFr.o.m. med att
erhåller försäljningsgodkärmande.de
Det prisstymingssystemet började tillämpas under 1994. Detnya

läkemedelsproducentemainnebär sina prisermåste tillatt anpassa en
medelprisläge för för produkt.EU varje Imotsvarar ett annatnorm som

företagenfall tillåts inte höja priser differensenmed 20 %änmera av
EU-medelprisettill för varje år. Prisförändringarna kommer att styras

interdepartemental ekonomisk planeringsgrupp CIPE.av en
ytterligare egenavgiftertillägg gäller patienternas kommerSom att

för bättre patientnytta.spegla varje produkts relativaatt attanpassas
Klass A-produkter kommer subventioneras med 100 %,att statenav

B-produkterklass kräver egenavgift med och klass C-produkter50 %
allskommer inte subventioneras. Majoriteten klass C-produkteratt

dock fortfarande Regeringen förväntarkommer receptbelagda.att vara
sig omkring subventionerade30 % de före reformen produkternaatt av

omklassificeraskommer till kategori C.att
1995 kommer bestämmelserna undantag frånFr.o.m. också om

egenavgifter ändras. äldretill 12 år ochBarn överatt personerupp
65 år undantas från egenavgift, liksom patienter användersom

kategoriläkemedel Inkomsttaket, vilket skyldighet betalaA. på attav
egenavgifter baserat, liksom förslopas, kupongsystemet undan-var

för egenavgift. registreringsavgift husläkare kommerEn förtag
troligen behållas. ligger idag kr räknat iDen på nivån 350 svenskaatt
kronor.
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för varjeAvgiften 20 kr i svensk valuta och denärrecept mättca
för patienterbehålls inte betalar egenavgift.även som

hand omklassificeringenHand i med kommer regler införas,attnya
omfattar apotekens läkemedelsexpedition. Apotekarna kommer attsom

drabbas höga böter de bryter förbudet säljamot attav om
receptbelagda läkemedel vidItalien underI är attutan recept. man van
helgerna, det få fatt läkare, kunna köpasvårt inär är att en
receptbelagda läkemedel regel ansluterDennautan recept. nya som-

Italien krafttill i implementerat EG-direktiv trädde i 1994.ett nyss -
kritiserats alltför hård.har apotekarna för SomDen attav vara en

kuriositet kan det inte alldeles klart, skallärnärrmas att vem som
kontrollera apotekarna detta hänseende, troligen läggs uppgifteni men

carabinieri fraud squads.på
kraft, gälldedessa beskrivna bestämmelser i förInnan trättovan

inkomsttaketnedan angivna avgifter vid varje tillfälle1993 över-om
skrids:

Inkomsttak

familjeni 30 L 1/1 SEK 136.000En -950 person m ca
familjenTvå i 42 190.680L0 personer m

i familjen 227.000Tre 50 L0 personer m
varje ytterligare medlem 22.700För 5 L0 m

inkomsttakenAvgifter över

385för besök hos allmänläkare 1/1 SEK Full85.000 L -95 ca0
plus % på varje till-betalning till för varje 1040.000 L receptupp

kommande kostnad l/2 182.-95 SEKca
Avgift till för specialistbehandling plus 10 % på100.000 L0 upp
varje tillkommande kostnad 1/1 454.-95 SEKca

referensprissystem.också efter vånda införtItalien har stor ettnumera

Nederländerna

apoteken Nederländerna patient-Under åren 1983 1988 i uttog en-
avskaffadavgiftavgift på NLG 2.50 recipe. Denna ett tagper var men

skatteñnansierade sjuk-återinförd och NLG 10. Statligaärär numera
Resterandebefolkningen. delkassor för kostnaderna för 69 %svarar av

förutsättning för fåbefolkningen försäkrad i privata kassor. Enär attav
årsinkomststatliga sjukkassesystemet harlämna det överär att enman



Läkemedel Europa1998:50 i 205SOU

statliga kassomade blimedlemskap iframtidenNLG 68.000. I avses
obligatoriskt för alla.

förutsättningunderNederländernaGenerisk substitution får ske i att
för-åtgärdenoch äveninfonneraspatienten samt attaccepterarom

utnyttjas alltmer.substitutiontillinfonneras. Möjlighetenskrivaren
parallellimport 1992generika ochförbrukningenTotalt mot-väntas av

parallellim-läkemedelskostnadema. Därav25 % svararavsvara ca
behålla 1/3apotekenf°arsubstitutionför hälften. Vidnästanporten av

besparing.uppnådd

Storbritannien

recipe.betalar 5.65patienten fgrundregelnStorbritannienI är att per
betalas i %endast 50avgiftenemellertid så mångaUndantagen är att

låg-pensionärer,år,barn under 16förUndantagfallen. görs t.ex.av
ochm.fl.krigsveteranerarbetslösainkomsttagare, personergrupper

för 80 %stårsjukdomar.kroniska Dessamed vissa avcagrupper
1996 8 %årMindre 10 %läkemedelsförmånema.förkostnaderna än
betalaspatientavgiften. Restentäcksläkemedelskostnadema avavav

skatte-NHS,ServiceNational Health ärförinomstaten somramen
förutgifternatotalaandel deLäkemedelsförrnånenfinansierat. som av

årtill % 1996.12från % år 1993har ökat llsjukvård inom NHS
inte,sjukdomstillstånd rabatteraslindrigaLäkemedel vissamot

haprodukter,och andrabensodiazepinpreparatvissaheller som anses
Totalt 2.000priset.relation tillvärde i ärterapeutisktlitetalltför ca

frånundantagnasortimentetregistreradedeteller 10 %produkter avca
thebeträffanderedovisatsvadenligtrabattering. Detta ovansom

List.Limited
allmänläkarnadärdatabaseratfinns1988Sedan hösten system,ett

preparatnivå. Läkarnapåända nedförskrivningsinföljakan egen
läkemedels-nedinformationsåtgärderolikastimuleras att pressagenom

förskrivningochförskrivninggeneriskbl.a.kostnadema, avgenom
Förskrivningsmönstrenrekommendationslistor.särskildaläkemedel på

totalharallmänläkareregionala inspektörer. Deföljs också ensomav
genomsnittet medlokaladetöverstigerförskrivningskostnad, mersom

uppmärksamhet.särskildainspektörernasförvänta sigkan%,25än
f.n. medökarvårdläkemedelskostnadema ibrittiska öppenDe ca

ändradvolymökning, 6 %2 %berorårligen. Därav%10 ca
prishöj-och 2 %preparatdyraretill ochövergångproduktmix nya

produkter.existerandeningar
gäller båderevision. Dettaårsvid 1986uteslöts från PPRSGenerika

harsådanaochgeneriska ettsäljs under sittprodukter somnamnsom
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särskiljande branded generics. Prisnivån bestäms heltnamn av
marknadskraftema för sådana generiskautom produkter ärsom en-

på marknaden. deI fallen sker prisförhandlingar medsamma departe-
mentet.

Tyskland

I Tyskland ingår läkemedelsförmânema i sjukkassesystem,ett harsom
sina i Bismarck-tidensrötter sociallagar 1880-talet. Obligatorisk sjuk-
kasseanslutning gäller i princip för alla tyska löntagare med inkomsten
under f.n. DM 4.725 månad. Undantagna myndighetsanknutnaärper
offentliganställda, utgörande 10 % arbetskraften, har dennaca av som
grundtrygghet arbetsgivaren. Fönnånema med andragenom är ord
knutna till innehav arbete.av

Försäkringen gäller för maka/makeäven och bam, inte för-ärsom
säkrade på Studerande,sätt. praktikanter,annat arbetslösa, bönder och
pensionärer har försäkringsskydd löntagare vid sjukdom,samma som

avgift och betalasättet avviker. Sammanlagtattmen 90 %är ca av
befolkningen försäkrad, frivilligt eller obligatoriskt, i de lagreglerade
sjukkassoma. Antalet sådana sjukkassor fördelade1.200,är på åttaca
kategorier, kommunala, företagsanknutnat.ex. och tjänstemarmasjuk-
kassor. Avgiften i genomsnittär 13 % lönen till f.n. DMca av upp
4.725 månad. Hälften betalas arbetsgivaren och hälftenper av av
arbetstagaren.

Kassoma med vissa undantag,styrs, med lika antalav organ repre-
för arbetsgivaresentanter och arbetstagare. De organiseradeär på

förbundsstats- och delstatsnivå för så effektivt möjligt kunnaatt som
förhandla med bl.a. apotekamas, läkarnas och sjukhusens organisa-
tioner. Vid sidan de offentliga sjukkassorna finns privata alternativ.av
Många har privat försäkring tillägg till den obligatoriska fören som att
öka kvaliteten på sjukförmånerna. Sammanlagt 15 miljonerär ca perso-

helt eller delvis privatförsäkrade.ner
År 1993 omfattades 45 % den samlade förskrivningen ica av

öppenvård referensprissystemet. Liksom i Nederländerna stårav
patentskyddade originalläkemedel utanför och rabatteras fulltsystemet

Läkemedel vissaut. lindriga sjukdomstillståndmot hosta, snuva,
lättare magbesvär etc. rabatteras inte alls.

Samtidigt med referensprissystemet infördes 1989 patientavgiften
på DM 3 för läkemedel Årutanför detta 1993 utvidgadessystem.

så alla läkemedelsystemet belastadesatt med patientavgifter. Egen-
avgiften då avhängig förpackningsstorleken enligt följandevar av
schema. För små läkemedelsförpackningar betalades 3 DM, för
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och förpackningarmediumförpackningar betalades DM för5 stora
betalades 7 DM.

egenavgiften mellan DM 9 ochEnligt beslut våren 1997 ärett nu
för för-förpackningsstorlek 9 småberoende produktenspåDM 13

förpackningar. Underför och förpackningar, mellan- 13 DMll stora
fulltfår betala pris.förpackning patientenkostnad 9 DM peren av

införandereferensprissystemets påstrukturella effekternaDe av
beskrivits för Neder-läkemedelsmarknaden i Tyskland liknar dem som

betydligtpatientavgiftema år 1993Tilläggas börländerna. att gav en
referensprissystemet.besparing för sjukkassoma änstörre

År total omsättningmed281 aktiva substanser1989 en av cavar
och förekomfrån leverantörmiljarder tillgängligaDM 8 änmer en

hade 1/3produkter. Generikadefmitionsmässigt i generiskaalltså ca av
motsvarandeleverantörför läkemedel medomsättningen än caenmer

volymen för dessa.hälften av
obetydlig till Tysk-till varit relativtParallellimporten har fram 1993

datofram till dags ochomsättningen. har ökatland % Denca l av
de åren.stiga ytterligareförväntas komma närmasteatt

förskrivnings-skrotahar förslagVåren 1997 attpresenterats ett om
och i ställetglobal prescribing budgetsbudgetema doctors genom-

kranken-respektivedär läkarna förhandlar med sinaföra systemett
maj det intebörjanförskrivningsramar. dagslägetIkassen äravom

örbundsdagen.förslag igenom idetta gått Fkänt om

Utvecklingstendenser8

i hälso- ochharmedlemsstatersjälvständiga ställning EU:sDen som
läkemedelsområdet, kan för-sjukvårdsfrågor, inklusive frågor rörsom

innehållerRom-fördragetframtid.bestå under överskådligväntas som
skall med-EU-ländemaartikelvisserligen värnaattsagt omen om

på sjukdoms-fokuserasFramför allt skall intressethälsa.borgarnas
rörande hotoch utbildningforskningförebyggande åtgärder motsamt

med kommissionensamverkanskall ifolkhälsan. Medlemsstaterna
Även samarbeteviktenområden.sina insatser dessasamordna av

tidigare nämndanslutning tillutanför unionen betonas. Imed länder
därrad dokument,utfärdatrådet och kommissionenartikel 129 har en

överstatliga regler harbindandebehandlas. Någraproblemen närmare
publicerats.emellertid inte
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det gällerNär den framtida läkemedelsförsörjningen har denna i
någon mån behandlats i EU-dokumentet COM 93 final718 om
industripolitik för den farmaceutiska sektorn och närmast ärsom en
meningsyttring från kommissionen. framhållsDär vikten denattav
europeiska läkemedelsindustrins utveckling främjas, samtidigt som
priskonkurrens bör stimuleras, bl.a. ökad användninggenom av gene-
rika. tidigareDen i detta dokument omtalade Frankfurtrundan är ett
komplement till denna industripolitik och det naturligtvis beteck-är
nande för hela marknaden det fortfarande gamla frågoratt är samma

står på den dagordningen. Spörsmålen angelägna för de olikaärsom
medlemsstaterna samtidigt motstridiga. Alla vill ha fram-statermen en
gångsrik forskande läkemedelsindustri. Samma vill patien-stater att

skall bota så många krämpor möjligtterna med egenvård, i syftesom
hålla de finansierade sjukvårdskostnadema.att Om detgemensamtnere
nödvändigt förskriva läkemedelär inom föratt subvention ärramen en

det medlemsstaternas önskan denna förskrivning skall så billigatt vara
möjlig, med hjälpgärna något generikum eller parallell-ettsom av

importerat Vem kan finna lösning dettapreparat. problemen som,
inte samtidigt iså alla fallän någorlunda marknadskonformt, till-om

fredsställer de berörda aktörerna
Genomförandet det registreringsystemet inklusive biverk-av nya

ningsövervakningen kommer tillhöra huvuduppgifterna läkeme-att
delsområdet inom EU under de åren. vissEn uppdateringnärmaste av
den befintliga lagstiftningen kommer ske. Direktiv rörandeäven att
miljöaspekter på läkemedelsområdet kan förväntas.

En uppgift, pågår, utvecklingen databasstor ärannan som av en
godkända läkemedel inomöver kommerEU. Den kunna infor-att ge

mation rörande produkternas egenskaper, priser och rabattering i olika
länder, försålda volymer Avsikten den skall bli till-etc. är ävenatt
gänglig för allmänheten.

de enskildaI EU-ländema kommer strävandena bromsa kost-att
nadsutvecklingen för läkemedel med all säkerhet fortsätta. Sannoliktatt
kommer fler länder införa referensprissystem. Det troligtatt är även att
tendensen till övervältring kostnader på den enskilde kommer attav
fortsätta.
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Avslutande kommentar9

vanskliginnehåll denna karaktärframställning med ärEn att upp-av
värderingarför jämförelser och kanväsentligaUppgifter ärrätta. som

kontrollfrågor ställtsochaktuellt underlagha ändrats använtstrots att
missförstâs.också lätt Läsarenmyndigheter. Uppgifter kanberördatill

läkemedel dynamisktområdet regleringha i minnetdärför ärbör att av
tillochomfattande regleringenden systementrots sommera se--

ochtill angivna krontalsådana procentsatser.än
till denna fram-fram faktakällor förDe använts taöppna attsom

företrädesvis följande:ställning är

PharmaceuticalWorld NewsScrip-
MagazineScrip-

Scrip Reports-
Wahlgrenfrån ABSvenRapporter-

PharmaciesUnion of the SocialEuropean-
Health OrganizationWorld-

CommunitythePharmaceutical Group of European-
studier.material ochinternaApoteket AB:s egna-

Förklaringar10

inköpsprisApotekensAIP
ningsprisutförsäljApotekensAUP

godkänts förGenerikaläkemedelgenericsBranded som
särskiltförsäljning med nanm

försigsluterköpareGruppBuying sammansomavgroup
kartellinköpspriseratt pressa

direkt effekthakanSekundär EG-rätt,Direktiv som
SkallEU-lands verksamhet.på

implementeras.
gemenskapen denEkonomiskaEuropeiskaEG
brukar betecknasEU-fördragendel somav
EU-bygget ochiförsta pelarendensom
regler.överstatligainnehållersom

UnionenEuropeiskaEU
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Generika läkemedelEtt harsom samma
beredningsform och innehåller samma
mängd aktiv substans tidigareettsom
registrerat läkemedel med dokumenterad
medicinsk ändamålsenlighet
originalläkemedel

Grosshandel Partihandel affärsriskertarsom egna
Marginal Bruttovinst varuförsäljning

varuanskafñiing
Negativ lista Motsatsen till positiv lista
Parallellimportl- Import från EU-land tillett ett annat av en

märkesvara vid sidanexport originalimportören.av
Motsvarande för export.

Patientavgift Del läkemedelspris betalas kontantav som
patientav

Partihandel Partihandel med betoning av
distributionsuppgiften

Positiv lista Lista läkemedel godtas föröver som
läkemedelsförmån

Referenspris varje läkemedelFör har likvärdigsom en
billigare motsvarighet på marknadenmen

bestäms särskilt pris skall ligga tillett som
grund för prissättningen inom
läkemedelsförmânen

vård§luten Vård inom institution
vårdOppen Motsatsen till sluten vård
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Tabeller1 1

l siffermässigTabell Allmän 1993 och 1994bakgrund

DK N SF GBD F I NL S
inv.milj.Antal 5,2 4,2 5,0 56,2 57,281,0 57,7 25,5 8,8

md SEK 1015BNP 840 730 13650 9500 7000 8200 2300 1500
Kostn.f. hälso- 6,5 7,6 8,9 8,5 6,6 5,78,5 9,9 7,8
sjukv. % BNPav

läkemedelK0sm.f. 11,0 11,6 23,19,2 11,4 15,9 17,1 7,7 11,0
% H Sav

inv/apotekAntal
14900 14000 8000 4800 36003400 2600 10500 10500

läke- 46,1Förs. 5,5 3,5 5,6 123,1 108, 78,9 15,1 14,5av
Amedelmd SEK 1

146Läkemkonsumt. 81 66 85 118 61 108 76 94
Indes EU-snitt 100

inv/läkareAntal 364 369341 413 415 706 755 413 358
Andel parallellimp. 5 0 0 5 1 10 1 10-15 0

omsättningi % av
Medellivslängd

71,4 70,9 72,8 72,4 72,071,8 74,0 73,7 75,0män-
kvinnor 77,7 80,0 79,3 77,3 80,9 78,0 78,6 79,9 80,5-

Nejför Nej Nej NejSystem Ja Ja Ja Ja Ja
priskontr. läkem.av

PGEUKälla: Främst
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Tabell 2 Läkemedelsmarknaden i jämförelseEuropa, av
omsättning marginaleroch

Land/ 1993 1994 Dito 1994 1994 Anm
Jämförelsetal Omsätt- Detalj-Prisnivå Parti-

index handels- handning -
md ECU AIP A UP marginal marginal

% på % på
AIP AUP

Sverige 1,543 100 100 3,0 22,3
Danmark 579 129,0 129,0 5,0 25,8
Finland 591 100,9 113,4 5,0 29,5
Norge 387 124,9 121,7 9,5 27,7
Belgien 1,587 11,6 28,41121,0 130,0
Frankrike 11,508 102,6 105,7 7,1 27,5
Holland 1,585 176,1 176,6 14,34 25,0 1 OTC25,5

%
Italien 8,430 23,0197,5 97,0 10,5 2 Avser 1993
Storbritannien 12,534,888 119,4 118,0 25,02 3 Författn.

reglerad. snitt
9,0 %är ca

Tyskland 13,057 4143,2 138,7 13,75 28,4 Avtals-
uppgörelse, i
realiteten 12,0
%

ApoteketKälla: AB
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läkemedelskostnaderkontrollMetoder förTabell 3 av
Land Nega- Generisk Refê- Läkem.Pasi- Patientens Generika Pris-

substitution budgetförekomstriv egenavgijiliv stopprens
lista eller allm-lista förpris-

-sänk läkaresystem
Belgien 0/25/50/60% Nej Nej NejJa Ja JaJa men

dåligtprisetav
genom-

slag
Danmark Nej 25/50/75/ Ja Ja be NejJa Ja Jaom av

100 GP% av
priset

Frankrike Nej 0/35/65/ NejJa 100% Ja Nej Ja Jamen
priset dåligtav

genom-
slag

Tyskland Nej Ja beslutJa Fast Ja Ja Ja Jaomsumma
GPav

Grekland Nej NejNej 25% priset Ja Nej NejJa av
Irland Nej Patientens Uppmun- Nej Nej Ja JaJa

inteavgörstatus tras
Italien Nej NejNej 30/50/100% Ja Nej JaJa men

dåligtprisetav
genom-

slag
Holland Ja NejNej Fast Ja GPS: J JaJa om asumma

godtarpat.
Nej Nej Nej NejPortugal Nej 0/20/50% IaJa av

priset
Spanien NejJa l0/40 Ja Nej Nej JaJa % av

priset fast+
summa

Storbritan- Nej JaJa Ja Fastpris Ja Inom Ja
nien sjukhus
Österrike Nejpris Nej NejJa Ja Fast Uppmun-

tras
Finland Nej Nej NejFast JaJa Nej +summa

% kostn.av
NejNej0/10/30% Ja JaNorge Ja Ja

kostn.av
NejSverige Nej NejJa 100/50/25/ Ja Ja

pris10% av
NejSchweiz NejJa % kosm. Ja NejJa av

Källa: WHO
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Sverige Canada-

Jämförelse mellan finansiering av

och prisbildning läkemedelpå i
och sluten VårdÖppen

David Andersson
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1 Administration

Canada både parlamentariskär monarki och federativ själv-en stat,
ständig medlem i det brittiska samväldet. Det världensär näst största
land efter Ryssland och omfattar hela kontinenten USA mednorr om
undantag för Grönland och Alaska del småöar tillhörsamt en som
Frankrike. Canada består tio provinser och territorier Yukon,treav
Northern territories och Nanuvik Ontario och Quebec de tvåärvarav

provinsemastörsta med omkring hälften den samlade befolkningenav
på 28 miljoner innevånare. Nedanstående tabell översiktlig bildger en

administrativa skillnaderöver och likheter mellan Canada och Sverige
beträffande hälso- och sjukvård.

CANADA SVERIGE

Federativ omkr 28 milj invstat, Suverän omkring 9 milj invstat,

10 provinser 3 territorier+ 26 sjukvårdshuvudmän
23 3 lt-fria kom+

Allmän sjukförsäkring för all Allmän sjukförsäkring för all
sjukvård sjukvård

Finansieras via skatter på federal Finansieras via statsskatt stats-
nivå bidrag och på provinsnivå. bidrag och via skatt lands-
Två provinser tillämpar obli- tings- och primärkommunnivåen
gatorisk progressiv sjukförsäk-
ringsavgift
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sjukvårdochHälso-2

alla. GenomförCanadasjukvården i över-allmänna är öppenDen en
den allmännaprovinsemaochfederationenenskommelse mellan om

finansierabereddfederationenförklarade sigsjukförsäkringen att om-
vården.den slutnaochdenkostnaderna för% öppnakring 5O av

respektivebefolkningsutvecklingen inompåFinansieringen bygger
ekonomin.tillväxten ipåprovins samt

kanadensisk sjuk-ochsvenskmellanskillnadengrundläggandeDen
organiserad. Dettahelt privatdenvårdsproduktion ärär att senare

Canada låter sigiadministrativadärtraditionföljer systemenav
modellen. Alltsåengelskadenamerikanska ochdenbådeinflueras av

undantag för läke-vissthelt igenomhaCanada valtihar att enman
hälso-finansieringoffentligtill senareåterkommerjagmedel, avsom

icke vinst-privataformsker iproduktionenmedansjukvårdenoch av
vården.läkare i denoch privatasjukhusdrivande öppna

HealthCanada Act2.1

be-kanadensiskadenförrättigheternagrundläggandeovanståendeDe
Canada Healthnivånnationelladenregleras påfolkningen genom

statsbidragen förfå delskallprovinsema attfrån 1984. FörAct att av
följ-minstskall provinsemasjukvårdenochhälso- garanterafinansiera

ande.

omfat-alla invånareinnebärvilketsjukvårdsförsäkring,Allmän att0
ingår.de förmånertas somav

sjukhus ingår.ellerläkaremeddelasvårdmedicinskAll avsom0
alltså i sjukförsäk-sjukhusavgiften,ivård ingåri slutenLäkemedelo

ringen.
patientavgifter fårInga ut.tas0

allmänna sjuk-dendärförekommaf°arsjukförsäkringarprivataInga0
gäller.försäkringen

offentligaadministreras ävenskalloch sjukvårdenHälso- organav0
händer.privataproduktionen ligger iom
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2.2 Läkemedel i vårdöppen

Åtgärder inte ingår i det basåtagande täcker alla invånare ärsom som
tandvård, vissa hjälpmedel läkemedel i vård. Mångasamt öppen pro-
vinser har emellertid utsträckt sina förmåner till omfatta vårdatt
utanför basåtagandet. Exempelvis till fria läkemedel för barn och
pensionärer. läkemedelFör i vård gäller den ordningenöppen armars

omkring 50 % kostnaden för läkemedel i vård bekostasatt öppenav av
provinsen medan den resterande hälften betalas läkemedelskonsu-av

själv eller privat läkemedelsförsälcring konsumentenmenten av en som
ordnat på hand eller via sin arbetsgivare.egen

Ännu så länge den svenska rabatteringen läkemedel isynes av
vård för konsumentenöppen vad motsvarandeänvara gynnsammare

förmån i Canada verkar Det avgörande för detta konstaterande ärvara.
vi har högkostnadsskydd vilket inte finns Canada.att iett

2.3 Sluten vård

Sjukhusen privata institutionerär och läkarna inänmts öppensom ovan
vård privatpraktiserande. förEnär svenska ovanlig företeelseögon är
det sjukhusen inte har anställda läkareatt med kontrak-utan ett system
terade läkare med inläggningsrätt till visst sjukhus. Den vill bliett som
behandlad på visst sjukhus skall alltså söka vård hos läkareett en som
har inläggningsrätt till och behandlingsrätt på just det sjukhuset. Det är
fri etableringsrätt för såväl sjukhus för privatpraktiserande läkare.som
Tillsammans med den regeln sjukhusen och läkarnaatt ersätts genom
fee-for-service har sjukvårdskostnadema under tid börjat öka isenare
oroväckande omfattning vården genomförs efter budgetför-trots att
handlingar med berörd provins. Provinsen den ende köparenär av
vård i och med privata försäkringar förbjudna.att är

Drivkraften i kostnadsökningama ligger enligt samstännniga be-
dömningar hos läkarna hos patienterna. Det med andra ordän ärmer
fråga utbudsdriven kostnadsökning. flesta provinsemaDe sökerom en
därför lösningar på kostnadsproblemet introduktion tak förgenom av
ersättningar till sjukhus och läkare. den offentligaGenom totala finan-
sieringen har möjlighet via förhandlingar på produk-att sättaman press
tionssidan och därigenom begränsa utbudet. förhandlarMan t.ex.
mellan provinsemas regeringar och läkarnas organisationer budgetom
för läkarlöner och avgifter för behandling.

intressantDet i Canada inte iär onödan villatt notera att man
avhända sig den nuvarande ordningen vården via offentligaatt styra
administrativa medel. förslagEtt antal till åtgärder för begränsaatt
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kostnadsökningama fram inom provinsema. Bl.a. följandehar tagits
införas.diskuterats eller tid kommithar på attsenare

för sjukhusvård.Fokusering och primärvård i ställetpå egenvård
offentliga finansieringen.Undvika konkurrens och behålla den

och vårdproducenter.bättre samarbete mellan politikerSkapa
läkarutbildningen.Reglera

olika kroniska sjukdomar.Utveckla vårdprogram för
till läkaremindre kostnadsdrivande, ersättningssystem änPröva nya,

fee-for-service.

förJämförelse2.4 systemav

läkemedelsrabatt

receptförskrivnaför subventionhar ordningenframgårSom avovan,
det amerikanskaCanada influerats såvälläkemedel i synsättet somav

subvention och försäk-både offentligengelska. tillämpardet Manav
kanadensiska lösningen frånskiljer denringsrabattering. Det senare

speciellt nordiskhögkostnadsskyddetsvenska. Fortfarandeden är en
mycketinternationellt måsteuppfinning sett gynnsamanses varasom
rabatteringenNoterbart ocksåläkemedelskonsumenten.för är att av

olikakonsekvensenprovinsema med denläkemedel fråga förär atten
förhållandeolika provinser. Ettkomma tillämpaskan attsystem somav

nationenCanadabefolkningen ibekymraknappast är ägnat att sersom
litar tillden nivåfederation medan provinsen närär mansomensom

för människorna.vardagsproblemenstyrning regleringgäller ochdet av
alltför läkemedel ilåtamed vioch påI ansvaretär väg mot attatt

välkan påståtill landstingenutsträckning från attstatenstörre man
varandra.sigbådade närmarsystemen

Även innehåller påtagligaläkemedelsfönnånenfinansieringen av
läkemedelfinansiera påframdelesBåda länderna kommerlikheter. att

i framtiden för-i SverigeSkulle läkemedelsfönnånenregional nivå.
det väl skälgäller idag finnsytterligare vad anta attsämras mot som

land.i vårtförsäkringar kommer introducerasprivata ävenatt
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3 Särskilt läkemedelsförsörjningom

Läkemedelsförsörjningen regleras på nationell nivå i Canada vad be-
träffar tillverkning, import, märkning och distribution läkemedel tillav
apoteken. Partihandel med läkemedel så på handelär när medsom
narkotika helt oreglerad. Själva apoteksverksamheten regleras däremot
på provinsiell nivå. Huvudprincipen härvid enbart legitimeradeär att
apotekare får driva apotek. Apotekaren f°ar anlita icke professionell
personal biträde. Apotekaren måste dock med sittsom eget namn an-

för verksamheten och alltid redovisa detta i sin marknadsföring.svara
Kompetensmonopolet alltså starkt uttalat.är

finnsDet i Canada omkring 5200 apotekare 70 % arbetar i denvara
vården iöppna 1500 öppenvårdsapotek. Omkring 18 % arbetar inomca

350 sjukhus eller vårdinrättningar. förmodligenResten inom denca
generikaindustri finns i Canada. Landet saknar i stortsom sett en egen
forskande läkemedelsindustri.

Läkemedelsförsörjningen i form apoteksverksamhet fick ettav upp-
sving i Canada i samband med provinsema införde läkemedelsfor-att
mâner för pensionärer och för märmiskor beroende social-ärsom av
vård. Detta skedde under första hälften 1970-talet. Då utveckladesav
också förmånerna för den övriga befolkningen 50 kostnaden% stårav
provinsen för 50 % får den enskilde för enligt vad angettssvara som

harDet sedan dess skett relativt omfattande utbyggnadovan. en av
antalet apotek i s.k. rural areas". Begreppet bör här kunna motsvara
vad vi i med glesbygd.menar

Apoteket får ersättning i form receptavgiñ förmodligen recipe-av
avgift enligt vårt språkbruk uppgående $7till för normalpatient ochen
$2 för pensionär. Den totala receptavgiften enligt förhandlingarären
mellan provinsen och apotekarföreningen begränsad till $l00 per
patient och år. Ersättningama till apoteken i sammanställd form utser
enligt nedanstående förteckning.

Expeditionsavgift recipe alt.7,00 2,00 $CAN0 per
Expeditionsavgift för speciallivsmedel CAN$5,400
Patientprofilmeddelande till förskrivare CAN$15,450
Överenskommelse icke expedition 7,00 CAN$0 om
Extemporeexpedition CAN$11,130
Expedition på icke öppethâllandetid 22,48 $CAN0
Dosexpedition avseende veckodoser $3,43 CAN0
Särskild service till diabetiker $2,16 CANO
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ersättningexpedierade läkemedlendebetalt förfårApoteket genom
tillinköpsprisläkemedletsi principuppgående tillprovinsenfrån apo-

marginalen.ingaalltsåApotekaren tjänarteket. pengar
bestämmelsernakanadensiskai deinslagintressantafinns tvåDet

apotekarenprincipenförstaläkemedelsförsörjning. Den är attför expe-
inteutgångspunkt ochbästapatientensmeddierar receptet som ensom

skall lagra dataapotekarenandraförskrivaren.från Den ärorder att
Härigenom kanpatientproñler.formreceptexpeditioner iöver av

analysera den ochläkemedelskonsumtion,följa patientensapotekaren
patientens bästaläkare. Förpatiententillförändringarrekommendera

Apotekaren får församarbete.haoch läkarenapotekarenskall näraett
samband medidenneintervention$15 för varje görnärvarande som

patientproñlen under-användaläkemedelsexpeditionen att somgenom
rekommendationermedtill läkarenmeddelandeskriftligtförlag ett om

kopiaerhållaskall hanönskar detpatientenförändringar. Om en av
rekommendationen.

för arbetetbestämmelserGrundläggande3.1

patientproñlermed

patientproñler. Medmedför arbetetapotekarenDet är ansvararsom
ståndpunktupprättadapotekarenhärvidpatientproñl an-en avmenas

läkemedel denintagsamladeläkemedelskonsumentens samtgående av
tillskriftligen denlänmasPatientproñlen skalleffekten.terapeutiska

förskrivande läkaren.
lämnas tillläkemedelskonsumentenuppmaningskall påkopiaEn av

denne.
för ersättning tillgrundtillliggaskall kunnapatientproñlenFör att

läke-falltill iinnehålla kommentarer ettden vartmåsteapotekaren
innehålla rekom-och därutöverförmånsgrundandemedel är ensom

behandling-förskrivnadenuteslutningändring ellermendation avom
en.

läkemedelpåPrisbildning4

prissättningenhar1994-01-01EES-avtalettillSverige anslöt sigSedan
marknadsförandefri.varit Detmarknadensvenskaläkemedel på denpå

godkäntpåvillpris detfritt vilkethelt sätta ettbestämmerföretaget
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läkemedel. Företagets filosofi kring prisbildningen får inte påverka den
föregår godkännandebeslut Läkemedelsverket. Deettprocess som av

kriterier läkemedel skall godkännas eller inteavgör ett ärsom om
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt. läkemedelstillverkarenOm
emellertid vill läkemedlet skall kunna subventioneras samhället iatt av
samband med förskrivning, måste tillverkaren dettaanmäla till Riks-
försäkringsverket för få pris godtas Dettaatt ett staten. är,som av
mycket summariskt beskrivet, den ordning gäller i Sverige ochsom

ansluter till EG-bestämmelsema för läkemedelssubvention enligtsom
det s.k. Transparencydirektivet EEC 105/89.

Även i Canada prissättningen på läkemedel fri. marknads-Detär
förande företaget bestämmer självt vilket pris villdet på på densätta ett
kanadensiska marknaden godkänt läkemedel. Alltså situationen iär
princip lika dennapå marknad den varjepå europeisk. Sam-ärsom
hället skapamåste något verktyg kan priskontrolle-fungerasom som

i fallrande, prispåverkande, tillämparså någonvart snart mansom
subventionform läkemedelskonsumtionen. Canada har federalpåav av

lagstiftningnivå tillskapat särskild myndighetår 1987genom en som
uppgifthar till följa läkemedelsprissättningen härvidoch kontrolleraatt

inget företag läkemedlet kanmed skydd påatt patent ta ut ettsom av
alltför högt pris.

The Patented4.1 Medicine Prices Review
Board

slutet 1960-talet införde Canada tillägg till sin patentlag-I ettav
stiftning innebar inhemskt generikaföretag kunde brytaatt ett ettsom

risk för bli stämd enligt kanadensisk lag, denutanpatent, att mot att
ursprunglige patentinnehavaren erhåller royalty 4 % på produk-ett om
tionsvärdet. Anledningen till detta ville få till stånd bättreattvar man
konkurrens på kanadamarknaden för läkemedel i och med provins-att

hade börjat läkemedelskonsumtionen.subventionera Lagstift-erna
förväntadningen effekt. Emellertid visade det sig den stodsnart attgav

med bestämmelseri strid de måste följa frihandelsavtalen medsom av
tecknadesUSA under 1980-talet och ordningen med tvångspatentsom

tvångslicenseroch förbjöds dänned. Canada åter i det läget attvar nu
utländska framförde läkemedelstillverkama fick försteg de in-stora

generikatillverkama. betalahemska Provinserna fick åter för vad som
uppfattades federalt initiativ. Något alltså förmåste görasett attsom
kunna hålla kostnadsökningama läkemedel.nere

SOU8 98:50
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tilläggEtt till den kanadensiskanytt patentlagstiftningen infördes
den s.k. Bill C-22 innebar myndigheten, The Patentedattgenom som

Medicine Prices Review Board PMPRB, fick i uppgift kontrolleraatt
så inget läkemedelsföretag i skyddatt kunde förett patent ta ut ettav
högt pris på kanadamarknaden. Detta går i princip till så PMPRBatt
granskar priserna på alla patenterade läkemedel och jämför priserna i
Canada med vad det berörda företaget för läkemedeltar påut samma

antal andra läkemedelsmarknaderett inom OECD-området. Ett av
dessa länder Sverige.är

PMPRB de patenterade läkemedlen i tregrupperar grupper.

Gruppen innehåller läkemedel enbart utvecklingutgör ettsom en av
befintligt styrka på befintlig dosering.preparat t.ex. genom ny
Gruppen innehåller läkemedel innebär påtaglig förbättringsom en

behandlingen viss sjukdom.av av en
Gruppen innehåller läkemedel inte förbättringnågon be-som ger av
handlingen viss sjukdom, s.k. me-toos.av en

stället förI specifikt prissätta så sökeratt sig framett PMPRB till ett
maximalt pris genomföra kallar detatt excessiveettgenom som man
price test. Arbetet för nå fram till detta maxpris följer nedanatt an-
givna principer.

Flexibla priser tillåts läkemedlet medger terapeutiska för-storaom
delar eller innebär omfattande kostnadsbesparingar.
Pris på läkemedel bör inte överstiga pris på befintligt läkemedelnytt

denpå kanadensiska marknaden för motsvarandeär avsettsom
terapi.
Läkemedelspris i Canada bör inte i genomsni överstiga motsva-
rande medianpris på detta läkemedel i antal OECD-länder.ett
Läkemedelspriser4. i Canada bör inte stiga snabbare konsument-än
prisindex.

godtagbartEtt introduktionspris på den kanadensiska marknaden ges
beteckningen benchmark price. Efter det detta fastställt kanatt är
tillverkaren inte höja priset vad konsumentprisindex tillåter.utöver
Därutöver gäller pris på patentskyddat läkemedel inteatt kanett ett
överstiga det högsta priset för detta läkemedel i något sju referens-av
länder. Sverige dessa.är ett av

Beredningen ärende inom för innebärPMPRB förhand-ettav ramen
lingar med företrädare för tillverkaren det ifrågavarande läkemedlet.av
Finner myndigheten företaget under följd år tagit föratt högtuten av
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fram till rimligt priskommafrivilligtchansenfår företagetpris ettatt
vad tjänatkanadensiskatill denbetala tillbakadärefter statenoch man

kommerförhållandenormaltmycketmycket. Detför attär ett man
kanSkulle företagetöverenskommelse.frivilligatill vägradennafram

prisför högt pååtgärder.till kraftfullare Att ettPMPRB ettta utta
patentlagenkanadensiskadenräknas enligtläkemedelpatentskyddat
läkemedels-Därför riskerarställning.dominerandemissbruk ettavsom

kontrollmyndighetenmedkommainte kan attföretag överenssom
naturligt det bragårdethotpatentskyddet. Inför detta rätt attförlora är

avtal.till frivilligtframkomma ettatt
läkemedelstillverkare lyssnar medrelativt vanligtocksåDet attär en

visstpåprisbildningenförförutsättningarna ett nyttPMPRB om
emellertid inteMyndighetenlanserar det.innan ärpreparat senareman

eventuella rådbunden gett.mansomav

Jämförelse4.2 av

prisbildningsmekanismema
vill för-fabrikantfri.läkemedel Denprissättningen påSverigeI är som

förskrivsdet påkan subventionerasläkemedletsigsäkra att omom
Riksförsäkringsverket.medläkemedletprisförhandlamåsterecept

läkemedlet ingåtillåtseller också såfast prisfår läkemedletEndera ett
utifrån referens-subventionerasläkemedelbland ettsomgrupp aven

pris.
läkemedel intefri.läkemedel DeprissättningenCanadaI är som

frånpriskontrollingenöverhuvudtagetundergårskyddadeär patentav
priskontroll frånmöjligpatentskyddade står undersida. Allasamhällets

för högt prisskyddmyndighet. ifederal Att ettta utett patentaven
beteende har samhälletdyliktöverprissättning. Moträknas ettsom

sanktion.möjlighet att reagera genom
läkemedel derabatteradeförkostnader ärrimligaMålet nåatt

sida uppfattas på iindustrintorde frånMedlen olikaär mensamma.
princip sätt.samma
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synpunkternedan påFarmakologi framförfor KliniskFöreningSvensk
organisationochförf läkarnasförskrivarnas eget av pro-ansvara

ochläkemedelsinformation vidare-problemrelateradducentobunden
informationsläkarebehovetberörsförsta handutbildning. I samtav

läkemedelsinformationscentralemas LICochspecialistföreningarnas
läkemedelsinformationen.offentligaframtidaroll i den

Informationsläkare

läkemedelsinformation endastsarnhällsfmansieradför ärBudgeten
läkemedelsindustrin på sälj-de satsarnågon procent summorav

styrkeförhâllandenavill ändra påinformation 1. Omfrämjande man
läkemedelsinformationsmarknaden fri.komma ihåg ärbör attman

nuvarande s.k.ökade påskulle satsning typT.ex. avresurseren av
förmed-planetdet lokalaläkemedelsinformation påproducentobunden

ökad satsning påtroligenKIP-apotekares.k.lad mötas av enmav
redanläkemedelsindustrin. Dessaläkemedelskonsulenter från utgörfler

läkare50dvs.idag 500, nära en perca
komplement till läke-motvikt ochslagkraftigAvsaknaden ettenav

till läkeme-orsakbidragandeinformationmedelsindustrins attär g
Samhällets satsadevården ökar lcrañigt.i dendelskostnadema öppna

KIF-apotekare,"fältorganisation 300hittills, den övert.ex. avresurser
forskningsapotekare,och 10-talinformationsapotekare50-tal ettett

initiativläkemedelsinfonnation påproducentobundenarbetat medsom
tycks inteApoteksbolaget sedan 1992,Läkemedelsverket och varaav

tillräckliga.
produktorienterad ochstarktinformationnaturliga skäl dennaAv är

tyngdpunkten liggerkompletteras såbehöverdenviktig. Menden attär
ekono-information. Deproblembaseradorienterad, storaklinisktpå

läkemedel vidlikartadejämföra tvåofta iliggervinsternamiska att
icke-farmakologiska alter-andradessaoch ställadiagnos motsamma

användningen olikaområdenekonomiskt intressantaAndra ärnativ.- av
ochverkningsmekanism pålikartadellermedpreparat ensamma

glidande indika-läkemedel påanvändningenindikation samt avsamma
problemställningarsådanadiskuteraoch kunnainformeration. Att om

specialistnivå.påmedicinsk kompetenskräver
distributörinvändningarprincipiellaframförtshar attmotDet en

Apotekare medförskrivarinformation 2.samhällsbetaldförmedlar an-
för dubblakan således riskeraApoteksbolaget utsättashosställning att

objektivitetintressekonflikter.i Föroch hamnalojaliteter garanteraatt
läkemedelskommittéer ellerarbetar åtapotekare,saklighet böroch som
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läkemedelsinforrnationscentraler, därför anställda landstingenvara av
1,3,4,5. Information syftar till kostnadsbegränsningar för läke-som
medel bör förmedlas den står för kostnaden och enbartinte vilaav som
på information från tillverkare och distributör.

förutsättningarnaI för den framtida läkemedelsförsörjningen ingår
plan för besparingar på sammanlagt miljarder kronor1,3 underen c:a

1997-1999. Till övervägande del skall dessa attpengar sparas genom
medborgarna själva för läkemedelsutgiftema.störretar Läke-ett ansvar
medelskostnadema miljarder17 1995. Läkemedelsverket ochvar cza
Apoteksbolaget bedömningen inte landstingensgör föratt om ansvar
Iäkemedelskostnadema leder till helt utveckling för den svenskaen ny
läkemedelsmarknaden kommer Sverige vid sekelskiftet ha läke-att en
medelskostnad ligger i närheten 30 miljarder kronor/år 6.som av
Vårdcentralemas kostnader för läkemedel kan då komma uppgå tillatt

50 deras budget, vilketnära tänkvärd kontrastprocent tillutgörav en
nämnda besparingsplan.

Förutom de ökade måste den obundna informationenresurserna
troligen också innebära mervärde för förskrivarna förett att vara
konkurrenskraftig i det intensiva kommersiella infonnationsutbudet. En
introduktion informationsläkare med helhetsgrepp behandlings-påav
strategier i arbetet med läkemedelsinformation skulle sättett attvara ge
den offentliga läkemedelsinfonnationen sådant mervärde för för-ett
skrivarna saknas i kommersiell, konsulentförmedlad och övrigsom
produktorienterad information. En aktuell undersökning stöd för attger
förskrivarna önskar behandlingsorienterad läkemedelsinformationatt
förmedlas apotekare och läkare och inte, sker,gemensamtav som nu
enbart fannaceuter 3,7.av

Informationsläkare inom läkemedelsintensiva specialiteter och in-
forrnationsapotekare skulle med fördel kunna samarbeta med lokaltatt
förankra och till förskrivarna muntligt föra informationut t.ex.om
Läkemedelsverkets workshops.

Rekrytering inforrnationsläkare kan ske huvudsakligen tvåav ur
dels kliniska fannakologer kan förstå fannako-grupper: som en mera

logiskt inriktad information, dels läkare andra kliniska specialiteter.ur
kommerDe Informationsläkareutgöra denatt merparten.senare av

kategorin bör ha fast klinisk förankring, dels för ha högattsenare en
trovärdighet förskrivare/kolleger och för kunna ingentemot att sätta
farmakoterapin i totalt behandlingsperspektiv. Det inteett ärsenare
minst viktigt hälsoekonomisk synvinkel.ur

För verksamheten blir vetenskapligt förankradatt börgarantera att
båda dessa infonnationsläkare ha anknytning till akade-grupper av en
misk institution med professionell läkemedelskunskap och litteratur-
databasresurser.
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har nyligen tagitutvärdering SBUberedning för medicinskStatens
imyndighet har år iinformationsläkare.behovet Denna sam-avupp

sjukvårdsregionen inlettSamverkansnämnden imedarbete norra
infonnationsläkare, kallademedorganisationuppbyggnaden av en

föra framregionen föriambassadörer,medicinska attruntsom reser
i aktuellaevidence-based medicinebaserade resultatvetenskapligt

skall ocksåManoch information SBU-rapportema.sjukvårdsfrågor om
Informations-läkemedel.kostnader förochanvändningenta avupp

komp-läkemedelsindustrin,inte konkurrera medskallläkama snarare
läkemedelsvalhandlar inte barainformation.industrins Detlettera om

visaläkemedel lättastvalfördelarna med är att utanäven rätt avom
medicinskbehandlingsmetoder, inköpmellan andravaletockså avom

denna satsning påintresse förharteknik SBU noterat ett stortetc.
sjukvårdsregionenSamverkansnämnden södraiinfonnationsläkare och

liknar det ii samarbete med SBUplanerar ett norrprogram somnu
8,9,l0.

informations-påoptimalt utnyttjande SBU:sFör ett resursernyaav
till befintligaknytasforminfonnationsläkama i någonområdet bör
terapioriente-förstärka sinkunnadärigenom skulleregionala LIC som

fungerakan LICförskrivarna. Omväntinformation tillrade som en
läkare se nedan.till dessaresurs

rollSpecialitetsföreningamas
bör de klinikertrovärdigtsitt budskap påkunna föra sättFör ettatt ut

förankring i sinaha godläkemedelsinformationmedarbetar ensom
de fungerarmöjlighetspecialitetsföreningar. Enrespektive är att som

läkemedelsfrågorikontaktpersonerspecialitetsföreningamas gentemot
begränsatharspecialiteterdeLäkemedelsverket. Förexempelvis som

fylla dennasekreterarenvetenskapligakan denläkemedelsintresse
specialitetsföre-Läkemedelsverket ochnuläget justfunktion. I är

täckning beträffandenationellfullmedde viktigaste aktörernaningarna
ocksåkan uppnåspecialitetsföreningarnaläkemedelsfrågor. Via man

undvikaläkemedelspolicyfrågor ocholikanationell nivå ipåkonsensus
lokala variationer.alltför stora

utsträckning handlathittills iLäkemedelsinformation har attstor om
utvärdering existe-ochUppföljningläkemedel.informera avnyaom

viktig. Flera specia-blirhittills varit eftersattterapier harrande numen
kvalitets/uppföljningsregister för olikaflitetsföreningar bygger n upp

ovannämndadiabetes.artrit och Deexempelvis reumatoiddiagnoser,
bearbeta och föraförutmärktkan bliinfonnationsläkarna attresursen

ocksåregister. De kandessaframinformation kan tasut genomsom
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medverka vid utarbetande vårdstrategier och föra informationutav om
dessa. Särskild information beträffande behandling sällsyntaav mer
och/eller specialistvårdskrävande sjukdomar kan med fördel hållas

på nationell nivå Läkemedelsverket och specialistförening-samman av
ama.

tidigarel utredningar saknas analys specialitetsföreningarnasen av
roll för informationsarbetet. Behovet inforrnationsläkare har tidigareav
knappast heller analyserats alla berörda instansertrots att synes vara

den offentliga läkemedelsinformationenöverens att måste bliom mer
behandlingsorienterad den i dag för fåän är genomslag.störreatt

regionalaDe läkemedelsinforrnationscentralema

Idag verksan1hetsidén för läkemedelsinforrnationscentralemaär LIC
utvärderad problemorienterad informationatt läkemedelut tillge om

sjukvården och apoteken. Informationscentralema unik instansär en
sig lösa läkemedelsrelateradeägnar bedside-problem.attsom

Verksamheten drivs i samarbete mellan kliniska farmakologer och
apotekare och startade Huddingepå sjukhus redan på 70-talet. Den
finns i dag vid samtliga universitetskliniker, drivs i samarbete mellan
kliniska fannakologer och apotekare och mycket uppskattad.är

regionalaDe LIC idag ovanligt exempel inom denär offentligaett
sjukvården där drar samarbetet mellan läkare från olikanyttaman av
specialiteter, framför allt klinisk farmakologi, och farmaceuter. Genom

utnyttja dessa yrkesgruppers kompletterande kunskaperatt läkeme-om
del olika perspektiv, unik möjlighet till samordningsfördelar.ur ges en

regionalaDe LIC samarbetar nationellt, bl.a. databasen Drug-genom
line, där värderade och specialistbedömda på kliniska läkemedels-svar
frågeställningar lagras kontinuerligt. Detta samarbete har utvid-även

utanför landet med kontakter i bl.a. Finland, ochgats Norge Danmark.
närvarandeFör byggs i landet olika enheter förrunt attom upp

hantera information kring läkemedel. Genom översikt dettaatt överen
arbete saknas finns det risk för parallella organisationer skapas medatt
dubbelarbete följd. Brist koordinering finns såväl mellan desom
olika nivåer nationellt regionalt landsting arbetar med frå-som- -

geografiskt inom nivå. Ett minska denna risksätt attgorna som samma
för ineffektivitet utnyttja befintligaär organisationer inarbe-att ärsom
tade. regionalaDe LIC sådan organisation med regionalär profilen
och etablerat samarbete riksnivå.på Vid sidan Läkemedelsverketett av
och Landstingsförbundet finns nationell nivå också bl.a. Social-
styrelsen, Folkhälsoinstitutet, SBU Statens beredning för utvärdering

medicinsk metodik naturligtvis olika patientorganisationer. Påsamtav
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landstingsnivå visstfinns redan idag samarbete mellan läkemedels-ett
kommittéer och de regionala LIC. De regionala LIC ocksåär nära
knutna till avdelningarna klinisk farmakologiför sjukhusapotek.samt
Läkemedelsverkets regionala biverkningsenheter, nyligen byggtssom

vid landets avdelningar klinisk farmakologi,för samarbetar ocksåupp
med BakgrundenLIC. till den kopplingen mellan läkemedels-nära
infonnationscentralema och klinisk farmakologi informations-är att
centralema, bl.a. har till uppgift värdera publicerad vetenskapattsom

läkemedelsområdet, anknytninginom bör ha till vetenskapligtenen
enhetinriktad med universitetsanknytning.

exempel hur kan för förstärka ochpå LIC utnyttjas samordnaEtt att
informationsaktiviteterandra det arbete påbörjatSBU med s.k.är som

infonnationsläkare detse Bakgrunden till detta väl kändaovan. är
lokalfaktumet förankring och förmedling muntlig och skriftligatt av

information till förskrivama länken i den offentligaden lä-är svagaste
kemedelsinformationen inforrnationsläkarei dag. sådan behöverEn
bl.a. tillgång till biblioteksresurser, dokumentalistdatorutrustning, och

sekreterarhjälp, samordnasvid behov enkelt kan vianågot LIC.som
Samtidigt denuppnås fördelen direkt kontakt med såväl regionalaav
läkemedelsinforrnationen läkemedelskommittéemasde länsvisasom
aktiviteter. Såväl de regionala biverkningsenheterna ochLIC läke-som
medelskommittéerna dessa synergifördelar.skulle kunna dra nytta av

verksamheten läkemedelskom-Om vid kan kombineras medLIC
arbete, inriktning och mål för arbetetmittéemas samtidigt definie-som

samråd förskrivare Svensk för allmänmedicin,i med t.ex. föreningras
specialitetsföreningar företrädare distriktssköterskorolika för ochsamt

barnmorskor, befintlig verksamhet ochutnyttjas redan onödigaen
samordningsproblem undvikas.kan

informationsapotekareSpecialistläkare kliniska farmakologer och
samarbetar idag på vid de befintliga regionala LICsättett gynnsamt

knytning inforrnationsläkare till centraler skulleoch dessa ytterli-en av
läkarefrämja samverkan och kunskapsutbyte mellan och farma-gare

vilket i sin kvalitetshöjningskulle leda till verksamhe-cevter, tur en av
regionala framtidenbör således i i arbetetDe LIC utgöra navetten.

behandlingsorienteradmed läkemedelsinformation. harDe storaen mer
förutsättningar få genomslag hos förskrivarna. byggaAttatt upp nya
infonnationsorgan läkemedelskommittéerna förefallerknutna till var-

rationellt kostnadseñektivt. Befintliga regionalaken eller LIC bör i
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själva verket de viktigaste service- eller stödorganen då det gällervara
tillhandahålla förmedlaoch utvärderad läkemedelsinformation åtatt

läkemedelskommittéema i respektive sjukvårdsregion, åtävenmen
Läkemedelsverket och SBU.

Uppsala den juni23 1997
Svensk Förening för KliniskFör Farmakologi

Anders Rane
Professor, ordförande

Referenser

Hallqvist Lindvall väljer patientens läkemedel i framtidenVem
Obunden information måste stärkas, Läkartidningen 93 1996
1403-1405
Hallqvist Lindvall ReformDelbetänkande 2000HSU på
recept", SOl995: 122, 321-322
Nilsson JLG: Läkare och apotekare bör samarbeta mera Det gagnar
obunden läkemedelsinformation, Läkartidningen 199693 1507-
1508
Hallqvist Lindvall4. informationsstödet till obundna instanserGe
Läkartidningen 93 1996 1508
Hallqvist Lindvall Landstingsägda apotek skulle sänka kostnader,
Läkartidningen 93 1996 2403-2404
Nilsson JLG, Strandberg LäkemedelsmarknadensK: utveckling,
Läkemedelsboken 97/98, 957-961
Lööf G, Stjerna föra information till allmänläkareA: Hur ut om
Läkemedelsverkets apotekare-specialistläkareworkshop-samarbete

bra modell Läkemedelskongressen,Poster, 1993en
S information läkemedel, Läkemedels-Jensen E: Staten ökar om

världen, 101 1997 12
Björklund Resande obunden information.läkare sprider Land-
stingsvärlden 4 1997 6nr

10.Öm Egna ambassadörer informationen tillP lokalaanpassar
behov, Läkartidningen 94 1997 1020



2371998:50SOU

Läkemedelsanvändning

ClaessonCeciliaochIngegerd Agenäs





2391998:50SOU

Innehåll

241mätaDefinitioner sätt1 att- .............................................................. ..

241Måttenheter1.1 ............................................................................. ..
243Infonnationskällor1.2 .................................................................. ..

sammanställningarKontinuerliga1.3 av
244läkemedelsanvändningen ....................................................... ..

..246läkemedelAnvändningen2 av ............................................................

..246läkemedelDominerande2.1 .........................................................
252utvecklingHistorisk2.2 ............................................................... ..

länderandra 255Sverige, Norden,skillnader inomRegionala2.3 ..... ..
259läkemedelanvända2.4 ............................................................. ..

..259läkemedelsanvändningenpåverkar3 Faktorer som ........................

..259ställning.Samhällets ekonomiska3.1 ..........................................
Ålder 260kön3.2 - ............................................................................. ..

..262Terapitraditionen3.3 ....................................................................
262Marknadsföringsinsatser3.4 ........................................................ ..

..263Läkartäthet3.5 ..............................................................................





2411998:50SOU

olikabetyda saker.Användning läkemedel begrepp kanär ett somav
förskrivning läke-ochLäkemedelsanvändning omfattar ordination av

hanteringläkemedel både med ochmedel, köp recept, t.ex.utanav
dosbehållare,ska inta iläkemedel patientenfördelning samtsomav

skaläkemedlet användasde falleller applicering iintagpatientens
läkemedel patienten intardeläkemedel. idealfalletutvärtes I är somav

skillnaddet finnasVerkligheten brukarde ordinerats. Iockså ensom
intar. Patienterpatientenoch vadvad ordineratsmellan tarsomsom

ordinerats enskiltvadibland mindreochibland ettän avsommer
kvar hemmaläkemedel finnsanvänderläkemedel, trots attsomman

läkemedelköperdem,längre ordinerarinte utanläkaren receptman
förskrivna tillläkemedelmedkanske till ochanvänder äroch som

någon person.annan

Definitioner mäta1 sätt att-

olikamångaoch redovisaskanLäkemedelsanvändningen sätt.mätas
särskiltreceptförskrivningförsäljning,redovisningarVanligast är av

patienter ellermedoch intervjuerför olika fönnånssysteminom ramen
olika formerläkemedelslistor isammanställningar från patienters av

läkemedelsanvändningenf°arbildinstitutionaliserad vård. Den avman
redovisar,användervilka måttenheterberoende närär avmanmanav

ochanvänderinforrnationskälla mäternärvilken typ avmanmanav
förskrivaren, apoteketgrosshandeln,hos producenten,mätermanom

längd och hurmättidensslutligenkunden/patientenhoseller samt avav
läkemedlen.väljerredovisningeni att grupperaman

Måttenheter1 l
.

olika måttenheterkanläkemedelsanvändningenredovisningVid av
läkemedel för-antal kronor somkanexempelanvändas. Som nämnas

förpackningar somantalintagits för,hanterats ellerskrivits, sålts,
läkemedelsposter somantalintagits,ellerförskrivits, sålts, hanterats

förmodadeantaletintagits,ellerförskrivits, sålts, hanterats genom-
sålts, hanteratsförskrivits,Doser somDeñnierade Dygnssnittsdoser

antal patienterochbeståndsdelmängd verksamintagits,eller som
läkemedel.till eller konsumerateller såltsläkemedel förskrivits som
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enklasteDet i allmänhet redovisaär kostnaden i formatt kronorav
för de läkemedel köpts in till apoteket från grosshandeln ellersom som
sålts från apotek till kunder och patienter. Uppgiften kan användas för

bedömningar kostnadengöra föratt läkemedel i visst land videttav en
viss tidpunkt jämfört med andra terapevtiska åtgärder, eller villom man
värdera kostnaden den vinst t.ex. i form ökad livskvalitetmot be-av
handlingen kan medföra. Mätning kostnadema för läkemedel i olikaav
led i försäljningskedjan kan också underlag för jämförelser mellange
länder eller tid handelsmarginalenöver i de olika leden. Uppgifterav

vad läkemedel i sig kostar indexering, inteär, användbarautan förom
jämförelser tid eller mellanöver länder eftersom priser förändras över
tiden och läkemedelspriserna dessutom olika i olika länder.är

Antal förpackningar mått liksom antalär ochett antalreceptsom
läkemedelsposter, lämpar sig bäst använda då vill studeraatt man
hanteringen läkemedel och eventuellt den arbetsinsats för-ärav som
knippad med hanteringen. Problemet med använda antal förpack-att
ningar, antal eller antal läkemedelsposterrecept måttenhet är attsom

liksom förpackning kan innehållaett recept olika mycket läkemedel.en
Mängd verksam beståndsdel i och för sig jämförbarhet, endastger men
för med verksamma beståndsdelar.preparat Preparat medsamma
likartad verkan används vid indikationer kan ha sin effekt isom samma
mycket olika doser och då försvåras jämförelsema.stora Som exempel
kan de båda sömnmedlennänmas nitrazepam och flunitrazepam som

upphov till effekt efter respektive och5 1 denger samma mg mg av
verksamma substansen.

För det möjligtgöra jämföra allaatt sömmnedel medatt varandra,
alla blodtryckssänkande medel med varandra har skapat jäm-osv man
förbara doser, kalladeså definierade dagliga doser DDD. DDD denär
förmodade genomsnittliga dygnsdosen, då läkemedlet används av en

vid medlets huvudindikation. Ett mått på hur många i befolk-vuxen
ningen möjliga läkemedelsanvändareär kan fåsom attman genom
relatera antalet förskrivna, sålda eller konsumerade dygnsdoser under

viss tidsperiod till visst antal individer i befolkningen,etten t.ex.
antalet DDD 1000 invånare dag. För läkemedel användsper per som
kontinuerligt hjärtglykosider,t.ex. dessa uppgifterstämmer ganska väl

med vad får framöverens individbaserade studier. Förman genom
läkemedel med oregelbunden eller kort tids användning, t.ex. smärt-
stillande medel och antibiotika uppgifterna inte möjlighetger samma

beräkna antalet individer behandlas,att fortfarandesom men ger en
uppfattning hur många individer varje dag kan intaom som en
dygnsdos. Antalet DDD/ 1000 invånare /dag det vanligaste måttetär vid
internationella jämförelser liksom vid jämförelser tid. Genomöver att
använda det måttet får också korrigeringar för ändringar i befolk-man
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olikamedjämföra länderoch möjlighetstorlek storaningens att
befolkningar.

förskrivna, köptläkemedelfåttindividerantaletAtt mäta somsom
ytterligareläkemedel sätteller konsumerat ett attläkemedel ärsom

andelendettaredovisasVanligenläkemedelsanvändningen.mäta som
år,äldre 74äni ärindivider större t.ex. sompersoner somgruppen

visst läke-tidpunktvisseller vidtidsperiod använt ettvissunder enen
medel.

Inforrnationskällor1

läkemedelsanvänd-sammanställningarinformationskällor iSom av
faktureringssystem,i olikaanvändsunderlagdelstjänarningen som

författningarolikagrund isinvilka hardokumentationssystemdels
församlas ininformationdenTill detta kommerjoumallagen. somt.ex.

patienter kon-läkemedelvilkastuderaförändamålspeciella attt.ex.
någon patientensjälv elleroftast patientenfallsådanaI ärsumerar.

informationskälla.närstående person
partihandeln redo-läkemedel fråninköpapotekensenskildaDe av

inleveransstatistik. De returnerasApoteksbolagetsivisas varor som
totaladärför denuppgifternaochfrån inköpendras motsvararav

inleveranser-Uppgifternatill apotek.partihandelfrånförsäljningen om
gruppering,önskadtillkan t.ex.enskilt apotektill summerasna

Apoteksbolagetriket.helalandsting ochsjukvårdsornrâde,kommun,
vården islutnatill denapotekfrånläkemedelsförsäljningenregistrerar

sammanställningarsjukhusfaktureringssystem.Apoteksbolagets av
sjukhus-,påkansjukhusfaktureringssystemet görasinformation ur
vård kaniförsäljningentotala öppenavdelningsnivå. Denochklinik-

försäljningendrartotalförsäljningenfrånframräknas att mangenom
iförsäljningenocksåregistrerarApoteksbolaget mot receptsjukhus.till

underlag förbolagetsvilketekonomisystem utgörApoteksbolagets
regist-läkemedelFörsäljningenRfv. recepttill utanfaktureringen av

CTC-statistik. tidigareFörApoteksbolagetsioch med 1996frånreras
och tillförsäljningen receptfram motförsäljningenräknasår attgenom

totalförsäljningen.frånsubtraherassjukhus
distrikts-hosförskrivaren,informationskällor hoskanSlutligen

Bilden antaletanvändas.individenhoseller hemmasköterskan av
använderpatienterandelenellerpatient ettläkemedelanvända somper

infor-olikamellanvarieradepopulation typerläkemedel ivisst aven
inkluderarinforrnationskällanberoende påbl.a.mationskällor om

baradokumentläkemedel eller Deanvänderintepatienter somsom
medicin-ADDOS-kort,läkemedel recept,patienten harföreligger om
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frånlista datoriserade joumalsystem, manuellt fört läkemedelskort eller
Dosett-kort kan jämföras med varandra och övriga system t.ex.
joumalanteckningar från datoriserade eller manuellt förda journaler,
omvårdnadsjoumaler, behandlingsmeddelanden från den slutna vården
och personliga meddelanden med varandra.

Mätningar patienters faktiska konsumtion läkemedel kan gö-av av
elektroniskt läkemedel förpack-att t.ex. mäta uttagetras genom av ur

ellerningen, helt enkelt fråga patienten själv. finnsDetattgenom nu-
intervjuinstrument med hjälp tillförlitligtpå kanett sättmera vars man

kartlägga patientens faktiska intag läkemedel. Vid intervjuer kanav
också information patientens läkemedelsbehandlingpå ochom syn
uppgifter användarens totala situation, avseende sociala ocht.ex.om
ekonomiska förhållanden, arbete samlas in.osv.

1.3 Kontinuerliga sammanställningar av

läkemedelsanvändningen
ApoteksbolagetsI receptundersökning redovisas den del läke-av

medelsförsäljningen sker utanför den slutna vården.mot receptsom
Receptundersökningen löper kontinuerligt sedan Till1974. och med
1995 byggde statistikuppgiftema på uppräkning från stickprov,etten

omfattade1995 1/25-del Från och med 1996 byggerrecepten.som av
receptundersökningen på totalinsamling alla expedieraderecepten av
på apotek. Förutom uppgifter sålda läkemedel innefattar statistikenom
uppgift patientens kön och ålder. Receptundersökningen inteärom
individbaserad har läkemedlet utgångspunkt.utan som

Kontinuerliga insamling information läkemedelsförsäljningenav om
sker inomockså för Tierpsundersökningen och Jämtlands-ramen
undersökningen innehåller information vad sålts motsom om som

till enskilda individer. undersökningar omfattarDessa tillsam-recept
cirka 40.000 individer vilkas läkemedelsutköp registrerats sedanmans

slutet l960-talet. Informationen samlas in i samband med attav som
läkemedel köps på apotek, individbaserad och det gårmot ärrecept
alltså redovisningar från Jämtlandsundersökningen utläsaatt t.ex.ur
hur andel befolkningen under året köpt läkemedelstor motav som
recept.

Förskrivningen läkemedel i sedanvård följs oktober 1978öppenav
Diagnos-Receptundersökningen. löpande statistisktEtt urvalgenom

läkare kompletterar under vecka kopior sina bl.a. medrecepten av upp-
gifter den diagnos eller det föranlett förskrivningen.symtomom som
Undersökningen bland kännedom läkemedlens diagnos-annatger om
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läke-vilkaUppgifterläkemedelsproñl.diagnosernasochprofil om
också med jämnasamlasanvänderSverigemärmiskor imedel som

Levnadsnivåundersökningen.iintervjuerinmellanrum genom
sig denanvändaläkemedelsanvändningen attAtt avmäta genom

köp/försäljning krävermedsambandiregistrerasinformation som
sambandsamlas iuppgifterpåKvalitetenarbetsinsats.ingen somextra

eftersom bådehög,allmänhetiblirtransaktionerekonomiskamed
Hitintillskorrekta.uppgifterna ärhar intressesäljareoch attköpare av

ochför Tierps-undantagmedregistrerats,informationdenhar som
haft läke-individbaseradvarit utaninteJämtlandsundersökningama,

ytlig efter-blivitinformationenmedförtharbas. Detta attmedlet som
försåltsläkemedelvilketinformationinnehållerendastde somomsom

åldersgrupp.till vilkenellerköntill vilketmängd,vilkeni
individnivå,läkemedelsutköppatientensregistrerarNär man

kanunika löpnummeranvända t.ex. manpersonnummer,attgenom
uppgifterandramedläkemedelsanvändninguppgiftersammanföra om

registrera-finnsbehandlingutfallochsjukvårdsutnyttjande somavom
slutenvårdsregister.ellercancerregisterdödsorsaksregister,ide t.ex.

riks-beslut ilinkage. Genomrecordbrukar benämnasDetta senare
registerindividbaserat överfrivilligtkommer1996höstendagen ett

läkemedelsregistersjukvårdens attochHälso-läkemedelsutköp
kommerRedovisningar attfr.o.m. 1998.Socialstyrelsenvidbyggas upp

befolkningSverigesandelhuravseende stor somkunna t.ex.göras av
FinlandDanmark ochIläkemedel påköpt recept.årunder utett

individnivå inompåläkemedelsutköpårsedan några ramenregistreras
i åretsharINorgeläkemedelsfönnånssystemen.nationellade manför

deregistrering. Imotsvarandeinförandetagitbudgetförslag avupp
patienter-uppgifterfinnssjukförsäkringssystemamerikanskaflesta om
offentligakanadensiskai fleralikasåindividnivå,registrerade påna

individbaseradeÄven Holland harochStorbritannienförsäkringar.
läkemedelsutköp.register över

delhar byggtsnordamerikanska upp-systemen en avDe somupp
synpunkt,ekonomisksådantförsäkringssystemetföljningen ursomav

ocksåfårbiproduktkvalitetskontroll. Somförockså manenmen
bådeläkemedelseffekter,långtidsuppföljningarmöjligheten göraatt av

effektervanligamindrealltframförnegativa.och Det är sompositiva
skalldetpatientmaterial, för atti mycketstuderas varabehöver stora

läkeme-angeläget näridentifiera dem. Detta är änmöjligt att mer
skallochmedelåldersellerpåpåbörjasdelsanvändning personerunga

studier,Exempel pålivslängden.återståendehela denunderfortsätta
material eller iindividbaseradegenerellaiantingengenomförtssom

P-pillerlångtidseffekterhandlardatabaseruppbyggdasärskilt avom



246 Läkemedelsanvändning SOU 1998:50

och liksomöstrogen risk för skador på blodbildenav vid långvarig
användning smärtstillande medel.av

Förutom de nämnda sammanställningama erbjuder Apoteksbo-ovan
laget sedan 1989 enskilda läkare eller läkare följa sin läke-attgrupp av
medelstörskrivning eller försäljningenrättare sagt detmot recept av

förskrivits speciell receptstudie lokal auditing.som Apo-genom en -
teket registrerar då läkare, läkemedel patientens kön och åldersamt i
samband med receptexpeditionen. Statistiken samlas endast prospektivt
och endast efter önskemål från läkare. Materialet/resultatet delges
endast beställaren.

2 Användningen läkemedelav

Redovisningen läkemedelsförsäljningen i världen alltidav toppas av
fortfarande harpreparat patentskydd och har hunnit bli väl käntsom på

marknaden. Det dessagör till världsledandepreparat kombi-som är en
nation försäljningsvolym ochstor förhållandesvis högt pris,av ett efter-

medlet fortfarande har patentskydd. När användningen redovisassom i
antal behandlade patienter eller antalet förskrivna får heltrecept man
andra världsledande.preparat som

Kostnaden för läkemedel mycket ojämnt fördeladeär i befolk-
ningen. Grovt kan ungefärsäga 40 % befolkningenattman överav
huvud inte får något läkemedeltaget förskrivet under år, under detett

ungefär 5 % befolkningenatt står för halva läkemedelskostnaden.av
Bland dessa storkonsumenter finns patienter med långvariga sjukdomar

kräver dyrbara läkemedel. Ett typiskt exempel den lillasom är gruppen
patienter har blödarsjuka och behöver livslång terapi medsom som
dyrbara blodfaktorkoncentrat. Andra patientgrupper med hög individu-
ell läkemedelskostnad patienter längeär har haft diabetes ochsom
därför också behöver behandlas för följdsjukdomar, patienter med
intensiv cytostatikaterapi osv.

2.1 Dominerande läkemedel

Tabellen nedan redovisar läkemedelsförsäljningens fördelning på olika
läkemedelsgrupper 1996. Informationen hämtad Apoteksbolagetsär ut

Årinleveransstatistik. 1996 sålde Apoteksbolaget läkemedel till männi-
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försälj-miljarder vilket 16totalt kronor änför 20skor är procent mer
1995.ningen

FörsäljningFörsäljningi ProcentATC-kodLäkemedelskosmadema av
totalförsäljni i milj DDDmilj kr AUPpå olikafördelade

läkemedelsgrupper ngen
18 6406813NNervsystemet
16 l 1872033och AMatsmältningsorgan

ämnesomsättning
14 8427362kretslopp CochHjärta

528122 434RAndningsorganen
8 2896101blodbildande BochBlod

organ
8 541 513Infektionssjukdomar J

3855089lGoch könsorganUrin samt
könshormoner

4 1l804ioch rubbningar LTumörer
immunsystemet

1384738DHud
654473 lMRörelseapparaten

183 1662HHormoner utom
könshormoner

63Ögon 2436Soch öron
2302VVaria

1 565PAntiparasitära,
ochinsektsdödande

medelrepellerande
914100 420 004Totalt

Apoteksbolaget 1997sidläkemedelsstatistik 96, 15,SvenskKälla:

totalförsäljningen18 ärvärdemässigt procentDen största avgruppen
dvs.centralaisjukdomarbehandling nervsystemet,läkemedel för av
anti-sjukdomar. Depsykiskamedel vidmedel ochsmärtlindrande nya

läkemedelsgrupptill dennabidragitläkemedlen hardepressiva att nu
2,6utläsaskanJämtlandsundersökningen procentattblivit så Urstor.

jämtländska kvinnor-deoch 5,0jämtländskade märmen procent avav
underdepression 1996.läkemedelpåminsthämtat motreceptettutna
DDD/ 1000räknatanvändningilägreJämtland ligger 13,9 procent som

riket.inv/dag än
medeltotalförsäljningen är16Den procentnäst största avgruppen

ämnesomsättning. harHärochmatsmältningsorgansjukdomar ivid
ämtlandsundersökningen kanbetydelse. Ur Jmedel magsårmot storen

deoch 6jämtländskade procent4,5 märmenutläsas procentatt avav
magsårsmedelpåminstkvinnorna hämtatjämtländska receptettut
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under 1996. Jämtland ligger 16,8 lägre i användning räknatprocent
DDD/ 1000 inv/dag riket.änsom

Medel vid behandling hjärt-kärlsjukdomar och medel för behand-av
ling sjukdomar i andningsorganen vardera ungefär 10av procent av
totalförsäljningen exempel läkemedelsgrupperär med helt olika ut-
vecklingstendenser de åren. Volymen och kostnadernasenaste föräven
hjärt-kärlläkemedlen har minskat, under det volymen och kostnader-att

för läkemedel sjukdomar i andningsvägarna ökat. Hjärt-kärl-motna
sjukligheten i befolkningen har inte minskat, den vanligaste döds-
orsaken i många åldersgrupper fortfarande sjukdomar i hjärt-kärl-är

behandlingsrekommendationersystemet, har och någraomprövatsmen
läkemedelsgenombrott har inte kommitstora de åren. Ursenaste

Jämtlandsundersökningen kan utläsas 13,9 de jämt-att procent av
ländska ochmännen 16,8 de jämtländska kvinnornaprocent av
hämtade minst på hjärt-kärhnedel underut ett 1996. Jämtlandrecept
har 10 högre användning hjärtkärlmedelprocent räknatav som
DDD/ 1000 inv/dag riket.än

Astma de betydelsefullaär sjukdomarna i andnings-mestsom en av
har ökat kraftigt devägama decennierna samtidigtsenaste som nya

läkemedel och intensivare behandling lett till användningstörre per
patient. 8,3 de jämtländska och 8,4procent männen deprocentav av
jämtländska kvinnorna hämtade minst på astmaläkemedelut ett recept
under 1996. Användningen 35 högre räknat DDD/ 1000procent som
inv/dag i Jämtland i riket.än

Läkemedelsanvändningen sjukhem har i individbaserad studieen
kartlagts Socialstyrelsen och Apoteksbolaget. Läkemedelsanvänd-av
ningen i studien definierad läkemedelär enligt uppgift isom som,
joumalen, ordinerats till bor på sjukhem. Resultatet fram-personer som
går tabellen nedan.av
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flestanvändes sjuk-Tabell. De 15 läkemedelsgrupper avsom
1994.hemspatienter

Andel boende påATC-kodATC-grupp av
sjukhem användersom

%
l 854n
68Laxantia A06A
47analgetika N02BLätta
42Loopdiuretika C03C
41Sömnmedel och NO5C

medellugnande
40Lugnande medel, NOSB

ataraktika
39N05ANeuroleptika
36N02AOpioider
22Antikoagulantia BO 1A
19folsyra B03BVit B-12,
19C0Kärlvidgande 1D
17Hjärtglykosider C01A
17Antidepressiva medel N06A

Östrogener 14G03C
12Kaliumsparande CO3D

diuretika
8glaukomMedel vid SOIE

1996:1SocialstyrelsensLäkemedel på sjukhem.Källa: rapport

laxantiaflestläkemedel användesDen typ personer var somsom avav
sjukhemmen. 72de boende påanvändes cirka 70 procentprocent avav

kontinuerligt.laxantia användesallaav
psykofarmakon, dvs.boende någothade allaTotalt 77 procent av

medelellerneuroleptikasömmnedel,lugnande medel,något mot
och cirka 70neuroleptikaalladepression. Cirka 80 procentprocent av

Lugnande medel användeskontinuerligt.alla sönmmedel användesav
ofta vid behov.däremot

läkemedel sjuk-fleraanvände ellerde boende63 motettprocent av
,C03CLoopdiuretika ATChjärta och kretslopp.idomar grupp som

ordinerades till cirkamedlet, 40vattendrivandevanligastedetvar
analgetika ATCsjukhem.alla patienter på Lättaprocent gruppav

opioider ATCochcirkaordinerades till 50N02B procent grupp
boende.till cirka deN02A 30 procent av

använde läke-boendedevisade vidare 27Resultaten procentatt av
förvirring sinaochförsämrat minnekan framkallamedel p.g.a.som

använde läkemedeldrygtegenskaper, och 80antikolinerga procentatt
Vidaremekanismer.andraframkalla förvirringkan attgenomsom
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drygt 70 använde psykofarmakaprocent inte rekommenderas försom
behandling psykiska hos med demenssjukdomsymptomav personer
samtidigt mycket tyder 50 alla boendeänatt påprocentsom mer av
sjukhem dementa.är

studieEn hemsjukvården i södra Stockholm visade deattav van-
ligaste läkemedlen inom hemsjukvârden de används för behand-är som
ling sjukdomar i centrala och medel användsnervsystemetav motsom
sjukdomar i hjärt-kärl Dessa vardera för ungefärsystemet. svarar en
fjärdedel alla använda läkemedlen inom hemsjukvården. Därefterav
kommer läkemedel sjukdomar i matsmältningsorganen ochmot ämnes-
omsättningen för 18 och läkemedel sjukdomar iprocent motsom svarar
blod och blodbildande för 13 alla användaprocentorgan som svarar av
läkemedel.

tabellenAv nedan framgår vilka läkemedel specifika sjukdomarmot
och användes flest patienter inom hemsjukvården.symtom som av
Läkemedelsanvändning i denna studie definierad de läkemedelär som

hemsjukvårdspatientema, enligt den distriktssköterska ärsom som an-
svarig för respektive patients läkemedelshantering, konsumerar.

Tabell Användning läkemedel inom hemsjukvården. De 15av
läkemedelsgrupper används ukvårdspatienter.flest hemsjsom av

Läkemedelsgrupp ATC-kod Andel patienternaav
inom hemsj ukvården

användersom
%

n1499
Loop-diuretika C03C 44
Antikoagulantia B01A 33
Sömnmedel och lugnande medel N05C 28
Laxermedel A06A 26
Opioider N02A 25
Medel vid megaloblastanemier B03B 22
Lätta analgetika och antipyretika N02B 22
Kalium Al2B 21
Hjärtglykosider C0lA 19
Kärlvidgande medel vid COID 17
hjärtsjukdom
Lugnande medel, ataraktika NOSB 17
Antidepressiva medel N06A 14
Kaliumsparande diuretika C03D 13
Neuroleptika N05A 13
Medel vid järnbristanemier B03A 10
Källa: Hemsjukvårdspatientemas läkemedelsanvändning i Maria-Högalid,

ÄldrecentrumKatarina-Sofia och Enskede. Stiftelsen Stockholms Läns 1997:5.
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De vanligaste läkemedlen medel sjukdomar i hjärta och hets-motvar
lopp, medel värk och medel psykiska sjukdomarmot ochmot

Hela 47 hemsjukvårdspatientema användesymptom. någotprocent av
urindrivande läkemedel. läkemedel vanligastDet loop-som var var
diuretika furosemid, användes totalt 44 allat.ex. procentsom av av
hemsjukvårdspatienter. vanligasteDet läkemedlet medelnäst var som
förebygger blodpropp antikoagulantia användes 33 procentsom av av
alla hemsjukvårdspatienter. läkemedelDet användes acetyl-som var

Trombylø.salicylsyra i låga doser t.ex.
Medel värk användes totalt alla hemsjuk-37mot procentav av

Doloxene° Distalgesic°vårdspatienter. Opioider eller användest.ex. av
Treo Alvedon°lätta analgetika25 eller 23procent, t.ex. procentav

och medel migrän 1mot procent.av
Dämpande psykofarmaka medelsömnmedel, lugnande eller neuro-

medelleptika psykotiska sjukdomar schizofreni användesmot t.ex.
totalt 46 hemsjukvårdspatientema. Sömnmedel användesprocentav av
totalt 29 lugnande medel och neuroleptika17 13procent,av av av

hemsjukvårdspatientema.procent av
Medel depression användes hemsjukvårds-14mot procentav av

patienterna.
flesta psykofarmakaDe och de starkare värkmedicinema opioider-

förstoppning.na troligen tillDet anledning denär storager en
förbrukningen laxermedel, vilket användes totalt 26 procentav av av
hemsjukvårdspatientema. Hela 40 de använde opioiderprocent av som
använde också laxermedel. Mellan och de30 40 procent av som

psykofarmakaanvände använde också laxermedel. orsak kanEn annan
hemsjukvårdspatienter inte sig så mycket andraatt rörvara som

mätmiskor.
Läkemedel används för åtgärda symtomläkemedelatt symtomsom
sådana läkemedel distriktssköterskan kan förväntas påverkaär som

användningen patientens språkrör. dennaIattav genom vara grupp
exempelvisingår Sömnmedel, laxermedel, opioider, lätta analgetika,

lugnande medel, medel depression, neuroleptika, slemlösande hos-mot
tmedel expektorantia, magsårsmedel, medel reumatiskaNSAIDs mot
sjukdomar i ledema, glukokortikoider t.ex. kortisonsalvautvärtes
och antihistaminer medel allergiska besvär. Totalt använde,mot
enligt vad rapporterades distriktssköterskoma, 76 procentsom av av
alla hemsjukvårdspatienter minst dessa läkemedel.ett av

fjärde hemsjukvårdspatientVar har läkemedel påverkar varand-som
effekter på kan leda till utebliven effekt eller läkeme-sättettras som

delsbiverkan. För kan detta åtgärdas justera denmerparten attgenom
mängd vid varje tillfälle respektivekonsumeras läkemedel.som av
Hela hemsjukvårdspatientema har emellertidprocentsex av en
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läkemedelkombination påverkar varandra på intesättettav som som
med justeringkan åtgärdas den intagna dosen och därför bören av som

undvikas.
Resultatet visar vidare hemsjukvårdspatient10:enästanatt var som

använde minst läkemedel, eller fler läkemedelanvändetre tre mot
psykiska sjukdomar och symtom.

hemsjukvårdspatientema hade eller flertvå läkemedel17 procent av
sjukdom normal behandlings-eller det ärmot symtom utan attsamma

där risk för patienten.praxis eller det kunde innebära uppenbaren
Läkemedel minne och/eller förvirring börkan försämrat intesom ge

frånanvändas med demenssjukdom. Resultaten dennaav personer
visar användningen sådana läkemedel vanlig bland hem-studie äratt av

harsjukvårdspatientema. Huruvida det de patienter demens-är som en
läkemedel försämratsjukdom använder de kan minnesom som ge

och/eller förvirring eftersom flertalet diagnostiseradeoklart inteär är
demenssjukdommed avseende på demens. Andelen har någonsom

med stigande ålder. resultatet framgår läkemedel kanökar Av att som
försämrat minne och förvirring används de15 procentge av av

hemsjukvårdspatienter endast sju40-79 år,är procentsom men av av
eller äldre.dem 80 årärsom

bild de patienterresultatet mångaSammantaget attger en av av som
inom hemsjukvården har problematisk läkemedelsanvänd-vårdas en

harning. vanligt hemsjukvårdspatientema patienterna mångaDet är att
läkemedel och läkemedel kombinationer kan upphov tilli som ge en

hemsjukvårdspatientemasäkerhetsrisk. hadeDrygt 40 procent av
biverkningarläkemedelsproblem kan negativa effekter t.ex.som ge
läkemedels-eller utebliven effekt. hade dokumentationenDessutom av

mellan olika vårdgivareanvändningen och informationsöverföringen
försvårar läkemedelsproblem.brister upptäcktensom av

Historisk utveckling2.2

historiska läkemedelsanvändningen följer deutvecklingenDen av
läkemedelsornrådet. andra världs-medicinska upptäckterna Före

farms bara fåtal läkemedel med moderna mått hadekriget mättett som
smärtstillandeeffekt. framför de medlen,dokumenterad alltDet var

narkotiska fanns också hjärtglykosi-både de och acetylsalicylsyra. Då
fr.a. digitalis, det utvecklades på tjugotaletdema, insulin, närsamt som

förändrade diabetessjuka. Under andraradikalt livsbetingelsema för de
under period försälj-världskriget utvecklades antibiotika och blev en

ningsledande. och rogivande medelNästa storsäljare sömn-var av
bensodiazepintyp. 60-talet Librium,Under period i början av varen
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förstinnehöll det använda godkända bensodiazepinet, världenssom
läkemedel.försålda genomslag kom för hjärt-kärlläke-Nästamest stora

där betareceptorblockerande medel de försålda.medel, blev mest
upptäckten medikamentell behandlingDärefter kom möjliggjordesom

Vidareutveckling kunskaperna från de första medlen förmagsår. avav
till produkter världsledande,behandling magsår har lett ärsom nuav

det svenska Samtidigt kommer vågjust Losec.preparatet en ny avnu
starkfr.a. depressioner och har fått synnerligen försälj-medel mot en

ningsutveckling.
faktor läkemedelsanvändningenpåverkat tidenEn överannan som

följd fram läkemedel ökar i vissa falltill det kommitär attatt av nya
tydligtindivider kan få behandling. mycket exempelden Ettgrupp som

patienter med insulinkrävande diabetes, innan insulinbe-det är som
möjlig genomsnittlig livslängd, underhandling blev hade mycket kort

livslängdpatienter med diabetes i dag har ungefärdet att somsamma
allmänhet, följd seneffektemabefolkningen i till sinav avmen

har de sjukvårds- och läkemedelskonsumtionsjukdom änstörreen
genomsnittsbefolkningen.

läkemedelekonomiska konsekvensen utvecklingenDen ärav nyaav
redovisas försäljnings-ständigt ökande kostnad. tabellen nedanIen

från löpande belopp, vilketutvecklingen Uppgifterna redovisas i1974.
redovisningen finnsinnebär hänsyn inte tagits till inflationen. allIatt

ochläkemedelsanvändning, både i sluten vård, utköp utköpreceptmot
läkemedel utan recept.av
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Tabell Läkemedelskostnaderna år.per

År Totalt Till sjukhus Till allmänheten
Enligt Utanrecept recept

mkr mkr mkr mkrprocent procent procent

18161974 292 16 1319 73 205 11
1975 2117 338 16 1548 73 231 11
1976 2369 384 16 1739 74 246 10
1977 2725 447 16 2018 74 260 10
1978 3049 503 17 2263 74 283 9
1979 3273 552 17 2422 74 299 9
1980 3619 604 17 2696 74 319 9
1981 3945 660 17 2915 74 370 9
1982 4526 733 16 3369 42475 9
1983 5084 846 17 3786 74 452 9
1984 5359 926 17 3943 74 490 9
1985 5860 1021 18 4287 73 552 9
1986 6333 1057 17 4690 74 586 9
1987 7168 1262 18 5269 73 637 9
1988 8194 1469 18 6016 73 709 9
1989 9054 1529 17 6764 76175 8
1990 10051 1615 16 7606 76 830 8
1991 11313 1774 16 8572 76 967 8
1992 12910 1948 15 9895 77 1067 8
1993 14079 1997 14 10774 77 1308 9
1994 15658 2097 13 12171 139078 9
1995 17388 2100 12 13802 148779 9

Källa: Svensk läkemedelsstatistik sid Apoteksbolaget96, 48. 1997.

År 1996 utgjorde försäljningen till sjukhus 10 totalförsälj-procent av
försäljningenningen, 82 och 8mot recept procent utan recept procent.

andel läkemedlenDen används i sluten vård har sjunkit frånav som
cirka 18 1985. Anledningen härtill dels kommunernaprocent är att
övertagit sjukhemmen och läkemedelsanvändningen sjukhemmen
därmed sker inom för läkemedelsförmânen, dels vårdtiden påattramen
sjukhus blivit allt kortare. medför vårddygnDet antalet minskar,att
samtidigt läkemedelskostnaden vårddygn ökar, eftersomsom per
patienterna får intensiv behandling.mera

väl dokumenteratDet den dominerande delen kostnads-är att av
ökningen beror på dyrare läkemedel äldre, billigare.att ersätternya,

kraftigaDen ökningen under hörde1996 med omfattandesamman
hamstring inför ändrad utformning läkemedelsfönnånen. De förstaav
månaderna inträdde1997 motsvarande nedgång i läkemedelsut-en
köpen.
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Regionala Sverige,2.3 skillnader inom
Norden, andra länder

Tabellen nedan visar inom läkemedels-hur läkemedelsanvändningen
kostnad invånare.förmånen i Sveriges län, redovisatutser som per

sjukvårdshuvudmarmanivåRedovisningen sker inte på läns-utan
eftersom särredovisning de landstingsfria städerna Göteborg,nivâ, av

inte kan det apotekens försäljning redo-Malmö så längegöras är som
visas.

invånare,Kostnad kronorLän per
Malmöhus 2179
Göteborg-Bohus 2126
Kronoberg 1945
Uppsala 1903
Norrbotten 1842
Kristianstad 1793
Stockholm 1792
Dalarna 1751
Östergötland 1748
Örebro 1739
Gävleborg 1739
Västerbotten 1737
Skaraborg 1734
Kalmar 1707
Jönköping 1693
Södermanland 1690
Jämtland 1677
Gotland 1675
Älvsborg 1670
Västernorrland 1660
Värmland 1650
Västmanland 1640
Blekinge 1603
Halland 1587

inkluderar kostnaderUppgifterna för Göteborg, Malmö och Stockholm
blödarsjukaantihemoñlifaktorkoncentrat används utanförför som av

geografiskadessa områden.
receptexpedition, blir i vissUppgifterna, bygger all månpåsom

specialistmottagningar vid sjukhusbesökermissvisande. Patienter som
läkemedelsutköpfrån sinaeller skrivs sluten vård tenderar göraut att

med universitetssjukhussjukhusapoteket, vilket leder till fr.a. länatt
denkapita-försäljning vadfår större än motsvarar egnaper somen

befolkningens användning.
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användningen redovisas för olika läkeme-motsvarande kanPâ sätt
DDD/1000inv/dag.och antal Exempel idelsgrupper uttryckt i ges

bestående tiden.nedan. Skillnaderna och Detabellen överär stora stora
med i principoch befolkningolikhetema inom sammaen samma

finansieringsjukvård och sjukvårdslagen,tillgång till hälso- samma
utbildningläkemedelsanvändningen och läkare med i princip sammaav
allmänhetförbryllande. Skillnaderna inom Sverige ii viss mån ärär

Förhållandenamellan länder. deskillnader finnade äränstörre man
i övriga nordiska länder.samma
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fördelning vissaTabell Länsvis läkemedelsgrupper-antal-
DDD/ 1000 inv/dag

Tetracykliner,Medel Medel Hjärt- LugnandeLän motmot
penicillinmagsår diabetes glykosider V medel,m

antibakteriellaATC-kod ATC-kod ATC-kod ataraktika
medel för ATC-kodA02B- A10 C0lA

systemiskt bruk N05B
ATC-kod J01

17,4Stockholm 27,3 10,5 13,220,3
16,9Uppsala 22,2 35,0 16,3 16,0
13,6Södermanland 16,5 13,524,2 30,9

Östergötland 13,5 19,625,9 33,5 13,0
13,9 22,3Jönköping 14,623,8 32,1
16,7 21,3Kronoberg 27,2 14,530,8
15,0 13,4Kalmar 28,4 34,9 14,4
16,2 11,0Gotland 18,925,3 37,7
15,8 16,5Blekinge 27,9 34,1 15,7
17,4 20,6Kristianstad 29,3 30,8 15,9
18,9 22,3Malmöhus 29,2 12,729,3
15,8 16,8Halland 11,525,1 26,5
18,7Göteborg-Bohus 13,5 25,432,4 28,6

Älvsborg 14,314,4 18,722,9 3 1,0
14,7 15,932,8 14,2Skaraborg 29,9
13,0 20,1Värmland 38,8 18,921,7

Örebro 14,4 14,727,8 37,2 14,8
14,0 19,8Västmanland 23,1 34,5 13,9

16,7 12,8 16,3Dalarna 40,727,5
13,8 19,9Gävleborg 40,3 15,530,2
13,4 12,8Västernorrland 22,5 39,5 17,4
12,4 9,8Jämtland 34,6 14,221,2
13,0 9,21,7Västerbotten 23,6 24,4 1
13,6 10,413,8Norrbotten 23,9 30,9

Apoteksbolagetläkemedelsstatistik sid 96, 142, 165.Källa: Svensk 96, 77, 86,
1997.

skillnader beroGeografiska kan på:

användningenstudieförekomst sjukdom.Olika I av avav en en0
studien initieradesdiabetesläkemedel de nordiska ländernai attav-

användning diabetes-och mycket högreFinland Sverige hade av
både högre före-fannläkemedel de övriga ländernaän enman-
Finland ochi Sverigeoch allvarligare grad sjukdomenkomst en av

i de övriga länderna.än

SOU9 98:50
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Olika upptäcktsgrad Sverige har det varit mycket-I vanligt att mäta0
patientens blodtryck i samband med läkarbesök. Då finner man
också praktiskt alla patienter har blodtrycksförhöjningtaget som

det inte orsaken läkarbesöket.tilläven om var

Olika tradition för behandling skall in Terapirekommen-när sättas0 -
dationerna skiljer mellan ochSverige vidNorge vilkent.ex. om
blodtrycksförhöjning medikamentell behandling skall inledas. Efter-

det befolkningsgrupper har måttligt förhöjtär blod-storasom som
får dettryck betydelse för läkemedelsanvändningen, vilkenstor

behandlingför används i sjukvården.gräns som

Olika val läkemedel. återigen jämföraFör Norge och Sverigeatt0 av
blodtrycksbehandling,och så har i visserligenNorge högreman en

blodtrycksnivå behandling in, har i gengäld i all-när sätts men man
mänhet då intensivare behandling.en

Olika val dosering och behandlingstid.0 av

identifierade olikhetemaDe i läkemedelsanvändning kan föranleda
olika åtgärder. Olikheter i terapival för väldefinierade sjuk-typer av

sjukdomstillstånddomar eller kan och bör föranleda studier behand-av
lingsutfallet för patienterna. terapi leder till bättre resultatOm finnsen

anledningdet förespråka detta terapival. Om två olika terapivalatt
leder till behandlingsutfall finns det anledning förespråkaattsamma
den terapi minst kostnadskrävande.ärsom

de olikheterUtöver finnakan ocksånämnts attsom ovan man nya
läkemedel olika snabbt olikai geografiska områden. Detaccepteras
förefaller denna tidiga påverkas kliniskaacceptans t.ex.som om av om
prövningar genomförts i området eller marknadsföringsåtgärder varit

intensiva. Att kliniska prövningar kan leda till snabbtett accepte-mera
rande läkemedel sammanhänger med i samband medett nytt attav man

kliniskaden prövningen bygger erfarenhet patienterattupp en av som
behandlats med det medlet har fått bra behandlingsresultat. Detettnya

då berättigat fortsätta behandlingen blir tillgängligtmedlet förär att när
förskrivning.allmän

Skillnaderna mellan olika områden tidigt läkemedelsuppstår i ett
livscykel och förblir i allmänhet bestående.
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läkemedelanvända2.4

Läkemedel inte används kostar troligen varjestaten stora summorsom
beträffande återlämnade läkemedelundersökningar finnsår. De som

läkemedel förskrivitscirka till depekar på tvåatt tre procent somav
till apoteket.apotek, konsumeras lämnas åter Attköpts inteoch utan

läkemedel förskrivits i onödandra slutsatsen alla dessadärmed äratt
endastundersökning visarnyligen genomförd 10-15felaktigt. En att

läkemedel ansåg dessalämnade tillbaka sinade attprocent somav
medicinska förutsättningaronödan. hade deiskrivits För restenut som

radikalt.dess ändratsförskrivningsögonblicket sedangällde i
endast delanledningfinns å andra sidanDet attatt anta en av

konsumerade läkemedel tilllämnar ickebefolkningen tillbaka sina
apoteket.

läkemedel förskrivits ochvisarfinns många studierDet att somsom
cirkaskattning 30inte alltid konsumeras.köpts En är attut, grov

Omfattningalla läkemedel inte används på sätt.avsettprocent av
patienten.beroende läkemedel, ålder och kön hosvarierar bl.a. på

sig kostnaderLäkemedel används orsakar troligen iinte somsom
Undersökningar isjälva läkemedlet.överstiger kostnadema förvida

alla inlägg-början 1980-talet visarSverige från 10-15 procentatt avav
undersökning frånmedicinkliniker läkemedel.på orsakas Enningar av

hud- ochalla patienter på1980-talet visarslutet 7 procentatt avav
läkemedelsbiverkan orsakatinfektionsklinikema har haft minst somen

från andra länder1990-taletytterligare vårddygn. Studier frånminst ett
orsakassjukhus läke-alla inläggningar på10visar att procent avav

medel.

påverkarFaktorer3 som

läkemedelsanvändningen

ställning.ekonomiskaSamhällets3.1

världen. heltmycket ojänm i DenAnvändningen läkemedel ärav
liten andeli-ländema. mycketdominerande användningen sker i En av

delen användningen.befolkning för denvärldens största avsvarar
ungefärSverige 1996 2300Läkemedelskostnaden kapita iper var
i de fattigasteunder det motsvarande belopp för invånarekronor att en
TysklandSchweiz och haftendast harländerna några I Europaär ören.
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användningen.den Orsaken säkerligen i förstahärtillstörsta handär
ekonomisk, i länder med god infrastrukturekonomi, utbyggd och
västerländsk sjukvârdssyn har befolkningen tillgång till moderna
läkemedel; i tredje världens länder har dels ekonomiska skälman av

tillgång till dessainte medel, andra på hälso- ochäven synsättmen
sjukvård påverkar användningen.

landets generella ekonomiska ocksåUtöver nivå har samhällets
subvention patienternas betydelse förläkemedelskostnader använd-av
ningsnivân. förefaller emellertid den allmärma ekonomiskaDet som om
nivån betyder för den totala användningen vad subventions-änmer

påverkar subventionssystemets utformningDäremot valetgör.system
läkemedel, dvs. på sikt den nationella terapitraditionen och behand-av

lingstidema. däremot studerar olika befolkningsgrupperOm inomman
befolkning finner subventionssystemen har betydelse. Iatten man

har hittills användningen varit jämlik i befolkningenEuropa änmera
iUSA.t.ex.

Ålder kön3.2 -

de tydligasteEn och välkända skillnaderna i läkemedelsan-mestav
vändning den betingas befolkningens ålder och kön. Figurenär som av
nedan visar hur läkemedelspostermånga recipe expedieratssom
under invånare1996 i olika ålders och könsgrupper. praktisktIper

alla populationer för läkemedelsgrupperoch de allra flesta ökartaget
läkemedelsanvändningen med åldern och kvinnor högrehar använd-

vad har. fr.a.ning Undantag antibiotika, iän män är väst-t.ex. som
heltvärlden den dominerande läkemedelsgruppen bland barn.är
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Antal reeipelålder och kön

O Män
- Kvinnor

V
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mycket olika åldersstrukturbefolkningen olika länder harEftersom i
åldersskillnadema.förklarasdel olikhetema i användningkan avaven
olikhet imindre använd-åldersstandardiserar fårNär man enman

Orsakerna till använd-helt försvinner inte olikhetema.ningen, attmen
uppenbara. Medålder högreläkemedel ökar med stigandeningen ärav
sjukdomarna.allvarlighetsgraden iålder ökar sjukligheten och

i läkemedels-har olika intensitettill kvinnor ochOrsakerna mänatt
läkemedel står olikhe-annorlunda. de flestaanvändning något Förär

till olikhetema i kontakt-läkemedelsanvändningen i proportionitema
och får följakt-besöker oftare läkare,med vården. Kvinnorfrekvens

skillnaderna huvudsak-beroroftare behandling. ungdomsårenligen I
sambandanvändning i medanvändningen P-piller ochligen på av

olika förekomstskillnaderna i livet beror pågraviditet. Om avsenare
hälsa/ohälsapåberedskap söka vård ellersjukdom, större att annan syn

också bl.a. i medi-inte epidemiologerstuderas bara utannumera av
mellan könenantropologisk forskning. olikhetcinsk En ärsomannan

läkemedel vadbehandlas med äldreförklara kvinnorsvår änär attatt
möjligför hjärt-kärhnedel. orsakhar belagts EnDetta ärmän gör. t.ex.
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de flesta läkemedel kommer på marknadenatt i dag huvudsakli-utsom
på och det därförprövats mindre givetmän erfarenheternaut är attgen

medlet tillämpbara för kvinnor.är På denna punkt kommer detav att
ske förändring eftersom det amerikanska sedanFDA några år kräveren

kvinnor skall ingå i försöksgrupperna i relevantatt omfattning och att
resultaten studierna också skall analyseras genderspecifikt. Andraav
länders kontrollmyndigheter kan förväntas följa efter i detta krav.

3.3 Terapitraditionen

Användningen läkemedel skiljer sig inte bara till följd olikheter iav av
sjukdomsförekomst eller ekonomiska förutsättningar. Begreppet terapi-
tradition innebär vilka behandlingskriterier byggts Terapitra-som upp.
ditionen resultatet förskrivares och patienters erfarenheter,är i all-av
mänhet under lång tid. medför viss förändringar.Den tröghet i Man har

ofta funnit behandlingsrekommendation endastt.ex. gradvisatt en ny
slår igenom. harDet antagits bero på patienter har kontinuerligatt som
behandling och mår bra sällan får sin förskrivning ändrad. Vadsom

terapitraditionen inte helt klarlagt. En hypotesstyr är är att ton-som
givande läkare, vid universitetssjukhus har påverkatt.ex. generationer

förskrivare. Ett exempel valet digitalisglykosider för behand-ärav av
ling hjärtsvikt. I Norge och Tyskland dominerade digitoxin underav
det övriga Europa använde digoxin. Ett exempelatt be-annat avser
handling med s.k. tiaziddiuretika, där i rekommenderadeDanmarkman

förskrevoch mycket högre doser ivad nyttjades övrigaän som nor-
diska länder.

3.4 Marknadsföringsinsatser
Läkemedelsindustrin har intensiv, framgångsrik metod infor-för atten

läkemedel och kunskap läkemedel.gamlamera om nya om ny om
Samhället har endast i begränsad omfattning i läkaressigengagerat
fortbildning, fr.a. har arbetsgivaren gjort mindredet i utsträckning än

kunnat förvänta sig. Industrins intresse öka användningenär attman av
sina produkter. Om denna inte balanseras professionellsträvan av en
diskussion vad bästa möjliga terapi lyckas marknadsförings-ärom som
åtgärderna.
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3.5 Läkartäthet

förutsättning för förskrivningEn läkemedel det sker kontaktär attav en
mellan förskrivare och patient. Större tillgång läkare ledertill till fler
läkarkontakter och fler recept.
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Bakgrund

ellersjukdom sjukdoms-avsedda lindra eller botaLäkemedel är att
uppföljningutvärdering ochdärför viktigt medDet ärsymtom. av

läkemedelsanvändning.behandling för få optimalinsatt att en
dagligenkontinuerlig uppföljning insattslutenvården skerInom av

läkemedlen intasockså kontrollbehandling. harHär över att somman
utvärdera användningenfölja ochMöjlighet finns ocksåordinerat. att
blodet.kontroll läkemedelskoncentrationen iavgenom

ansvarig läkare läkeme-följerboende i hemmetFör upppersoner
läkarbesök i dialog medvid uppföljandedelsanvändning och effekter

Även läkemedel kontroll läke-förhär förekommer vissapatienten. av
utvärdering effekten.förmedelskoncentrationen blodet hjälpi avsom
med boende iboendeformer jämställsi kommunalaPersoner personer

för utvärderinggrundprinciperoch omfattashemmet avsammaav
läkemedelsbehandlingen.

inom den slutnahar antalet vårdplatserUnder de åren10senaste
kommunernasinomminskat dramatiskt. totalavården De resurserna

oförändrade. Dettaperiod varit iäldrevård har under stort settsamma
i åldern 65-74öka. Antal årantalet äldre fortsätter attatttrots personer

med fram tilloch äldre 56 %med och antalet årberäknas öka 31 % 75
fördubblingförväntas antalårende 10år 2025. Inom närmaste aven

80 år.överpersoner
Äldre befolkning-%använder läkemedel. 1996 17,5mycket avvar

alla läkemedel.ordinerades 60%och till dessa65 åröver avcaen
och till dessa ordinera-årbefolkningen 75år 8,5 %Samma övervar av

läkemedelalla förbrukasCirkaalla läkemedel. 10 %des 35 % avavca
idag borboendeformer.i kommunala Deboende personer somav

vårdtunga tidigare.ålderdomshem/servicehussjukhem och änär mer
och sjukhem ökatålderdomshemantalet dementa påBland harannat

kraftigt. tabellSe

Tabell l

1982 19881975
Ålderdomshem % 40 %17 % 19

% 80 %Sjukhem % 6357
och ErikssonKälla: Sandman 1993.

komplicerade läkeme-tala för sig,kan ofta inteDessa är attpersoner
läkemedel tiden.varierande behov Detdelsbehandla och har överett av

olika kompetenser församarbete mellandärför behovfinns ett stort av
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behandlande läkare bra underlag för beslut läkemedels-att ettge om
behandlingen. Det finns också behov utvärdera läkeme-ett stort attav
delsanvändningen på organiserat och strukturerat idag.ett sätt änmera

Läkemedelsgenomgångar

utvärderaFör systematisk arbetsmodell för uppföljning läke-att en av
medelsanvändningen inom kommunala boendefonner, genomfördes en
studie 1994-1995 på 33 sjukhem i Sverige Socialstyrelsenrunt om av
och Apoteket AB 1. Arbetsmodellen innebär ansvarig läkare,att
apotekare, ansvarig sköterska och omvårdnadspersonal gemensamt
regelbundet går igenom och diskuterar varje enskild boendes läkeme-
delsanvändning. Resultat gjorda läkemedelsförändringar utvärderasav
vid kontinuerliga uppföljningar.

Arbetsmodellen medför:

systematiserad uppföljning,En utvärdering och återrapportering0 av
läkemedelsanvändningen.
Löpande kvalitetssäkring läkemedelsanvändningen enligt Social-0 av
styrelsens rekommendationer.
Statistiköversikt läkemedelsanvändningen kontinuerligt.över
Tillgång till apotekares specialistkunskaper läkemedel och läke-0 om
medelsanvändning till äldre.

Resultat hittills gjorda försökav

Studien på sjukhem i Sverige under omfattade1994-1995 2000runt om
och följande resultat:personer gav

Minskning med 20 antalet läkemedel rekommenderas%0 av som
äldretill personer

Expertrekommendationer Läkemedelsverket 1994. 2.
Minskning med 20% neuroleptikaanvändningen0 av
Ej rek. Enl. SBU-rapport 1997-2.
Läkare, sköterskor och övrig vårdpersonal mycket positiva till0 var
arbetsmodellen och apotekarens medverkan.

resultatSom detta rekommenderar Socialstyrelsen användningenattav
läkemedel inom kommunala boendeformer regelbundet bör kart-av

läggas med hög farmakologisk kompetens.av person
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läkemedelsgenomgångar påförsök medgenomfördes 21995-1996
Flen 4.och iKatrineholm 3apoteket ilokaladetinitiativ av

Resultat:

beroende påmed 10-20%läkemedeltotalantalet typMinskning av0
boendeform.av

60%.medneuroleptikaanvändamängdenMinskning av
medopioidanalgetika 50%.användamängdenMinskning av0

medbensodiazepiner 50%.lämpligamindremängdenMinskning av0

under höstengenomfördesläkemedelsgenomgångarstudieEn över
Upplands och Väst-Södermanlands,Stockholms,ivåren 19971996 -

kommuner 5.manlands läns

Resultat:

totalt 225 patien-hosdiskuteradesproblemläkemedelsanknutna4400
studien.underåtgärdadesdessa342ter. av

och antaletläkemedel totaltÄven minskade antaletdenna studiei0
äldre.tillrekommenderasläkemedel intesom

uppnår manVad

Användaren

möjligtläkemedelfåså som0
intagdärmed lättareberedningsform ochrätt0

doseringrätt0
åtgärdaskanunderanvändningochöver-0

läkemedelskombina-olämpligaochbiverkningarrisk förminskadO
tioner

livskvalitetfall ökadvissai0

Förskrivaren

läkemedelsbehandlingpatientensinformationaktuell om0
beslutsunderlagbättre0

konsultationerfärre akuta0
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Kommunen

möjlighet minska vårdbehov beroratt på olämplig läkemedels-o som
behandling
vårdpersonalens arbete underlättas0
ökad kompetens hos vårdpersonalen inom läkemedelsområdet0
kvalitetssäkring läkemedelsanvändning0 av

Personalen

ökad kompetens0
ökat intresse för återrapportering0
ökad arbetstillfredsställelse0

Betalaren: landsting, användare

kostnadseffektiv användning0 en mer

Sammanfattningsvis tyder påresultaten läkemedelsgenom-att
gångarna är fungerande modell för följa ochatt utvärderaen lä-
kemedelsanvändningen för den stora patienter cagrupp av
150.000 behandlas med totalt 10% alla läkemedel,som av som
finns i kommunala boendeformer.

Litteraturlista:

Läkemedel på Sjukhem. Apoteksbolaget ochAB Socialstyrelsen.
1996.
Behandling med neuroleptika och1 SBU-rapport 1997.

w Rätt medicin Bättre livskvalitet. Ett samarbetsprojekt i Katrine--. Ädelholms kommun. 50 Socialstyrelsen 1996.
Projekt för förbättrad Ädelläkemedelsanvändning i Flens kommun.
50 Socialstyrelsen 1995.
Läkemedelsgenomgångar Projekt i före detta region Apoteks-öst-
bolaget. Sahlstedt, Petersson Stockholm 1997.



SOU 1998:50 271

livskvalitetmedicin BättreRätt -

boende iför desamarbetsprojektEtt
boendeformerKatrineholms kommuns

Lundström,Ekstrand, BirgittaKristina
och SuneTillberg PeterssonJarl





SOU 1998:50 273

Sammanfattning
signifikant förantal använda läkemedel har minskat alla iTotalt

gruppboende.ingående och också för delgruppenförsöket personer
signifikant förNeuroleptika har minskat helaAnvändningen av

medelanvänder lugnandeProcentandelen typenavgruppen. som
signifikant.Stesolid/Valium har minskat statistiskt Använd-också

börLäkemedelsverket undvikasläkemedelningen anserav som
försämring i intellektuellaframkalla förvirringläkemedel kansom

minskat signifikant.funktioner lista har också1
boende-läkemedelsgenomgångarFörsöket med regelbundna

positivtmycket ellerKatrineholms kommun har uppfattatsiformer
helt negativ.de allra 85% och ingen Enpositivt flesta är storav

deltagit har fåttsamarbetet.majoritet, 85%, vill fortsätta De som en
läkemedelsbehandling iförståelse för läkemedel ochökad kunskap om

dementa ochläkemedel lämpade tillalhnänhet, vilka är personersom
läkemedel används.biverkningar hos devanliga som

mål vi förvi uppnått de revideradeResultatmässigt har satte upp
försöket.

läkemedels-regelbundnai projektgruppenVi är överens attom
läkemedelsanvändningenkvalitetssäkringinnebärgenomgångar aven

användningblirboendeformer. Resultatetkommunalapå av meren
behövslängre bort.läkemedellämpade läkemedel och de tasatt som

vikänsligaste patientgmpperdetta våra sköraste,Eftersom attär anser
boendeformer.kommunalaanvändas inomarbetsmodell bördenna

gångarbetetssvårigheter dykt underochProblem som upp

förutsättningenunder genomgångamasamarbete ibra ärEtt gruppen
harbeslutsunderlag. någrabra lansvarig läkareför ettatt grupperge

ingåendeförtroende mellan itagit tid uppnådet att personergruppen
harpersonalgrupperAlladärmed fungerande genomgångar.och en

förspeciellt distriktsläkamagälleroch dettapressad arbetssituation,
projektetåren. Dettaökat mycket dearbetsbelastningenvilka senaste

ÄDEL-utvärderingspengar. Eftersomgenomförts hjälpmedhar av
personal balanseras tids-fördelar förarbetsmodellen innebär stora

förbättratläkemedelsbehandling,resultat bättreåtgången ettav som
personalen.arbetsmiljö förarbetsinnehåll och förbättraden

Även genomföravi hunnitperiod harganska lång1,5 år ärom en
uppnå. arbetemöjligt Fortsattförbättringar viså är atttrorstora som
vidare.nödvändigt för kommamodelldennaenligt är att
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Flera patientansvariga läkare på varje boendeform orsakat hus-av
läkarreforrnen försvarade initialt försöket. Projektet har visat detatt
underlättar kan ha ansvarig läkare för alla påom man en personer en
boendeform.

Ett problem inte genomgångarna återkomannat medattvar om
jämna mellanrum fanns vis risk för vissa läkemedel återinsattesatt som
tagits bort. Detta starkt för denna arbetsmodell.är ännu ett argument

Projektgruppen

Bakgrund

Under demensåret beslutade1994 Katrineholms kommun iatt ett pro-
jekt under 2 år försöka kartlägga med demens inompersoner
kommunen. En projektgrupp bestående äldreomsorgsansvarig,av
primärvårdschef, överläkare på geriatriska kliniken och apotekschefen

Kullbergskapå sjukhusapoteket bildades för koordinera projektet.att
Läkemedelsbehandlingen inom kommunala boende-av personer

former spec. sjukhem har diskuterats under följd år. Fleraen av
undersökningar pekar brister det gäller läkemedelnär sättaatt ut

längre behövs. En överbehandling med neuroleptika institu-som av
tionsboende förekommer 3.

Antalet dementa inom kommunala boendeforrner har ökat drastiskt
under de 20 åren, tabellsenaste se

lTabell

1975 1982 1988
Ålderdomshem l 7% 19% 40%
Sjukhem 57% 63% 80%
Källa: Sandman och Eriksson 1993.

Idag har majoriteten boende inom kommunens särskilda boende-av
Äldreformer mycket omvårdnadsbehov. och dementaett använderstort

mycket läkemedel för såväl kroppsliga och mentala sjukdomar. 18% av
befolkningen 65 âr och äldre och till dessa förskrivsär 41% antaletav
läkemedel på Generellt äldre blandrecept. är påsett annatpersoner
grund minskad nedbrytning läkemedel i kroppen känsligare forav av
läkemedel Vid9. medicineringän med psykotropa läkemedelyngre

intellektuell nedsättning och konfusionär vanliga biverkningar.
Eftersom dementa redan tidigare har sänkta intellektuella ochpersoner
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dessa känsliga för läkemedelfunktioner mycketkognitiva är personer
centrala 9.dämpar nervsystemetsom

SverigeLäkemedelsverket ianordnadeUnder 1994 experttnöteett
med demens-problem hos patienterBehandling psykiskaavom

framför allt viktenfrån betonarRekommendationernasjukdom. mötet
till dementaeffekter ochläkemedel med antikolinergaundvikaattav

minne. Fleraoch försämratrisken för förvirringgrundäldre på av
läkemedel med anti-vissautsättningstudier visar att avgrupperav

ökade beteendestömingarleder tilleffekt neuroleptika,kolinerg ex.
2,5.

Äldre själva redogöra förklarar ofta intespeciellt dementaoch att
läkemedelsbehandling. med-Dettaoch effektersjukdomssymtom enav

personalkategorier särskiltmellan olikabehovet samverkan ärför att av
denna patientgrupp.förviktigt

läkemedelför ochmycket känsligadementaEftersom ärpersoner
kontinuerligdemenssjukdomenläkemedel undervarierar ärbehovet av

nödvändig.medicineringdessa patientersomvärdering av
projekt underdärför ibestämde sigProjektgruppen separatettatt

medicine-patientgruppsförbättra denna mycketförsökaår1,5 utsatta
behandlingen.omvärderingregelbundenring avgenom

medicineringen varjeskulle följaprojektet viSyftet med att uppvar
för kunna genomföras.för omfattandesigmånad, detta visade varamen

hemboendesföljapåplanerade ocksåVi sättatt uppsamma
anhörigas erfarenheterdelenkät efter,ochmedicinering ta avgenom en
genomförbart. Genomintegritetsskälgrundvisade sig pådetta av-

läkemedelsbehandling dementakunskaperpersonalensökaatt avom
planerade följaViomvårdnadsbehov.och äldre atträttmotsvara upp

sig omfattande ochvisadeförsöket dettillbud underfallolyckor och -
genomförbart.

Mål

månadminst 3:ekontinuerligtläkarkontinuitetökadAtt vargenom
optimal läke-försöka uppnåochmedicineringde boendesomvärdera

livskvalitet.ökadmöjlighet tilldärmedmedelsbehandling och ge

så längepersonlighetenmöjligtså mycketbevaraAtt somavsom0
möjligt.

förmedför risk deläkemedelpersonal deinformeraAtt somom0
informationkontinuerligdemenssjukdommedboende omgenom

läkemedel.bieffekter insattaeffekter ochförväntade av
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kvalitetssäkra läkemedelshanteringenAtt inom kommunens boende-0
former.

undersökaAtt läkemedelsbehandlingen de boende påverkas0 om av
boendeform, personaltäthet eller gruppstorlek.av

Arbetsmodell

boende valdesCa 30 från vardera sjukhem, ålderdomshem och grupp-
boende. Läkemedelsbehandlingen för dessa 90 boende omvärde-ca
rades vid läkemedelsgenomgångar månad.3:e Apotekare, läkare,ca var
sköterska och övrig vårdpersonal deltog vid genomgångarna. Ca 30 st
dementa hemboendes läkemedelslistor diskuterades igenom med ansva-

läkare.riga

Utvärdering

Förändring i läkemedelsbehandlingen de boende följdes kontinuer-av
ligt under försöket. Genom enkät till deltagande personal utvärde-en
rades vad de tyckte arbetsmodellen.om

Resultat

Läkemedelsanvändningen

Totalantalet läkemedel i respektive och för helatotaltgrupp gruppen
dokumenterades före och efter försöket. l tabell 2 redovisas antal
läkemedel boende och dessutom förpersonaltätheten respektiveper
boendefonn.

Tabell 2

Ålder-Sjukhem Grupp- Totalt Hem- Totalt
domshem boende boende

Före 7,77 4,88 7,09 6,71 3,96 6,09
Efter 7,03 4,83 5,65 6,15 4,56 5,59

P-värde 0,085 0,756 0,04 0,180 0,019

P-täthet 0,75 0,60 0,88
dessaI personaltäthetssiffror ingår undersköterskor och vårdbiträden.
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läkemedel boende påAntaletvarierar mellanResultatet pergrupperna.
jämförbart med antaletförsöket 7,77sjukhemsavdelningama förevar

Efter1.Sjukhemsundersökningen 1994.isjukhempå 33 genom-
drygt läkeme-till 7signifikant,minskat, dockhade antaletgångarna

medsjukhemmetboendede15del personer envarperson. avper
psykogenplatser.schizofreni e.d.psykiatrisk diagnos i botten ex.

läkemedelsförbättringarförmedicinerade ochDe utrymmettyngrevar
boendegrupp.hos dennadärför mindrevar

efter förhållan-ochbåde föreålderdomshemsboende hadeDe en
vi de iOrsaker till dettaläkemedelsbehandling. ärlåg attdevis tror

dementa.färreochmultipla sjukdomarhadeutsträckningmindre att var
hög läkemedels-förhållandevishadegruppboendepåPersoner en

signifikant medsjönkdennaochföre genomgångarnabehandling ca
i och omvärde-kontinuitettill dettaTroliga orsaker är1,5 per person.

har medicin-hemboendedeläkemedelsbehandlingen. Förring av
boende ökade under dedevårdtyngden förökat. Med tankeeringen att
statistiskt signifikantadenpågick måstegenomgångamaåren1,5

positivtläkemedelmed drygt 0,5 ettminskningen somsesper person
livskvalitetboendesdeförståsförutsätterresultat. Detta att

livskvalitetorsakat.sjukdomsutvecklingen Att mätaförsämrats änmer
undersökningvalde i vårså vikompliceratboende myckethos dessa är

kontinuerligt vid varjedettapersonal bedömavårdandelåta närmastatt
förbättring förvisarobservationerdessabedömning ettEnmöte. enav

övriga boendeförförändradganskaochantal boendemindre status
jämförandeIsjukdomsutvecklingen.orsakadförsämringenoaktat enav

publicerad ökade1nyligensvenska sjukhemundersökning på 33
ställen där läke-påår någotunderläkemedel ävenantal ettpersonper

pågick.medelsgenomgångar
personaltätheten påochläkemedelsanvändningenjämförOm man

lägre personal-påtyderdet ingetfinnsboendefonn attrespektive som
har ocksåläkemedelsbehandling. Dettatill ökadupphovtäthet ger

undersökning 7 .visat iSocialstyrelsen en

läkemedelsgrupperEnskilda

ordinerades till flestläkemedelsgrupperderedovisas 15tabell 3I som
genomgângarna.respektive efterföreboende
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Tabell 3 Andel boende med de 15 läkemedelsgruppernastörsta

ATC-grupp ATC-kod Andel i % Andel i % P-värde
före n86 efter n86 Wilcox0n

Boende- Boende- 1.0 ingen
förändr.
Lägre än

0,05
signif.

Loopdiuretika N03C 60,47 56,98 0,549
Neuroleptika NOSA 38,37 16,28 0,000l

Antidepressiva N06A 3 8,3 7 43,02 0,48 1
SSRI N06AB 31,40preparat 40,70 0,057
Tricykliska N05AA 8,14 4,65 0,375

Sömnmedel N05C 36,05 31,40 0,344

Lugnande medel NOSB 32,56 33,72 1,000
Diazepam N05BA 20,93 11,63 0,022
Oxazepam N05BA 16,28 24,32 0,065

Laxermedel A06A 30,23 38,37 0,1 19
Antikoagulantia BOIA 24,42 26,74 0,625

Vitamin B-12 B03B 24,42 25,58 ----
Folsyra
Opioider N02A 23,26 18,60 0,344

analgetikaLätta N02B 23,26 17,44 0,227

Kärlvidgande C01D 20,93 20,93 1,000

Diuretika, C03D 19,77 20,93 1,000
Kaliumspar.
Ostrogener G03C 15,12 15,12 1,000

ärtglykosider COIA 12,79 15,12 1,000
Medel N04A 10,47 10,47mot 1,000
Parkinson
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ökningboende n86 frånlaxantia AO6A visar för deGruppen en
boende innanOrsak till detta mångatill 38 %.30% är att genom-

Laxoberal,laxermedelbehandlades vid behov medgångarna typenav
medicinlistoma.införda UnderMicrolax dessa påoch ochKlyx var

insättande laxermedelmjuktbehandlingen tilländradesprojektet mera
medicinlistoma.Laktulos och fördes påImportal, uppex.

behandlade medi boendeformemaAndel patienter n86 neuro-
minskade medm.fl. 60%Buronal, Nozinanex.Haldol,leptika N05A

signifikantstatistisktefterförsöket till 16%innanfrån 38% en-
minskning.

Distalgesic, Doloxeneopioider N02A Ketogan,För ex.gruppen
signifikant.till 18%användningen från 23%minskadem.fl. -

lugnande medelbehandlades medAndel boende n84 varsom
förändringar.skedde dockganska oförändrat. Inomtotalt storagruppen

signifikant frånstatistisktminskadeAnvändningen diazepamav
tillfrån 16 24%.oxazepamanvändningen ökademedantill 11%21%

användningen anti-ökningstatistiskt signifikantEn avavses
Prevalensentill cirka 41%.läkemedel SSRIdepressiva typen avav

ålderdomshem harochbland boende på sjukhemdepressioner rappor-
och under-Gottfries 1992ochAndersson40-60%terats envara

positiv effektalltsåökningmycket vanlig.behandling Denna ärär en
Övriga signifikantavisarläkemedelsgruppergenomgångarna.av

patientmaterialetkanorsakförändringar i användningen. En ärattvara
för litet.

listaläkemedel enligt se.för 1förändringarnatabell redovisas4I
förvirring ochorsakaläkemedel kanbil. 2och lista 2 sebil. l som

äldre och dementa.känsligaminne hosförsämrat

läkemedel kananvändningenFörändring iTabell 4 somav
förvirringminne ochförsämratframkalla

P-värdeAndel i %Andel i %Listtyp
ilcoxonWefter n86före n86
0,0049,30bil. l 19,77Lista 1
1,00070,93bil. 2 72,09Lista 2
0,50875,5879,07Lista 1+2

minskning från 20%visarenligt Lista 1Användningen läkemedel enav
Användning-minskning.significanteftergenomgångarna till 9%före

förändradeslista läkemedel2 nänmvärt.en av
deltagandeförsöketoch iprojektgruppenSammanfattningsvis vi iär

vi med regel-enkätenredovisningense överens attomavpersoner
följ ande:uppnåttläkemedelsgenomgångarbundna
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mindreAnvändningen lämpliga läkemedel enligt Läkemedels-0 av
verkets rekommendationer har minskat.
Ökad kvalitetsäkring läkemedelsbehandlingen0 av .Information till direkt vårdande personal insatta/använda läke-0 om
medels förväntade effekter/bieffekter har kraftigt förbättrats.

utvärdera ökadAtt livskvalitet hos denna patientgrupp mycketäro
svårt subjektiva omdömen från vårdande personal tyder på attmen
vissa patienter uppnått/fått ökad livskvalitet.en

finns inteDet något tyder på personaltäthet, gruppstorlekatt0 som
eller boendeform påverkar läkemedelsbehandlingen.nämnvärt

Sammantaget medförde arbetssättet regelbunden omvärdering deen av
boendes medicinering och utsättning läkemedel längreav som
behövs. Läkaren fick arbetsmodellen bättre beslutsunderlagettgenom
för nå läkemedelsbehandling direkt vårdanderättatt attgenom perso-

och sjuksköterskornal deltog vid Information förväntademötena. om
effekter och biverkningar kunde också samtidigt. En förut-ev ges
sättning för arbetsmodellen skall fungera optimalt läkarna kanatt är att

tillräckligt med tid för detta. förutsättning förEnavsätta höjaattannan
kvaliteten i läkemedelsgenomgângama medverkan farmaceutiskär av
kunnig person.

Resultat enkätundersökningenav

utvärdera hur läkare,För sjuksköterskor och övrig vårdandeatt perso-
uppfattatnal har arbetsmodellen med regelbundna läkemedelsgenom-
på sjukhem,gångar ålderdomshem och gruppboende inom Katrine-

holms kommun har de utfrågats i enkät. Enkäten har bearbetatsen
Totalt besvarades enkäter67 fördelade på 32 personalanonymt. som

deltagit och 35 personal deltagit i läkemedelsgenomgångama. Isom
resultaten nedan redovisas deendast enkäter besvarats personalsom av

deltagit.som

Personal deltagit i genomgångar-na:som

Yrkeskategori Antal Procentandel
Läkare 3 9,5
Sjuksköterskor 4 12,5
Undersköterskor 15 46,5
Vårdbiträden 10 3 1,25
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deltagit.Personal besvarat enkätensom men

ProcentandelYrkeskategori Antal
Undersköterskor 6322
Vårdbiträden 2713

läkemedelsgenomgångar till-arbetsmodellen med regelbundnaharHur
läkemedelsbehandlingenpåverkatmed apotekarensammans

Ackum.Antal Procent procent
258 25Mycket positivt
845919Positivt
873positivt eller negativt 1Varken
9693Vet
1003ifyllt l

positivt ellerpåverkatsläkemedelsbehandlingenflestaDe attanser
behovethurResultat visarpositivt 84%. ärmycket stort av
läkemedels.regelbundnapersonalkategorier imellan olikasamarbete

biverkningarKunskaper om

ProcentSkala Antal
3allsförbättratsInte
16
l 2
22
22
14
6Förbättrats avsevärt
6ifyllt

enskild deltagarevarjeförhållandevis korta tiddenMed tanke på som
enkät-förbättrade kunskapendenmed i genomgångarnavarit är som

bra resultat.visar ettsvaren
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läkemedelsgenomgångamaHar tagit för mycket tid

Antal Procent
Ja 1 3
Nej 29 91
Vet 2 6

Önskar deltagarna lägga tid på läkemedelsfrågormer

Antal Procent
Ja 25 78
Nej 2 6
Vet 3 9

2 6svar

Att övervägande andel 78% önskar lägga tid läkemedels-påen ca mer
frågor tyder på dessa viktiga för personalens arbetsinnehâll,äratt
arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö finns församt att utrymme ytter-
ligare förbättringar.

Samarbete i fortsättningen

Antal Procent
Ja, 18 56som nu

a,andra formerJ 9 28
Vet 2 6

ifyllt 3 9

läkare ochHar vårdpersonal förbättringarnågra hos de boendenoterat
läkemedelsförändringamaefter

Antal Procent Ackum. procent
Ja 14 44 44
Nej 5 16 60
Vet 11 34 94

ifyllt 2 6 100

Förbättringama har beskrivits något lugnare, mer harmonisk,som:
kontakt helatar tiden, orkade tidigare inte vill planteraätanu nu
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blommor, mindre smärta deDe nej boendesvaratm.m. som anger:
försämras hela tiden. delAtt 44% de boendeattanser en av
förbättrats får mycket bra resultat med tanke på dettaett attanses vara

svårt sjuka försämras hela tiden.är personer som
har läkares, sjuksköterskors och övrig vårdpersonals kunskapHur

läkemedel förändrats försöket enkätsvaren för dessaunder I frågorom
fåtthar personalen ringa siffra på sjugradig skala där betyder1en en

inte förändrats alls förbättratsoch avsevärt.7

läkemedelKunskap i allmänhet.om

ProcentSkala Antal
förändrats allsInte 1 l 3

2 4 13
3 62
4 3812
5 8 25
6 3 9

Förbättrats 7avsevärt -
ifyllt 62

lämpligaKunskaper läkemedel till dementa.om

Skala Antal procent
förbättrats allsInte 91

2 6
3 16

284
95 1

6 16
Förbättrats 7avsevärt

ifyllt 6

angivit andra framför allt tryckt behovetformer har allDe attsom
personal skall och dessutom önskat flermed vid genomgångarnavara
tillfällen med information.ren

förändringar/nyaSammanfattningsvis kan vid alla sättsägas att att
resultatarbeta finns det i regel minst negativa.10% De viärsom som

fick, där ofta mindre indifferenta eller negativa, alltså10%än ärvar
och personalen bättremycket bra tyder detta arbetasätt att ettatt ger

arbetsinnehâll, bättre arbetsförståelse och bättre arbetsresultat ietten
form förbättrad läkemedelsbehandling de boende.av en av
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Totalt har kostnadema för projektet blivit kr77.000 lägresett än
Socialförvaltningenkalkylen. anhåller få behålla resterandeattom

medel for kunna fortsätta med läkemedelsgenomgângar på allaatt
särskilda boendefonner inom kommunen under hösten 1996. Från och

harmed 1997 primärvården budgeterat ytterligare läkartjänst för atten
alla verksamheter inom kommunens äldreomsorg ska få områdes-en
anknuten läkare. Läkarna planeras medverka vârdplaneringari samt
fortsätta med läkemedelsgenomgångar.
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Sammanfattning1

läkemedelsförsörjningframtidautredningiväsentligtDet är att omen
Eventuelladistribueras.djurläkemedel tilltill hurhänsynäven ta

fåtill djur kan siktläkemedelsförsörjningenvad gällerförändringar
folkhälsan.konsekvenser förvittgående

Läkemedels-Livsmedelsverket,Jordbruksverket,förFöreträdare
Veterinär-SverigesAnstaltVeterinärmedicinska SVA,verket, Statens

Lactamin,SvenskaRiksförbund, LantmännenLantbrukamasförbund,
Foder ochHusdjursskötsel, SvenskaSvenskDjurhälsovården,Svenska

beaktatsharsynpunkterlämnatharLäkemedelsindustriföreningen som
i denna rapport.

det önskemålfinnsläkemedel,tillgänglighetenökasyfteI att av
Beträffandeapotek.ställenandrasäljasläkemedel bör änattom

möjlighet till ökadsäkertdock inteför djur detläkemedel attär en
effekter. Mångaavseddatilltillgänglighet skulle leda preparatfysisk

då försäljnings-försäljningförlagerhållaolönsammakan attvara
farmaceutisk kompetensväsentligtocksålåg.volymen Det attärär

därförsäljs.djurläkemedel Detfinns där ärdjurläkemedelavseende av
lokalisering ochdiskussioneniaspekt beaktasvikt dennastörsta att om

läkemedel.försäljningsställen förvidtillgänglighet och kompetensav
meddetaljhandelveterinärerbedriver recept-E U-länderde flestaI

praktiserandeläkemedel. Dereceptfriai viss månochbelagda även
och säljer demgrossisterfrånläkemedelupphandlarveterinärema

och behand-undersökningsamband meditill djurägaresedan vidare
läke-inkomsterharveterinärerförekommerdjur. Detling att avav

från den övrigainkomsternamedelsförsäljning änstörreärsom
förekomma itorde inteverksamhetsådanverksamheten. Enkliniska

främst arbeta medveterinärerskalluppfattningsvenskEnligtSverige.
myndigheterna ochnämndadjursjukvård.djurhälsovård och De ovan

skall säljasläkemedel inteheltorganisationerna är överens att avom
uttryckts någonintedetharapotek. Däremotveterinärer utan av

apoteken.skall drivalämpligenspeciell önskan vem somom
hamnar iläkemedelshanteringenansvarsfrågor berörMånga som

därförmyndigheterna. Detmellan de olika ärgränstrakterna storav
ansvarsför-genomgångfullständigeftersträvarvikt att avenman
läkemedelsdvs.för helamyndigheternamellandelningen processen,

veterinärensförsäljning,ochdistributionfabrikant, viafrånhantering
livsmedelsproducerandebeträffandehanteringoch djurägarens samt,

livsmedelsprodukten. Detslutligai denrestsubstansproblematikendjur,
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kan till och med fördel myndigheterna i vissa gräns-vara en om
områdesfrågor har överlappande aktiviteter för undvikaatt att
ansvarsfrågan bollas mellan respektive myndighet.

Apoteksbolagetsjörsäljning läkemedel till djur uppgick år 1996av
till Mkr,392 vilket 3 % den totala läkemedelsförsäljningen.är ca av
Statens Veterinärmedicinska Anstalt sålde vacciner för 25 Mkr under

tid.samma
Sällskapsdjur behandlas ofta med humanläkemedel. Vård säll-av

skapsdjur visar likheter med humansjukvård med vaccinations-stora
vård infektioner och skador vällevnadssjukdomar.samtprogram, av

Djurägaren har begränsad kunskap läkemedel och har behovom av
information hur läkemedlen skall användas.om

Livsmedelsprøducerande djur djur används till föda.är Tillsom
dessa djur användes i endast veterinärmedicinska läkemedel.stort sett
Behandling dem i nonnalfallet hos uppfödare. Mångagörsav upp-
födare har viss kunskap hur läkemedel skall hanteras och hur djurenom
skall behandlas. Det viktigt färdiga livsmedel inte innehållerär att
restsubstanser läkemedel, vid förtäring överförs till märmiska.av som
All antibiotikabehandling och honnonbehandling friska djur till-iav
växtbefrämjande syfte förbjuden i Sverige. Risken förär en mer
utbredd resistens hos bakterier ökar med ökad användning anti-en av
bakteriella medel.

behandlasHästar ofta på sällskapsdjur isättsamma som men sam-
band med läkemedelsbehandling omfattas de reglerav samma som

förgäller livsmedelsproducerande djur.
Statistik betydelsefullt och nödvändigt verktyg förär kunnaett att

och utvärdera samhällsnyttanmäta användningen läkemedel.av av
Kontrollen förskrivningar viktig och särskilt i den politiskaärav
antibiotikadebatten. Effektiva rutiner bör byggas för in-snarast upp
rapportering läkemedelsanvändningen inom animalieproduktionen.av
för tillförlitlig statistik läkemedelsförbrukningen skall kunnaatt över

Den statistik Svensk Husdjursskötsel utför,presenteras. som genom
veterinärers behandlingsjoumaler, tillsammans med Apoteksbolagets

djurslagsindelade statistik, in expedieradetas recept,nya som genom
kan komma god täckning förbrukningen läkemedel tillatt överge en av
djur under nuvarande distributionssystem.-

händelseI olika konkurrerande företag skulle få tillståndatt attav
läkemedel,sälja skulle det bli nödvändigt följa läkemedelsanvänd-att

ningen till djur totalt inom landet, för få helhetsbild förbruk-att en av
ningen. Det innebär rikstäckande statistiksystem, omfattaratt ett som
alla företags olika försäljningsställen, måste skapas.typer av

Djursjukvården blir alltmer kvalificerad och läkemedlen alltmer
avancerade. Personal expedierar och lämnar läkemedel till djurutsom
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kontrollera detha kompetensoch måste attmed attreceptutan --
till djurslaget iordinerade dosendenläkemedlet i är rättordinerade

avsedda, det ocksåskall bli denläkemedlet äreffektenfråga. För att av
demskall hantera såläkemedelsäljer rätt,denabsolut krav, attett som
i hand.får dem sindjurägarenverksammafullständigtde näräratt

tillräcklig informationfåocksåläkemedelsanvändare har rättVarje att
utbildningFarmaceutiskläkemedel äranvända sittkunna rätt.för att

hantering och utläm-vidkompetenskravet påden rättmotsvararsom
nande.

specialkompetensmedDjurapotekdetlandet finnsPå två iplatser
veterinär infor-finns detdjurapotekdessaområdet. Påinom ett enav

verksamhet.rikstäckandemedmationsapotekare
vid de bådaverksamhetenerfarenhetergodamycketgrundPâ avav

förstärkningvissönskemålmeddjurapoteken kombinerat avom
med andelapotekpersonal påhosdjurfarmakologi storikompetensen

detbörkundkretsen, övervägasdjurägare ioch mångaveterinärrecept
verksamhet, idennainriktning påmedfler apotek t.ex.typinrättaatt av

djursjukhus.ochveterinärklinikeranslutning till stora
apotek. vissa fallIpåskertill djurägareläkemedelFörsäljning av

mängd läkeme-litenbehandlingmedsambandveterinär i utlämnar en
kan rekvireraVeterinärersjälvkostnadspris.tilltill djurägaredirektdel

Försäljning viaAnstalt.Veterinärmedicinskafrån Statensvacciner
okänd omfattning.sker iEU-länderfråninförselochInternet egen

på ochsnabbhetkravställerveterinärerSåväl djurägare som
önskemålen försäljnings-läkemedel. ärutlämnande attvidservice av

lagerveterinärkliniker, ha ärnärheten ettskall finnas iställen somav
på tideroch haförskrivning öppettill veterinäremas sammaanpassat

veterinär.besökthardjurägamadvs.klinikerna, närsom
önskarintresseorganisationerderasochdjurägareSamtidigt som
ökningdetläkemedel, betonas atttillgänglighetengradenhöja enavav

djurägama.kostnader förökadefår innebäraintetillgänglighetenav
skull få ökadedenförtillgänglighetökadkrav på attutanDjurägamas

distributionsledet.kostnaderna ibalanserasmåstekostnader, mot
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Slutsatser och förslag

Med ledning frånsynpunkter tillfrågade myndigheter ochav
intresseorganisationer föreslås läkemedel i första handatt skall
säljas på apotek. Apoteken från säkerhets- och kvalitetssynpunktsynes

lämpliga försäljningsställen. Som regel bör gällavara veterinärenatt
den första inledande behandlingen och skriverger på detrecept

återstående behovet läkemedel eventuellt lämnar jourdossamtav ut en
räcker tills djurägaren kan komma till apoteket och lösasom ut

Under förutsättningreceptet. utlämnande läkemedelatt förav
uppföljande behandling under behandlingsperiodens längd inte
betraktas försäljning läkemedel, torde det fulltsom av vara
tillräckligt lokala apotek kan lämnaatt garanti för efterfrågatatt ett
läkemedel kan rekvireras inom dygn från behandlingstillfället.ett

SVA bra komplementär till apotekenett i syrmerhet lager-genom
hållning och expedition landets veterinära licensvacciner. För lagerav
och expedition farmaceut.ansvarar en

Om det skulle bli tillåtet sälja läkemedel på veterinärkliniker,att
borde kravet farmaceut ansvarade föratt lager, hantering ochvara en
utlämnande. fallDe veterinär lämnar läkemedel till självkostnadsprisut
direkt till djurägare, bör begränsas till jourdos eller korta kurer på 3 5-
dagar.

Oavsett läkemedel lämnas bör den personalut,var som ansvarar
för hantering och utlämnande läkemedel till djur ha farmaceutiskav
kompetens inom detta område för kunna upprätthålla säker-att rätt
het och kvalitet på utlämnade läkemedel.

2 Förklaring ord och begreppav

Animalieprodukt, livsmedel kommer från djursom

Antibiotika, substanser hämmar tillväxten på eller dödar mikro-som
organismer.

Behandlingsbevis, skriftlig information länmas veterinären ien som av
samband med behandling. Beviset skall innehålla uppgifter djur-om

och adress,ägarens behandlat djurslag, möjligt djuretsnamn om
identitet, dosering, behandlingssätt, läkemedel, injektionsställe, tid-
punkt för sista behandling, karenstid för kött, mjölk eller för-ägg,
farande vid slakt för karenstidens utgång.
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i stalldjur borBesättning, sammasom

djurägarenveterinären har överlåtit åt ellerDelegerad behandling,
behandla djur inom vissateknisk personal fåatt ramar.

i tilltill slutlig användare,försäljningDetaljhandel, motsats
partihandel

receptarieapotekare ellerFarmaceut,

läkemedelsläraFarmakologi,

Foder, urmat

läkemedel påordinationFörskrivning, receptav

Läkemedelsverket godkändaläkemedelHumanläkemedel, ärsom av
djur.användas tillanvändning till människor. Fårför även

droppInfusiønslösning,

för täckaantal doseri mindreläkemedel lämnasJøurdos, attutsom
apotek.expedieras fråntills läkemedlet kandjurets behov

måste förflytaläkemedelsintagden tid efter djursKarenstid, ett som
användas till föda.från djuret f°arkött, mjölk ellerinnan ägg

dödlighet. Orsakaskycklingar med mycketsjukdom hosKøccidios, stor
protozoer.av

förebygga koccidiosföranvändsKøccidiostatika, substanser attsom
kycklingarhos

livsmedelanvändsdjurLivsmedelsprøducerande djur, somsom

bedrivercentral organisation,Husdjursskätsel SHSSvensk är somen
rådgivning huvud-ochkontroll, seminverksamhetdjurhälsovård,

kunskapsföretagmjölkproduktionen.sakligen inom SHS är ett som
till praktisk verk-kunskaperföra vetenskapliga resultat ochskall ut

lighet på gårdarna.

organisation huvud-Djurhälsøvârden oberoendeSvenska är varsen
med hälsovårdarbetar förDjurhälsovårdenSlakteriförbundet.ärman
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svin, slaktnöt och får. Verksamhetens mål friska djur iär sund ochen
konkurrenskraftig produktion.

Veterinärläkemedel, veterinärmedicinska läkemedel, läkemedel som
ÄvenLäkemedelsverket godkända för användning till djur.är läke-av

medel godkända för användningär till människor får användas tillsom
djur.

Veterinärmedicin, vetenskapen behandling sjukdomar hos djur.om av

3 Inledning

Sveriges Veterinärförbund har påpekat i sitt remissvar den 14 mars
1996 på Departementspromemoria Ds 1995:82 Apoteksbolagetsom
framtida roll, det väsentligt i utredning framtidaatt är att en om
läkemedelsförsörjning hänsyn till hur läkemedeläven till djurta
distribueras. Eventuella förändringar vad gäller läkemedelsförsörj-
ningen till djur kan på sikt få vittgâende konsekvenser för folkhälsan.

Företrädare för Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund,
Svenska Lantmännen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Läkeme-
delsindustriföreningen, Statens Veterinännedicinska Anstalt, Svenska
Djurhälsovården, Svensk Husdjursskötsel, Svenska Foder och Sveriges
Veterinärförbund har lämnat synpunkter har beaktats i dennasom
rapport.

LäkemedelsverketsI receptföreskrifter regleras förskrivning och
utlämnande läkemedel till såväl djur märmiskor. Av Jordbruks-av som
verkets föreskrifter utlärrmande läkemedel i samband medom av
djursjukvård framgår bl. i vilken utsträckning receptbelagda läke-a.
medel får länmas till djurägare för behandling djur.ut Där finnsav
också krav på joumalföring vid behandling djur Livsmedels-av m.m.
verket föreskrifter och bedriver tillsyn för förhindraut läke-att attger
medelsrester finns i de färdiga livsmedlen.

de flestaI EU-länder bedriver veterinärer detaljhandel med recept-
belagda och i viss mån med receptfria läkemedel.även De praktise-
rande veterinärerna upphandlar läkemedel från grossister och säljer
dem sedan vidare till djurägare i samband med undersökning och
behandling djur. förekommerDet veterinärer har inkomsterattav av
läkemedelsförsäljning inkomsterna från denär större än övrigasom
kliniska verksamheten. Sådan verksamhet torde inte förekomma i
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uppfattning skallSverige. Enligt svensk veterinärer främst arbeta med
djurhälsovård djursjukvård. Myndigheter och organisationer,och som
tillfrågats läkemedel inte skall säljas veterinärerär överens att avom

åtskillnad mellanapotek. skall klar denDetutan av vara en som
läkemedel den säljer dem. har det inteordinerar och Däremotsom

lämpligen skalluttryckts någon speciell önskan drivaom somvem
apoteken.

berör läkemedelshanteringen hanmarMånga ansvarsfrågor isom
gränstraktema olika myndigheterna. därförmellan de Det är storav

eftersträvar fullständig genomgång ansvarsfördel-vikt att avman en
dvs.mellan för hela läkemedelsningen myndighetema processen,

fabrikant, försäljning,hantering från via distribution och veterinärens
livsmedelsproducerandeoch djurägarens hantering beträffandesamt,

restsubstansproblematiken den slutliga livsmedelsprodukten.djur, i Det
och fördel myndigheterna i vissakan till med gräns-vara en om

för undvikaområdesfrågor har överlappande aktiviteter att att an-
bollas mellan respektive myndighet.svarsfrågan

Lantbruksstyrelsens Jordbruksverket kungörelse till dennumeraI
föreskrivs användningenallmänna veterinärinstruktionen C15 att av

restsubstanserläkemedel skall väl motiverad så riskenatt att avvara
från djur särskilt skall beaktas.läkemedel i livsmedel härrör Desom

viktigt detlivsmedel kött, mjölk och arbeteDet ärär ägg. attsom avses
Livsmedelsverket förbedrivs Jordbruksverket och förhindraattsom av

omständigheterläkemedelsrester livsmedel inte böri Dessaäventyras.
hänsyn till i utredningen.tas

läkemedel finns det önskemålsyfte öka tillgänglighetenI att av om
apotek. Beträffande läke-läkemedel bör säljas andra ställen änatt
möjlighet till ökad fysiskmedel för djur det dock inte säkertär att en

kantillgänglighet skulle leda till avsedda effekter. Många preparat vara
försäljningsvolymen låg.tillhandahålla dåolönsamma Detär äratt

avseende djurläkemedelockså väsentligt farmaceutisk kompetensatt
vikt dennafinns där djurläkemedel säljs. därförDet störstaär attav

lokalisering och tillgänglighetaspekt beaktas i diskussionen ochavom
försäljningsställen för läkemedel.kompetens vid

Djurhälsovården kontrollen förskrivningarSvenska äratt avanser
statistik. särskiltviktig och framhåller värdet tillförlitlig Den ärav

får inte finnasviktig politiska antibiotikadebatten. minstai den Det
Tillgänglighetenmisstanke statistiken inte på läke-stämmer.attom

säljs behandlandegod läkemedelmedel måste utan att avvara
det behövs kurageDjurhälsovården vidare förveterinärer. attanser

regelverket och delegering viss behandlingveterinärema följaatt att av
införa identifikationnödvändig. också önskvärtDetär attvore

besättningar kan följas.besättningar, så behandling enskildaatt av
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Svensk framhållerHusdjursskötsel vikten uppföljning insattaav av
behandlingar och förespråkar hälsovårdande insatser på besättnings-
niva.

Läkemedelsverkets uppfattning läkemedelsförsäljningenär att
fungerar bra i dag, kontroll och tillsyn verksamhetenäven överom mer
kan behövas.

Jordbruksverket för tillsynen den veterinära verksam-ansvarar av
heten i landet och förespråkar restriktiv användning läkemedel.en av
Jordbruksverket följer veterinärers joumalföring och läkemedels-upp
hantering tillsynsprojekt. För närvarande arbetar verket medgenom en

och förtydligande de bestämmelseröversyn reglerar läke-av som
medelshanteringen inom veterinär verksamhet.

Livsmedelsverket finner regelverket tillfyllest önskar förstärktmen
tillsyn.

Försäljning4 läkemedelav

Försäljning och utlämning läkemedel till djurägare sker i Sverigeav
huvudsakligen apotek. förekommer ocksåDet veterinärerattgenom
lämnar läkemedel direkt till djurägare i samband med behandling.ut
Veterinärer kan rekvirera vacciner från VeterinärmedicinskaStatens
Anstalt, måste köpa övriga läkemedel från apotek.men

Apoteksbolagets försäljning läkemedel till djur uppgick år 1996av
till Mkr392 Apotekens utförsäljningspris, vilket 3 % denär ca av
totala läkemedelsförsäljningen. Kostnaderna fördelade sig enligt
följande.

Läkemedel skrivits veterinär Mkr318 varav 265 Mkrutsom av-
utgjordes läkemedel godkända för veterinärmedicinskt bruk samtav

för53 Mkr läkemedel godkända för humanmedicinskt bruk.

Beställningar till djursjukhus och veterinärmottagningar 5,5 Mkr.-

Försäljning receptfria veterinärläkemedel 68,5 Mkr.utan receptav-

siffran ingårI 392 Mkr inte de receptbelagda läkemedel säljs tillsom
foderfabriker för inblandning i foder. Kostnaden för läkemedel som
inblandats foderi foderindustripå under 1996 uppgår till 9,7 Mkr.
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Statens Veterinärmedicinska Anstalt sålde vacciner för 25 Mkr
under 1996.
Källa: Apoteksbolaget

Handel5 med läkemedel

5.1 Apoteken

Apotekens och skyldighet handel med läkemedel reglerasrätt utövaatt
lageni 1996:1152 handel läkemedel.med De åren harsenasteom

inneburit prishöjningar på veterinärläkemedel humanläke-större än
medel, beroende tidigare prisförhandlades alla läkemedel medatt
Apoteksbolaget. Sedan det fri1993 prissättning på veterinärläke-är
medel. Apoteksbolaget har procentuella påslag på veterinär-samma
läkemedel humanläkemedel. Marginalen ligger mellan och7 30 %,som

för30% läkemedel pris ligger under kr och34 % där7 prisetvars
ligger 300 kr. Utförsäljningsprisema apotekfrån enhetligaöver iär
hela landet.

Efter diskussion mellan Apoteksbolaget och Jordbruksverket er-
bjuds distriktsveterinärer teckna inköpsavtal med enskilt apotek.att ett
Vid inköp lämnas rabatt, storlek står i relation till årsinköpetvars av
läkemedel. Sveriges Veterinärförbund rekommenderar privataäven
veterinärer avtal med sina lokala apotek enligtupprättaatt samma
modell.

5.2 Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Enligt 5 § lagen handel med läkemedel1996:1152 har Statensom
Veterinärmedicinska Anstalt tillstånd säljaSVA vacciner tillatt
partihandel med veterinära vacciner Läkemedelsverketsenligt före-
skrifter tillstånd för partihandel med läkemedel, LVFS 1995:4.om

lagerförSVA samtliga godkända veterinära vacciner antalsamt ett
vacciner där SVA har generell licens. Vaccinema rekvireras av
veterinär eller Försäljningen frånrekvisition. skerSVAreceptgenom
till hela landet. Expeditionerna ombesörjs farmaceut. På SVA finnsav
veterinärer inklusivepå samtliga djurslag pälsdjur,är expertersom
fjäderfä och fisk. Experterna medverkar med rådgivning till veterinärer
och djurägare. Försäljningspriserna i de flestafrån SVA fall någotär
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Överskottetlägre apotek. frånmotsvarande från SVAs vaccin-än
försäljning ochanvänds till forsknings- utvecklingsarbete inom SVAs
djurslagsavdelningar.

Veterinärer5.3

Lantbruksstyrelsens JordbruksverketEnligt kungörelse numera LSFS
1979:8 C 15 förskrivning och utlärrmande läkemedel iom av sam-
band med djursjukvård, för närvarande under omarbetning, harärsom
veterinärer läkemedel tillförskriva och länma djurägarerätt att ut -
dock sälja läkemedel djur form detaljhandel.till i Ambulerandeav
veterinärer rekvirerar läkemedel från apotek och lämnar vid behov ut

till djurägare till självkostnadspris. täckning omkostnaderdem För av
Jordbruksverkets rekommendation läggs på apotekens%25är att ut-

försäljningspris. har varit föremålPåläggets storlek och förär
tjänadiskussion. bör möjligt för veterinärerDet påattvara pengar

försäljning läkemedel.av
Enligt uppgift förekommer vissa veterinärklinikerdet påatt man

och djursjukhus köper läkemedelsförpackningar.in Enstakastora
och tablettkartor till i sambandlämnas djurägare medsprutor ut

behandling. läkemedel hällsDet händer också flytande iävenatt upp
mindre flaskor säljs till djurägare. Endast det sig dyrarörsom om om

självkostnadspris hantering där fyllerEn överpreparat tas ett ut. man
läkemedlet till andra kärl inte tillåten enligt Läkemedelslagen ochär
Läkemedelsverkets receptföreskriñer och riskerar helaäventyraatt

hållbarhet försämrasläkemedelsbehandlingen läkemedelsattp.g.a.
märkningen produkten.liksom av

och via5.4 Försäljning inom EU Internet

förSedan Sverige anslöt till det också tillåtet bruksig EU är att eget
läkemedel EU-land föra in i Sverige.köpa i och I vilkenett annat

Ävenomfattning detta sker beträffande läkemedel till djur okänt.är
försäljning förekomma. Omfattningen okänd.via kanInternet är
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veterinärerländerandra säljmångaI5.5 er

läkemedel

med läkemedel.detaljhandelveterinärerbedriverEU-länderde flestaI
denna för-inkomstkällaväsentligtharovanligt deinteDet är att aven

säljning.
vanligtvis välunder-fleraHollandiBeträffande situationen säger

läkemedelde detillverkarveterinärerkällor, mångarättade ävenatt
både skall ställaveterinärkluvenVerksamheten blirsäljer. sammaom

möjlighetenläkemedel.sälja Dessutom ärtillverka ochoch attdiagnos
Practice minimalManufacturingGoodinom GMPförfattningarfölja

gäller krav1992:859läkemedelslagenEnligtobefmtlig.eller samma
märmiskor.för djurläkemedelstillverkning som

veterinärer skullesvenskaVeterinärförbundSveriges attanser, om
motivation iderasskulleläkemedelsjälva säljamöjlighet attfå att

minskadjurhälsovårdförebyggande avsevärt.medhand arbetaförsta
allt skall säljas påframförläkemedelLäkemedelsverket attanser

praxisDåalltid fallet.detta intepraxisrådandeapotek. Enligt är synes
införas,inskränkningarytterligareintetillfredsställande börfungera

illegal handel medökadalternativtunderbehandlingleda tillkansom
nuvarandekontrollenverket systemläkemedel. Däremot att avanser

få sälja läkeme-börinteveterinäreruppfattningVerketsökas.bör är att
konkurrenssituation mellaninnebäraskulleeftersom detdel fritt, en

inte har denandraochtillräckliga lagerhållakanveterinärer somsom
rådande förskrivnings-negativt påinverkaocksåkanmöjligheten. Det

mönster.
denorganisationerochmyndigheter ärtillfrågadeSamtliga av upp-

mycketveterinäremasvenskade ärmajoritetenfattningen att av
i övrigaförekommer EU-läkemedelmedden handelkritiska till som

läkemedelshantering.sådanavstånd frånoch bestämtländer tar en

djursjukhuspåLäkemedelshantering5.6

veterinärklinikeroch

Praxis

stationerade pådistriktsveterinäremaanställda svenska ärstatligtDe
till stationen.apotekfrånläkemedelinköperveterinärstationer, som

stordjurspraktik, medmedveterinärerandraoch tarDistriktsveterinärer
inledaskall kunnaomgåendeför desjukbesökenläkemedel påsig att

fall ha möjligheti vissafördjur, attsjukabehandling attsamtaven
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lämna läkemedel i syfte fullfölja kortareut behandlingatt etten av
enskilt djur. snabbtEn insatt behandling många gånger nödvändigär
för rädda djurens liv.att

Djursjukhus och veterinärkliniker har litet lager läkemedel föratt att
kunna behandla inneliggande djur och första behandling ige en sam-
band med konsultationen. Ofta behandlas det sjuka djuret med en
injektion vid besökstillfället och utfärdas för djurägarenett recept att
skall köpa läkemedlet på apotek och fullfölja kuren. För fåatt
kontinuitet i behandlingen får djurägaren i många fall med sig jour-en
dos räcker kvällen och den första efter sjukbesöket ochsom morgonen
tills hunnit köpa läkemedlet på apotek. Djursjukhusenrestenman av
och veterinärklinikema köper in sina läkemedel från apotek. Enligt
uppgift från Jordbruksverket genomgår de flesta djursjukhus årlig till-

farmaceut, enligt rekommendationerna i Lantbruksstyrelsenssyn av
allmärma råd 1986:4 D 42.

Författning

Enligt Läkemedelsverkets receptföreskrifter LVFS 1997:10 får
receptutfärdare endast lämna jourdos läkemedel. Utlämnandet fårut av
endast ske i samband med behandling och läkemedlen får försäljas.
Vid jourbehandling flertal djur vid behandlingstillfälleettav samma
f°ar dock ersättning för direkta läkemedelskostnader i enlighettas ut
med Jordbruksverkets föreskrifter. Vid utlämnandet skall receptut-
färdaren muntligt och skriftligt lämna de anvisningar nödvän-ärsom
diga för djurägaren skall kunna använda läkemedletatt på rätt sätt.

Läkemedelsverket nuvarande praxis fungerar väl ochatt äranser
kostnadseffektiv. Verket befarar strikt tillämpning bestämmel-att en av

troligen skulle innebära veterinärservicen generellt måsteattsen ut-
ökas.

Veterinärer lämnar läkemedel till älvkostnadsprisut

Enligt gällande författning avgifter vid veterinär yrkesutövningom
SJV FS: 192, 8§ framgår material och läkemedel övriga utläggatt samt

förrättningen medför, skall debiteras till självkostnadspris. Jord-som
bruksverket har gjort bedömningen 25 påslag kanatt procents vara
rimligt. skrivelserAv från Sveriges Veterinärförbund i april och maj
1996 framgår förbundet påslaget bör 12,5att att Iprocent.anser vara ca
oktober 1996 gjorde Jordbruksverket uppföljning kostnader ochen av
intäkter för läkemedel och farm, påslag på 25att ett procent-m.m.
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beräkningenskäligt. har enbart direkta anskaff-enheter kunde Ivara
har medräknats några hanterings-ningskostnader Såledesingått.

sammanhangetJordbruksverket vill i under-kostnader, kassation m.m.
tillintet för täckastryka det generella påslaget på ärsätt attatt

endast tillövriga delar inom verksamheten, förkostnader för ärutan att
självfinansierad.läkemedel skall Delpostendelposten m.m. vara

och Jordbruksverketsjätte månadläkemedel kommer analyserasatt var
utfallet.procentpåslaget efternivån påkommer omprövaatt
sin kommitté förLäkemedelsindustriföreningen LIF har i

med självkostnadsprisveterinärmedicin sin uppfattningredovisat att
läkemedelförsäljningspris förskall Apoteksbolagets samt attavses

paragraferandra i veterinär-regleradersättning till veterinären är av
SIVFS 1995:929.D 75taxan,

inträffat, kostnaden förföreträdare för ridsporten har detEnligt att
behandlingen, räknats ii samband medläkemedel lämnats utsom

försäkringar kostnaderarvode. Normalt ingår i djurägaresveterinärens
läkemedelskostnader. vissa fall kanveterinär behandling inte Iför men

bara för behandlingenfå ersättning försäkringen intedjurägarendå av
för läkemedlen.ävenutan

djurslagolikaBehandling6 av

veterinärmedicinskabåde förförskrivningsrätt till djurVeterinärer har
skiljer sigBehandlingenför humanläkemedel.läkemedel och

behandlas. dragskall Ivilket slags djur detberoende på är storasom
sällskapsdjur.djur ochlivsmedelsproducerandeskiljer påman

djurLivsmedelsproducerande6.1

tillanvänds föda.djur DetLivsmedelsproducerande djur ärär som
mjölken eller äggen intelivsmedlet köttet,det färdigaviktigt att

förtäring överförs tillläkemedel vidrestsubstanserinnehåller somav
alltid vid behandlingresistensutveckling föreliggermänniska. Risk för

det förbjudetfoder1985:295antibiotika. Enligt lagenmed är attom
tillväxtbefrämjande syfte.friska djur iantibiotika i foder tilltillföra

1988:534. Sedandjurskyddslagen 1986Honnonbehandling regleras i
receptkrav koccidiostatika.det påär
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I Lantbruksstyrelsens kungörelse numera Jordbruksverket LSFS
1979:8 C 15 förskrivning och utlänmande läkemedel iom av sam-
band med djursjukvârd följande uppdelning:görs

smågrisproducerande besättningar-
slaktdjursproducerande besättningar t.ex. svin, fjäderfä, fisknöt,-
mjölkproducerande besättningar nöt-
äggproducerande besättningar fjäderfä-

Till livsmedelsproducerande djur användes i endast veterinär-stort sett
medicinska läkemedel. Behandling dessa djur i normalfalletgörsav

Ägarnahos uppfödaren. till dessa djur har ofta god kunskap sinaom
djur och i vissa fall delegeras viss behandling till djurägarna. Setyp av
punkt 8.5

6.2 Sällskapsdjur

Sällskapsdjur hund, katt, marsvin, hamster, burfågel, reptiler mil.
behandlas ofta med humanläkemedel. Vård sällskapsdjur visar storaav
likheter med humansjukvård med vaccinationsprogram, vård infek-av
tioner och skador vällevnadssjukdomar. Djurägaren har begränsadsamt
kunskap läkemedel och har behov information hurom av om
läkemedlen skall användas.

6.3 Häst

intarHästar särställning. behandlas oftaDe på sätten samma som
sällskapsdjuren och de enda djur vårdas på djursjukhus.är Istora som
samband med läkemedelsbehandling omfattas de dock de reglerav som
gäller för läkemedelsbehandling livsmedelsproducerande djur.av

6.4 Statistik

finns förDet närvarande ingen heltäckande statistik hur använd-över
ningen läkemedel fördelar sig på olika djurslag och inte heller påav
sjukdomsorsaker och dosering. Apoteksbolaget har samlad statistiken

all försäljning läkemedel till djur i Sverige,över så pånärav som
diagnosen. Läkemedel veterinärer rekvirerar till sina mottagningarsom
kan dock inte hänföras till visst djurslag. På uppdrag Jordbruks-ett av
verket framställer Svensk Husdjursskötsel viss statistik med ledning av
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statistik ingår inteförskrivningar. dennaIjournalerveterinärers över
veterinärer lämnarprivataochdistriktsveterinärerläkemedelheller som

EU-land elleriköptsLäkemedeldjurägare. annattill ettdirektut som
Diskussionstatistik.svenski någoninteförekommervia Internet om

ApoteksbolagetJordbruksverket. ärpågår inomstatistiksystemnyttett
statistik-utarbetandetmedslutstadiet ett nyttihösten 1997under av

läkemedelochdjurslagför varjeläkemedelsstatistikdärprogram,
redovisas.kunnakommer

utlämnandeFörfattningar styr7 som

djurtillläkemedelav

syftar tillläkemedelutlänmandeochförskrivningLagstiftningen avom
människorläkemedel förkvalitetochsäkerhetpåtillgodose kravatt

djur.och

utlämnandeochFörskrivning7.1

framgår15,C1979:8LSFS attkungörelse,LantbruksstyrelsensAv
återhåll-medskall skeläkemedel storutlämnandeochförskrivning av

Läkemedelföreligga.bedömsbehovuppenbartenbart dåochsamhet
efter sjukdoms-endasteller utlämnasförskrivastillfällevarjevidf°ar

föreligger.skälsärskildaeller dåplatsen,besättningsutredning påeller
bedömerväl ochdjurhållningentillkännerveterinärenEndast om

får hangodtagbart sätt,handhas påläkemedlen kommer ettattatt
denneseller pådjurägarenanvändasläkemedelförskriva ansvar.att av

mängd läke-hurbeskrivetfinns stordelegering. Detpunkt 8.5Se om
djurslag.olikaföroch lärrmasförskrivasfårmedel utsom

vilketoch utlämning,förskrivningskiljer inteKungörelsen
utlänmaharförfattningdenna rätt attenligtveterinärinnebär att

behandling.månadstillfördjurtill vissaläkemedel, enupp

Receptexpedition7.2

varje101997:LVFSreceptföreskriñer attLäkemedelsverkets angesI
42 §.farmaceutskallläkemedel görasexpedition recept avav

läkemedelsådanajourdoslämnaendastReceputfárdare får ut somav
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förordna omfattar. Läkemedelsprovrätten att får lämnas 15 §.ut
Utlämnande jourdos från receptutfärdare får endast ske i sambandav
med behandling. Läkemedlen får försäljas. Vid jourbehandling ettav
flertal djur vid behandlingstillfälle får dock ersättning församma
direkta läkemedelskostnader i enlighet med Statens jordbruks-tas ut
verks föreskrifter 16 §. Receptutfárdaren skall vid utlämnandet munt-
ligt och skriftligt lämna de anvisningar nödvändiga förär djur-attsom

skall kunna användaägaren läkemedlet på riktigt sätt.ett

7.3 Förvaring läkemedelav

Brister förekommer vid förvaring läkemedel avseende temperatur,av
lagringstid, såväl hos veterinärerutrymmen hos djurägare.m.m. som
Det angeläget med utökad informationär för förbättra hanteringenatt

sikt. Skriftligapå instruktioner bör fram för hur djurägama skalltas
injicera i samband med delegering fortsatt behandlingosv. av av en-
skilda djur eller djurgrupper.

LantbruksstyrelsensI allmärma råd 1986:4 D 42 finns bestämrnel-
veterinärer skall förvara läkemedel iatt låst skåp och kylvaror iser om

låst kylskåp. ambulerandeI verksamhet skall läkemedlen förvaras i
praktikväska eller kylväska. Förvaring i bil får endast ske bilen ärom
oåtkomlig för obehöriga. Det påpekas också någon omfyllning frånatt
läkemedlets originalförpackning till kärl inte bör ske ochannat att
yrkesmässig tillverkning läkemedel skall utföras på apotek ellerav

Äveninom läkemedelsindustri. i Läkemedelslagen 1992:859 framgår
ompackning enbart tillåtenatt tillverkare ellerär harav annan som

Läkemedelsverkets tillstånd.

7.4 Instruktioner till djurägare
Instruktioner till djurägaren vid behandling livsmedelsproducerandeav
djur med antibiotika regleras i Jordbruksverkets föreskrifter SJV FS
1992:58 D 45.

Veterinär behandlar eller förskriver läkemedel till ettsom varm-
blodigt djur, från vilket kött, mjölk eller kan komma tillägg att tas vara
för livsmedelsändamål, skall lämna meddelande till djurägaren om
karenstiden. Meddelandet skall länmas skriftligt på behandlings-ett
bevis se punkt Vid7.5. utlämnande läkemedel till djurägare skallav
veterinären till uppgifter karenstider finns angivnaatt på läke-se om
medelsförpackningen eller på Läkemedelsverkets märk-receptetanges
ningsföreskrifter 1994:11.
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injektion bör utförasBehandling veterinären personligen.med av
dock praktiska och ekonomiska skälInjektionsbehandling kan av

Iivsmedelsproducerandevid behandlingöverlåtas till djurägaren av
skalldessa fall veterinärendelegerad behandling, punkt 8.5.djur Ise

sjukdomstillståndoch vid vilkainstruktioner för hurlämna noggranna
delegering skall på behand-skall Anteckninginjektionen görasomges.

lingsbeviset.

Karenstider7.5

Livsmedelsverketfastställerkungörelse 1985:13 H65sin SLVFSI
djurIivsmedelsproducerande nötkreatur,karenstider för behandling av

läkemedel.och fisk medfår, häst, fjäderfäsvin, get,
medför karenstidsådant behandlas meddjurNär preparatett som

utfärda behandlingsbevisbehandlande veterinärenskall den ett som
och adress, behandlatdjurägarensskall innehålla uppgifter namnom
behandlingssätt,dosering, läke-möjligt djurets identitet,djurslag, om

karenstid förbehandling, kött,injektionsställe, tidpunkt för sistamedel,
förfarandet vid leveransupplysning till djurägarenmjölk eller ägg, om

Djurägaren skall5 §. påför slakt före karenstidens utgångdjuretav
behandlingsbevisethan tagitveterinären kvitterabegäran emotattav

slakteri före karens-tillskall åtfölja djuret vid leverans6 §. Detta
utgång.tidens

olikabehandlingPraxis vid8 av

djurslag

myndigheter ochföreträdare för veterinärer,uppgifter frånEnligt
enligtvanligtvis följ-behandlas olika djurslagintresseorganisationer

ande.

Slaktproduktion8.1

Smågrisar och suggor

ledinflamrnationer.ofta rad olika sjukdomardrabbasSuggor t.ex.av en
awänjningen. Suggomasamband medSpädgrisar fär ofta diarréer i
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drabbas också lätt sjukdom i samband med och efterstraxav
grisningen.

Vid infektionssjukdomar hos smågrisar förekommer så kallad dele-
gerad behandling se punkt 8.5, vilket innebär veterinären ställeratt
diagnos och den första dos läkemedel, varefter den fortsatta be-ger
handlingen sker djurägaren. Delegerad behandling kan också betydaav

djurägaren fått behandlingatt rätt sätta veterinärenatt besöktutan att
besättningen vid just det aktuella tillfället.

Slaktsvin

slaktsvinsuppfödningenI drabbas ofta helt stall eller hel besätt-ett en
ning sjukdom samtidigt. Framförallt luftvägsinfektioner vanligaärav

diarréer förekommer.även När hel besättning drabbas måstemen en
veterinär tillkallas. Medicinering sker då oftast med läkemedel i foder
eller Behandling enstaka slaktdjur kanvatten. delegerad.av vara

Kalvar

De vanligaste sjukdomarna hos kalv diarré och luftvägsinfektion.är
Kalvama behandlas med antibiotika och understödjande behandling
näringslösning m.m.. Ofta drabbas djur samtidigt ochen grupp av

här förekommer delegeradäven behandling.

Slaktkycklingar

Slaktkycklingar behandlas alltid med koccidiostatika.nästan

Fisk

Även fisk behandlas med antibiotika infektioner.mot

8.2 Mjölkproduktion

Mjölkproducerande kor drabbas företrädesvis juverinflammationav
och behandlas med antibiotika intramuskulärt injiceras isom ges
musklerna och till viss del intramammärt i juvret. Vid sjukbesök
ställer veterinären diagnos och den första injektionen och lämnar såger
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resterandefåtthartills djurägarenräckerdetläkemedelmycket att
flesta fallallradeIveterinären.frånefterapoteketfrånmängd recept

sjukdomsframkallande bakteriendenNärbakterielltetttas prov.
ochantibiotikumlämpligtveterinärenordinerar ettidentifierats,

därefter läke-hämtarDjurägarenapoteket.tillfaxasellerringsreceptet
apoteksombud ellersig viatillfår detellerapoteket säntmedlet på

lantbrevbärare.
denlämnarveterinärenbakterieanalysingenfall utanvissaI görs

till djurägaren,kurenfullföljaförbehövsläkemedelmängd attsom
emellanåtförekommer attskall Detläkemedlethurinstrueras ges.som

Djur-behandlingen.föravgifteniinkluderasläkemedletförkostnaden
injek-framgår,identitetdjuretsbehandlingsbevis därfår varettägaren

och övrigkarenstidfullföljas,skallbehandlingenhurskalltionen ges,
instruk-följasigförbinder attDjurägareninformation.nödvändig

behandlingsbeviset.undertecknationerna attgenom

Äggproduktion8.3

tid förevissupphöra ägg-läkemedelsbehandling måsteeventuellEn en
läggning.

Sällskapsdjur8.4

vällevnadssjuk-oftamänniskorliksomdrabbasSällskapsdjuren av
behandling ochförstaochdiagnosställerVeterinärendomar. enger

hämtardjurägarenochskriverjourdos,eventuellt receptutlämnar ut en
analyserasbakterieprovfallvissaapotek.på I ettläkemedlet tas som

betal-veterinärer,också motförekommer attskrivs. Detinnan receptet
sjukbesöket.vidläkemedel till djurägarenkurenhelalämnarning, ut

behandlingDelegerad8.5

läkemedelutlänmandeochförskrivningreglerarförfattningen avI som
vissaimöjlighetsig attdjursjukvård C 15med öppnarsambandi en

hand påpåbehandlinginfådjurägarelåta sättasituationer egen
Veterinärför-Sverigesutarbetatpolicydokumentdjur. Ienskilda ett av
beskrivs hur1990sällskapVeterinärmedicinskaSverigesochbund

behandling hus-delegerakanomständigheterunder vissaveterinär av
vidbeaktas översynkommerdokument atttill djurägare. Dettadjur en
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Jordbruksverkets författningar rörande hanteringav läkemedel tillav
djur.

Delegerad behandling innebär i detta sammanhang veterinärenatt
har överlåtit djurägare eller tekniker under begränsadatt tid få
behandla djur inom vissa och vid vissa väl definierade sjukdoms-ramar

djurägarensymtom, efter veterinärens bedömningsom väl förtrogenär
med. Specialutbildade tekniker inom husdjursföreningama tillåts
hormonbehandla enskilda djur vid fruktsamhetsstömingar på direkt
delegering från veterinär. Husdjursteknikema utför vissaäven vaccina-
tioner t.ex. ringorm lägger lokalbedövningmot samt i samband med
avhoming kalv.av

delegeradFör behandling med läkemedel via fodret krävs foder-att
firman eller den enskilde lantbrukaren innehar Jordbruksverket ut-av
färdat blandningstillstånd. Den delegerande veterinären har fortfarande

för delegeringsuppdraget.ansvaret
Vid delegerad behandling skall plan för uppföljningupprättasen av

behandlingen. Uppföljningen skall ske regelbundet vid planerade
besättningsgenomgångar då veterinär, tillsammans med djurägaren, går
igenom besättningens hälsostatus, genomgångna sjukdomar och
tendens till sjukdomar Veterinären skriver på läkemedelm.m. recept

kan komma behövas i den aktuellaatt besättningensom under den
avgränsade tiden. Läkemedlen expedieras från apotek.

8.6 Läkemedel i foder

Vid behandling vissa sjukdomar hos svin- och fjäderfäbesätt-nöt-,av
ningar i fiskodlingar behandlassamt djuren med läkemedel som
blandas i det fasta fodret eller i dricksvattnet. Foder innehållande
läkemedel f°ar lämnas till djurägare endastut efter utfärdatsrecept som

veterinär och kontrollerats apotek. Efter konsultationenav utfärdarav
veterinären läkemedelett recept till och mängd skallartsom anger som
blandas i fodret. På apoteket farmaceutiskgörs kontrollen att rättav
läkemedel skrivits i halt för denrätt aktuellaut sjukdomen och djur-
slaget. Om inblandningen skall foderfabrik,göras faxar apoteketav en

till den foderfabrikreceptet djurägaren anlitar, däreftersom som
lämnar fodret med den angivnaut halten läkemedel.av

inblandningFör i fast foder krävs blandningstillstånd utfärdassom
Jordbruksverket till foderfabriker eller enskilda lantbrukareav harsom

kunskaper och förutsättningar för fullgod hantering läkemedelen av
lagring, bokföring och hantering har kunskaper ochsamt praktiska
möjligheter möjliggöra korrektatt inblandning och kontroll läke-en av
medel i foder.
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blandningstillståndochpartihandels-bådeFoderfabriker harsom
tillverka ochtillverkarendirektläkemedelköpahar samt atträtt att av

läkemedelsinblandade fodretläkemedel.innehållande Detfoderlagra
apotek.kontrollerats Detefter veterinärreceptsäljas endastf°ar avsom

tillverkas förstläkemedelinnehållandedock foder närnormala är att
apoteket.förmedlat Parti-veterinärreceptfoderfabriken får ett av

Läkemedelsverket.handelstillstånd utfärdas av

Tillsyn8.7

de föreskriftereñerlevnadenförtillsynsansvaretJordbruksverket har av
läkemedels-framhållerVerketdjur.förskrivning tillgäller attsom

djursjukhus och djur-flertaletläkemedelsförråden vidvidhanteringen
farmaceut.kontrollerasregelbundetkliniker av

veteri-genomgångvidpåpeka,vill i sammanhangetLRF att aven
1990-talet Skåneimittengjordes iförskrivningar,nära avavsom
till besättning vidveterinärupptäcktesi foder,antibiotika att enen

veterinäranågraantibiotika,tillfälle skrivit 10 utan atttonutsamma
två årupptäcktes SVAFörskrivningenvidtogs.åtgärder senare.av

charkuterifabriker l 2ochslakterierinspekterarLivsmedelsverket -
år.gånger per

personaldenhosKompetensen9 som

läkemedellämnar ut

ioch djurägare sinveterinärerhar mångahel del apotekPå somen
ikunskaper djur-fördjupadeharfarmaceuterfinns detkundkrets, som

etableratockså farmaceuterhåll harfarmakologi. På mångaläkemedels
foderfabriken Detveterinärermed såvälsamarbetemycket gottett som

fördjupade kunskapendenhållönskemål från veterinärtfinns attom
flera apotek.finnas påborde

specialistapotekDjurapotek9.1 -

specialiserade på läke-apotekfinns deti Sverige ärtvåPå orter som
och Apoteket vidi TrollhättanDjurapotekettill djur.medel Det är

har ytterligarepersonalapotek hari Uppsala.Djursjukhuset Dessa som
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fördjupade kunskaper inom området läkemedel till djur. Apotekaren
vid apoteket på Djursjukhuset disputeradär från den veterinär-
medicinska fakulteten och har tjänst riksomfattandeäven veterinärsom
infonnationsapotekare. Hon utnyttjas flitigt apotek, veterinärer,av
myndigheter, djurägare m.fl.

Dessa båda apotek har lager såväl beträffande receptbelagdaett som
receptfria läkemedel speciellt till djur.är På djurapotekenanpassatsom
har djur tillträde, vilket de inte har på vanliga apotek omtankeav om
allergiker.

10 Tillgänglighet läkemedelav

10.1 Apoteken

de flestaI fall apoteken fungera väl, det finns önskemålanses men om
tillgänglighetstörre vad apoteken förän närvarande erbjuder. Detta är
skälen till veterinärerett lämnar läkemedelatt igärna sambandav ut

med behandlingen.
Lagersituatiøn. Såväl veterinärer djurägare delattsom anser en

apoteks lager beträffande läkemedel till djur borde välan-vara mer
till det lokala behovet.passat Av praktiska och ekonomiska skäl kan

dock apoteken inte lagerföra samtliga läkemedel in vid behov.tarmen
Det fungera väl för läkemedel till sällskapsdjur. Läkemedel tillsynes
djur försörjs med helt struktur övrig försäljning.än De minstaen annan
apoteken har den försäljningen tillstörsta djur. kanDet mycketvara
kostsamt lagerhålla läkemedel föratt besättningar. En svårighetstora

dimensionera lagret efter behov,att den varierande storlekenär be-på
sättningar.

Apoteksbolaget arbetar efter tillhandahållandeprincip tillsamma
djur till människa.som

Läkemedel för inblandning i foder tillhandahålls från begränsatett
antal apotek, har erfarenhet denna hantering.som av

Läge. Många såväl djurägare veterinärer också, detattsom anser
ofta för långt tillär apoteket, så djurägaren har fördelatt fåstor attav
sina läkemedel utlämnade veterinären eller kliniken.av

öppethållande. Ett skäl till utlämning frånannat veterinäratt sker,
mångaär apoteket oftaatt djurägareatt är behöverstängt, näranser

köpa läkemedel, efter veterinärbesök kvällstid.t.ex. Det torde dock
knappast problemutgöra för djurägarestörre fåett på läkemedelatt tag
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öppettider förutanför ordinarie gäller humanläke-till djur vadän som
medel.

SVA10.2

med företagspaket.från sker till delenSVALeveranser största postens
beställningen kommitExpeditionen sker de allra flesta fall dagi samma
vacciner, varförfullständigt veterinärain. har sortimentSVA rest-av

situationer sällsynta.är

djursjukhusVeterinärer och10.3

tidsvinsten.djursjukhusmed försäljning hos veterinär ochFördelen är
sådana läkemedelordinerarkan fönnoda veterinären vanligtvisMan att

läkemedlensnackdelarna kanlämnas omgående. Blandkan ut varasom
informationotillräckligförvaring, och i vissa fall kan befaras att om

veterinärenfall hällti samband med utlänmandet. deläkemedlet Iges
befaraläkemedlet kärl, kan påi även att textenöver att annat man

nedan.nackdelarnaförpackningen inte tillräcklig. Merär seom

Önskemål förändringar i11 om

med utlämningsamband av

läkemedel

djursjukhusVeterinärkliniker och11.1

och vissa djur-djursjukhusFöreträdare för Veterinärkliniker och även
till djurägamabättre servicedet skulleägare att omanser vara en

läkemedelsälja direktfick förskriva ocksåveterinärema inte bara utan
vid sjukbesöket.
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Djuraffárer1.2l

Många djuraffärer redan i dag säljer bekämpningsmedelägare av som
ohyra, vitaminer skulle utöka servicesingärnamot attm.m. genom

också sälja läkemedel.

1.3 tillgänglighet landsbygden1 Bättre på

läkemedelstillgänglighetenLRF på landsbygden måsteattanser
förbättras. snabbt insatt behandlingEn oña förutsättning förär etten
bra resultat. tillgänglighetenOm förbättras kommer man vadtager

havet-situationer minska. förslag till hur tillgänglig-LRFsattman
heten skulle kunna förbättras ha jourpersonal hela dygnet, allaär att
dagar på apotek på landsbygden. Jourverksamheten skulle kunna
bedrivas på ungefär distriktsveterinärjouren. Hemifrånsättsamma som

tillgänglig telefon och med möjlighet service vid behov.attmen per ge
Vidare skulle olika utlänmingsställen apoteksombud kunna ha ett
visst lager för snabbt kunna givetvis iservice samråd medatt ge
veterinär. Vilka bör i böringå sådant lager den lokalapreparat ettsom
veterinären avgöra.

11.4 efterlevnad reglerBättre av

regelverk finns borde kunna fungera bättreDet bättresom genom en
efterlevnad, från Djurhälsovården. Som exempelettanser man anges
instruktioner veterinären till djurägaren i samband med läke-attav
medel överlämnas. exempel inte kan bortse frånEtt ärannat att man
risken antibiotika vissa fall alltför frikostigt.i används Djurhälso-att
vården har ingen önskan veterinärema skall bli ambulerande apotek,att

förordar gällerregler skall gälla, läkemedelnärutan att samma som
lämnas till märmiskor.ut

Även från Läkemedelsverkets följsamhetsida efterlyses bättre till
och föreskrifter läkemedel tilllagar veterinär lämnar djurägare.när ut

läkemedelslager i bilenl 1.5 Inte

Företrädare för Livsmedelsverket det synnerligen väl-attanser vore
kommet veterinärema slapp ha läkemedelslager nöd-större änom

bilen.vändigt i finns dålig dokumentation de läkemedelDet över som
veterinärema själva länmar till djurägama. under dessaDet ärut om-
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ständigheter svårt bedriva rimlig tillsyn veterinäremasatt be-överen
handling djuren.av

1 1.6 Registrera läkemedelsförbrukningen på
gårdsnivå

har specielltLRF framfört önskemål och krav fortsatt hården
kontroll och restriktiv användning läkemedel till djur. I sittav
remissvar till departementspromemorian komplettering EG:som av
förordningar livsmedel, har LRF förslaget istött attom m.m. prov-
tagningslagen införa skyldighet föra register behandlingöveratten
med veterinärmedicinska läkemedel och bevara behandlingsjourna-att
ler.

LRF också det viktigt läkemedelsförbrukningenatt är attanser
registreras för det skall möjligt följa utvecklingen vad gälleratt attvara
resistens- och djurhälsoläge i landet. Registrering bör kunna pågöras
gårdsnivå via distriktsveterinärjoumalema nationellpå ochsamt
regional nivå det Apoteksbolaget i dag. Dessutomgör LRFsom anser

någon form registrering läkemedelsförskrivningatt bör göras.av av
Det bör gälla såväl veterinärer läkare.som

Diskussion12

Hanteringen och handeln med läkemedel till djur fungerar i stort settav
bra. Vissa och missförhållanden måste dock redas i syfteavarter ut, att
få kvalitetssäkrad läkemedelshantering från jord till bord.en

Läkemedel skall verka så förskrivaren har För dettaavsett. attsom
skall möjligt läkemedlens beskaffenhet och kvalitetär vid utläm-vara
nandet efter förvaring och hantering betydelse tillsammansstörstaav
med den information lämnas tillsammans med läkemedlet. Detsom
innebär, för alla kriterier skall uppfyllda, läkemedelatt rättattvara
lämnas i skick, i dos, för djur, förrätt åkomma, iut, tidrätt rätt rätt rätt
och med infonnation. skall rådarätt Det krav läkemedelspåsamma
hantering, säkerhet, kvalitet och effektivitet djurför för märmi-som
skor.
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läkemedel veterinärfrånUtlämning12.1 av

det tidsskälveterinärer,fall hävdar såväl djurägaremångaI att avsom
läkemedel behövs, direktsäljer depraktiskt veterinärenär att sommer

in tillskriva eller ringavid sjukbesökettill djurägaren än ettatt recept
Vadläkemedlen till djurägaren. här-apoteket, sedan levererar somsom

länmas måste haläkemedeltänkavid viktigt är ut,är attatt som
deras verkan intesådantoch i övrigt hanteratsförvarats sättett att

eller förförvaras förLäkemedel får inteförlorad.gåtthar varmtt.ex.
veterinären hakrav kanhållbarhetsdatum,eller hakallt passerat som

bilen.läkemedel iuppfylla vid förvaringsvårt att av
tillläkemedel djurägare,länmarsamband veterinärermedI utatt

har slut på det läke-veterinären för tillfälletriskföreligger viss atten
aktuella fallet och i ställetilämpligt detmedel skulle mestsom vara
tillgängligt. Ibland kanskefinnsanvändanödgas ett preparatatt som

föreskrifter LVFSLäkemedelsverketsfrånfrestas bortseattman
tillåtet.vilket inteläkemedelsproveroch lämna1995:25 ärut

viktigtill djurägareInformationen är

instruktionefter tidigarebehandling, där djurägarenDelegerad av
de flestafungerar iläkemedelsbehandlingen,själv initierarveterinär

del brister.uppgift Detemellertid enligtfinnsutmärkt.fall Det en
behandling handenbristfällig informationfårinträffar djurägareatt om

inte följsbehandlingpåbörjadgenomföra, ochförväntas senare upp av
veterinären.

lämnarveterinärerdelpåpekasförtjänarDet utäven attatt somen
behandling, behövermedi sambanddirekt till djurägareläkemedel

otillräckligläkemedelsanvändningen. Eninformationförbättra sin om
läkemedlenhanterari djurägarenresulterainformation kan lätt att

injektionsteknikkarenstider,felaktigt, inte följer osv.
Omnämndapunkt 8.5det undervärdeskulleDet stort omvara av

regle-officiell Därkunde fåSVS/SVFpolicydokumentet från status.en
utförs djur-lämpligenbehandlingdelegeradhurkraven avenras

till tekniker.delegeringfram förbörMotsvarande dokument tasägare.

läkemedelDispensering av

myndigheter förekommerochapotekuppgifter från djurägare,Enligt
djursjukhus delarochveterinärklinikeremellanåt, pådet att uppman

i mindretablettkartortablettburkar,tabletter,flytande läkemedel, osv.
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enheter och säljer till djurägare. från författningen,Det är ett avsteg
skulle kunna innebära risk läkemedelsbehandlingen inte f°arattsom

avsedd effekt. flytandeNär läkemedel fylls i kärl, riskeraröver annat
läkemedlet inte håller sig verksamt eller i fall till ochatt värstaman

med blir skadligt vid användning. riskerar ocksåMan brister i
informationen till djurägare, eftersom märkningen vid dispensering ofta
blir bristfällig.

Jordbruksverket ifrågasätter det verkligen förbjudet lämnaär attom
obruten flaska med penicllin bara för veterinären har köptut t.ex. atten
förpackning innehåller flera flaskor.en som

Jordbruksverket framhåller det detta sammanhang angelägetäratt
de problem uppstår då mindre djur skall behandlas medatt ta upp som

läkemedel. Vid behandling mindreeller fågel, åtgårt.ex.av en mus en
ofta endastdet några ml läkemedel där minsta förpacknings-ettav

storlek kanske ligger ml. då väljapå 100 Veterinären har mellanatt att
förskriva betydligt mängd förvad går behandlingen,större änen som

därmed riskeraoch återstoden läkemedlet används för ickeatt avsettav
bruk eller stridi med gällande bestämmelser, lämna den mängdatt, ut

behövs för behandla det djur undersökts. Eftersom detatt ärsom som
Jordbruksverkets målsättning minska antibiotikatörbrukningen tillatt
djur, verket det sistnämnda alternativet tilltalande.äratt mestanser

under förutsättning läkemedlet tillhandahålls iDetta lämplig för-att
packning märkts på korrekt Verket börsätt.ett attsom anser man
undersöka, det möjligt legalisera sådant förfarande, detär näratt ettom

fråga behandling enskilt djur undersökts ochär ettom av som
behandlats den veterinär lämnar läkemedlet i fråga. Verketutav som

vidare eventuell ändring dock inte får innebära det bliratt attanser en
tillåtet bryta läkemedelsförpackningar för sälja läkemedel iatt att
mindre doser i kommersiellt syfte.

Enligt Läkemedelslagen lyder ompackning omfyllning1992:859
läkemedel tillverkning vilketunder krav 15 §, kräverav samma som

Läkemedelsverkets tillstånd. också läkemedelLagen skallattanger
fullständigt deklarerat och försett tydlig märkning,med 4 §.vara

säkerhetsskäl omtanke skall alltsåAv och konsumenten vissaom
krav hygien bl.a. uppfyllas, läkemedel hälls i kärlnär över ett annat

det tillverkaren tillhandahållit Märkningenläkemedlet såvälän som
beträffande innehållsänmen, läkemedels effekt karenstiderdosering,

viktig, kan läkemedletså djurägaren använda påär rätt sättattm.m.
bör utredas vad kan praktiskt och författnings-Det göras,som

mässigt inom detta då vid omskrivningområde. väsentligtDet är att, av
lagar, förordningar finna praktiskaoch anvisningar, bemöda sig attom

förlösningar den hantering förekommer. bör därvidDet övervägassom
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aktiv infonnation, tillhandahållandemed etiketter, hygien- ochavom,
hållbarhetsaspekter viss dispensering skall kunna tillåtas.m.m.,

läkemedelFarhågor veterinär skulle säljaom

läkemedel veterinären skulle det kunna finnasskulle säljas riskOm av
behandling kontraför intressekonflikt hos denne, adekvat vinst-

finns farhågor det troligen skulle svårare förDetintressen. att vara
veterinär,känna för behandlandedjurägare förtroendeatt en om man

läkemedeli de han säljhan samtidigt själv har vinstintressevisste att er.
misstanke veterinärensskulle det kunna innebäraDessutom atten om

förebyggande djurhälsovårdmotivation i första hand arbeta medatt
skulle minska.

läkemedel från apotekUtlämning12.2 av

med djurapotekFördel

apotek. Erfarenhetensäljs läkemedel till djur huvudsakligen pådagI
Apoteksbolagetde båda djurapoteken mycket god. under-från Inomär

med särskildasöks möjligheten välja flera apotek inomatt ut resurser
apotek borde marknadsföra sin särskildaänmesområde.detta Dessa

dekal dörren, anslag på veteri-i telefonkatalogen, påkompetens t.ex.
närmottagrtingar och djursjukhus.

Tillgänglighet

bredare lager och ökathar i starka önskemålDjurägare vissa fall ettom
det skall finnas jour-öppethållande apoteken. önskar bl.a.på Man att

Djurägare ochskall service dygnetpersonal kunna runt.som ge
önskemålen framställs,intresseorganisationer betonar samtidigt attsom

för djurägarna.service inte får innebära högre kostnaderökad

Försäljning från12.3 SVA

fördelarna medVeterinärer kan köpa vacciner direkt SVA. En attavav
där ocksåför veterinären kunnaanlita möjlighetenSVA är att

konsultera experter.
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12.4 välsköttEtt lager kräver kunskapstor

och omsorg.

Läkemedel ligger för länge i lager eller förvaras felaktigt blirsom
oanvändbara. Vissa läkemedel kan vid användning resultera i oönskade
effekter eller ingen effekt alls. I syfte förbättra lagerskötseln påatt
veterinärmottagningar, kan inte betonas rekommendationen i Lant-nog
bruksstyrelsens allmänna råd läkemedelshantering inom veterinär-om
medicinsk verksamhet, 1986:4 D 42. allmänna rådetI rekommenderas

regelbundet samarbete mellan den förett läkemedelshanteringen
ansvarige och det levererande apoteket årlig tillsyn farmaceut.samt av

12.5 Krav på kompetens hos den personal
lämnar läkemedelutsom

Det berättigat krav denär ett säljer läkemedel skall hantera dematt som
så de fullständigträtt verksammaär djurägaren fåratt dem inär sin

hand, så effekten läkemedlet blir den avsedda.att Kvaliteten påav
läkemedlet måste sådan avsikten med behandlingen inteattvara
äventyras.

Farmaceuten veterinärens skyddsnätär

Djursjukvården blir alltmer kvalificerad och läkemedlen alltmer
avancerade. Personal expedierar och lämnar läkemedel till djurutsom
måste ha kompetens kunna kontrollera det ordinerade läkemedletatt att
i den ordinerade dosen till djurslaget i fråga.är rätt Den expedierarsom
och kontrollerar skyldig veterinärens skyddsnätärreceptet ochatt vara
uppmärksamma varje avvikelse från det nonnala och tillrätta
eventuella felaktigheter på efter kontakt med veterinären.receptet

skyddsnätDetta finns inte i de situationer veterinären själv lämnar ut
läkemedlen.

Framför allt från myndigheter och intresseorganisationer har det
framförts krav på den lärrmar läkemedel skall ha tillräckligatt utsom
kompetens beträffande såväl läkemedlens farmakologiska effekter som
karenstider, förvaringsbetingelser, tekniska anvisningar, författningar

försäljning och utlämnanderör utbildningDen närmastsom m.m. som
dessa krav den farmaceutiska. Vidmotsvarar apotekär har fre-som

kventa och omfattande leveranser läkemedel till djur det fördelärav en
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läkemedelfördjupade kunskaper och andranågon haratt omperson
till djur.användsvaror som

läkemedelutlämning krävslager ochkunna hanteraFör att av
karenstider, förvaringläkemedlens hållbarhet,specialkunskaper om

och vidutgallring utgångnaskydd för ljus m.m.,kallt, i preparatav
nödvändigt känna tillocksåförändring läkemedlet. Detsynbar är attav

bryter för-förändras,egenskaperläkemedel och derashur när man
originalförpackningen tillläkemedel frånhällerpackningar och över

till hur läkemedelkunskap kännanödvändigkärl.andra En är attannan
tiden efter öppnandetinjektionsbehållareöppnadi närreagerar,en

i olikaansvarsfrågor situa-rekommenderade, liksomdenöverskrider
tioner.

läkemedeluppfattningSamstämmig12.6 -

apotekskall säljas på

intresseorganisationema råderochtillfrågade myndigheternadeBland
säljas apotek.skall påläkemedeluppfattningsamstämmigdet attomen

drivas.apoteken börregisynpunkter på ifinns det ingaDäremot vems
skäl, skallpraktiskadock det,Jordbruksverket att varaavanser

jourdos ellersjälvkostnadspris lämnatillmöjligt för veterinären, utatt
övrigaenskilt djur. Debehandlingläkemedel för kortare ett myn-aven

organisationerna instämmer.ochdigheterna

Statistik12.7

för kunnaverktygnödvändigtochbetydelsefullt mätaStatistik attär ett
läkemedel. Kontrol-användningensamhällsnyttanutvärderaoch avav

politiska antibiotika-särskilt i denviktig ochförskrivningarlen ärav
läkemedels-statistiktillförlitligkunna överdebatten. För presenteraatt

byggseffektiva rutinerviktenförbrukningen, snarastpoängteras attav
animalie-inomläkemedelsanvändningeninrapporteringför avupp

produktionen.
erbjudakunnaApoteksbolagetframtid kommerInom enen snar
läkemedelförsäljningenstatistikdjurslagsindeladkvalificerad över av

vilkakandjurslagsindelad innebär,djur.till Begreppet att angeman
fjäderfä, hundsvin,tillförskrivitsläkemedel på nöt,t.ex.receptsom

Med ledningmängd.läkemedel ochdjurslagvarjeoch katt. För anges
vilket det endaaktiv substans,antal kguppgifter beräknas ärdessaav

jämförelser.möjligheterbegrepp göraattgersom
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ned önskvärd geografisk nivåStatistiken kan brytas på län.t.ex.
och kansamarbete länsveterinärer på såmedGenom experter sättman

läkemedelsförskrivningsjukdomsläge ochfå mycket god bild aven
kan modell införas förskrivar-varje län. skedeIinom ett senare en

föruppgift förskrivningsmönstret enskildaprofil, kan omsom ge
befintliga förskrivnings-den redanveterinärer, på sättsamma som

statistiken för läkarkåren.
statistik utför, inTillsammans kan den SHS tassom genom

behandlingsjomaler, och Apoteksbolagets, in viaveterinärers tassom
förbrukningengod täckningutfärdade komma överattrecept, ge en av

läkemedel till djur i Sverige.

författningenJordbruksverket12.8 överser

bestämmelserna förskriv-Jordbruksverkets pågående revidering omav
bli viktigtläkemedel kommeroch utlämnande C 15ning att ettav

revideradeSåväl den författ-veterinärema verksamhet.stöd för i sin
statistiken läkemedel tillförväntade förbättradedenningen översom

hjälpmedel för Jordbruksverketförmodas bli viktigtkan ocksådjur, ett
tillsynsverksamhet.sini

ekonomiska intressen12.9 Stora

med läkemedel till djur.intressen förknippade EnekonomiskaStora är
till kr. intekan uppgå 100 000 Ombehandling djurbesättningstorav en

innebära djurenläkemedel kan dettilldjurägaren får snabb tillgång att
sig förlust förvilket för medeller i fall dör,försämras storvärsta

intresseorganisationerderasdjurägare ochdjurägaren. Samtidigt som
läkemedel, betonas dethöja graden tillgänglighetenönskar att enavav

ökade kostnader förf°ar innebäratillgängligheten inteökning av
för dem ökadeökad tillgänglighetDjurägarnas krav pådjurägarna. utan

distributionsledet.kostnaderna ikostnader balanserasmåste mot

antibiotikaAnvändning12.10 av

veterinärer rekvirerarenstakadel apotek har observeratsPå atten
utfärdats tillverksamhet. de fall ingaantibiotika i sin Imycket recept

själv till djuräga-läkemedlendjur veterinären lämnarenskilda ututan
djurslagsspecifikiordinationer inte avläsas någonkan dessaren,

alltförveterinär frikostigreceptstatistik från apoteken. Om någon är
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med förskrivningen antibiotika eller andra läkemedel Jord-av anser
bruksverket han eller hon bör anmälas till Veterinäraatt ansvars-
nänmden. Ansvarsnämnden mycket allvarligt förseelserpå dennaser av
typ.

Om djurägare har antibiotika hemma och har löñe själv fåatten
injicera visst djur delegerad behandling, sid punktett 8.5, finns viss
risk frestelsen blir på felaktiga grunderatt djuretstor att även spruta
intill, veterinären inte diagnostiserat.som

Antibiotikaresistens risk för folkhälsan-

allaI europeiska länder Sverige används antibiotika regelbundetutom
fodertillsats till friska livsmedelsproducerande djur, enbart i till-som

växtbefrämjande syfte, medan vi i Sverige har helt uppfatt-motsatten
ning och helt har förbjudit denna användning. SverigeI antibiotika-är
behandling enbart tillåten vid behandling sjuka djur och människor.av

restriktivEn och kontrollerad användning läkemedel, framför alltav
antibiotika inom djurhållningen kommer humanmedicinenäven till
godo. Risken för utbredd resistens hos bakterier ökar meden mer en
ökad användning antibiotika. Enligt forskare det icke försum-ärav en
bar risk, arvsanlag kodar för antibiotikaresistensatt kangener som
överföras från djur till märmiska. Denna risk ökar således i takt med en
ökad användning antibiotika.av

För användning antibiotika till livsmedelsproducerandestor djurav
kan innebära risker för folkhälsan och få konsekvenser i ekologisktett
perspektiv. Därför har också lagstiftat antibiotika endast fårattman om

till sjuka djur. lagenAv 1985:295, M 30 foder framgårges attom
antibiotika får tillsättas foder endast för förebygga, lindra eller botaatt
sjukdom eller sjukdomssymtom 4 §. innebärDetta antibiotika inteatt
f°ar användas i tillväxtbefrämjande syfte enbart i de situationerutan

paragrafen Endast sjuka djur får behandlas med antibiotikasom anger.
och aldrig för dölja dålig djurskötsel.att

omfattningJu antibiotika användsstörre i desto riskenstörre är att
antibiotikaresistenta bakteriestarnrnar utvecklas. konsumtionGenom av
animalieprodukter innehåller sådana resistenta kan dessastammar,som
föras till människa.över

LRF betonar resistensläget i Sverige inte får försämrasatt börutan
möjligt förbättras. Därför bör restriktivitet känneteckna all hante-om

ring antibiotika. befararLRF dessa läkemedel skulle få säljasattav om
olika ekonomiska konkurrerande organisationer, skulle detgenom

kunna innebära förrisk överförskrivning antibiotika.större LRFen av
heller inte försäljning från djuraffärer o.dyl. skulle medverkatror att



SOU 1998:50 Handel med läkemedel till djur 323

förbättradtill antibiotikasituation, på grund otillräcklig kunskapen av
personal djuraffärer.hos i Vidare skulle den kontrollerande funktionen

försvinna och möjligheten registrera försäljningen försvåras.att

inomArbete EU

belysa konsekvenserna användning antibiotikaFör till livs-att av av
medelsproducerande djur, har regeringen generaldirektörSVAs igett
uppdrag fakta vetenskapliga bedömningarsammanställaatt om om
antibiotika i djurfoder. Sveriges restriktiva ståndpunkt i antibiotika-

skall läggas fram EU-kommissionen.frågan i Rapporten, harsom
på antibiotikakonferens inom i novemberEU 1997,presenterats en

skall ligga till grund för Sveriges arbete inom inom dettaEU område.

Slutsatser13 och förslag

13.1 Försäljningsställen

tillfrågadede myndigheterna och organisationerna förordarIngen attav
veterinärer skall få generell regel börsälja läkemedel. gällaSom att

ställer inledande behandlingen,veterinären diagnos, kan den förstage
läkemedelofta intramuskulär injektion och utfärdar på förett recepten

läkemedletfortsatt behandling. Djurägaren köper på apoteket. Det
lämpligt ellerockså veterinären lätrmar någon någraatt ytter-anses

ligare doser iourdos, djurägaren kan fortsätta behandlingenså att utan
avbrott, eller andra skäl svårtdet skulle helg snabbtäven attom vara av

apoteket. brådskande fall kan veterinären ringa eller faxanå I tillrecept
finns detapoteket. djurägaren har långt till apoteket, ofta möjlig-Om

få läkemedlen till apoteksombudheter sända från apoteketatt ettt.ex.
ligger med lantbrevbäraren.djurägaren ellernärmaresom

efterdet gäller korta kurer dagar, kan den inledandeNär 3 5-
behandlingen, möjligen den återstående mängden läkemedel som

direkt Läkemedlen bör lämnasbehövs lämnas till djurägaren. i till-ut
informationverkarens originalförpackning tillräcklig lämnasoch såväl

skärpningskriftligt muntligt. innebär viss rådandeDetta avsom en
i kostnadseffektiv.praxis, delar fungerar väl och Om dettaärstorasom

förfarande skulle innebära veterinärservicen måste utökas, böratt
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möjligheter undersökas för inom författningens och säkerhetensatt,
lösa problemet smidigt.ramar,

rimligtDet den utlämnandeär veterinären får täckning föratt sina
utlägg för utlämnade läkemedel. Eftersom det råder delade meningar

vad ingår i begreppet "självkostnad bör det utredas.om som
Inköp via Internet och djurägares införsel läkemedel böregen av om

möjligt följas.

FÖRSLAG

Med ledning från tillfrågadesynpunkter myndigheter ochav
föreslåsintresseorganisationer läkemedel i första hand skallatt

påsäljas apotek. Apoteken från säkerhets- och kvalitets-synes
synpunkt lämpliga försäljningsställen. Under tid apotekvara som
eller försäljningsställe inte kan börnås, veterinären i nonnal-annat
fallet lämna jourdos skall täcka behovet tills läkemedlet kanut som
köpas på apotek.

SVA bra komplement till apoteken vid försäljningär tillett
veterinärer i synnerhet lagerhållning och expeditiongenom av
landets veterinära licensvacciner. För lager och expedition ansvarar

farmaceut.en
det skulleOm bli tillåtet sälja läkemedel på veterinärkliniker,att

bör farmaceut för lager, hantering och utlärrmande. Deen ansvara
fall veterinär lärrmar läkemedel till självkostnadspris direkt tillut
djurägare bör begränsas till jourdos eller korta kurer 3 dagar.5-

Vad kan självkostnadspris bör utredas så attsom anses vara
samstämmighet uppnås.

Oavsett läkemedel lämnas bör den personal förut,var som ansvarar
hantering och utlämnande läkemedel till djur ha farmaceutiskav
kompetens för upprätthållakunna säkerhet och kvalitet pårättatt
utlämnade läkemedel.

13.2 Kompetens

Farmaceutisk utbildning den kravetär närmast mot rättsom svarar
kompetens vid utlänmande. fördelDet det vid apotek harär atten som
omfattande och frekventa expeditioner läkemedel till djur finnsav

farmaceutnågon har fördjupade kunskaper läkemedel till djur.som om
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djurapotekSpeciella13.3

FÖRSLAG
vid de bådaverksamhetenerfarenhetermycket godagrundPå avav

dennapåinriktningapotek medflerföreslås typdjurapoteken, att av
veterinärkliniker och djur-tillanslutningiverksamhet, storat.ex.

sjukhus inrättas.

Tillgänglighet13.4

snabbhet och servicekrav påställerveterinärerdjurägareSåväl som
Önskemålen försäljningsställenläkemedel.utlämnande är attvid av

lagerveterinärkliniker, ha är anpassati närhetenskall finnas ett somav
tiderpåoch haförskrivningveterinäremas öppettill samma som

ocksåMångaveterinär.har besöktdjurägamadvs.klinikerna, när anser
försäljningsställen förutomsådanalämpligtskulledet attatt vara

artiklarandraochförbandsaluförde olikaläkemedel typeräven somav
Djurägaredjur.sjukavård accepterarsamband medibehövaskan av

tillgänglighet.ökadsamband medkostnader iökadeinte

FÖRSLAG
intresseorganisationeröverläggningar veterinärer,mellanbör startas

kostnadseffektivtillframkommaför tillsammansapotekoch att en
lager.öppethållandebeträffandetillgänglighet, såväl som

ochveterinärerfrånUtlämning13.5

djursjukhus
mindre mängdermycketofta åtdetdjur gårsmåbehandlingVid av

djur-standardförpackningama. Omgodkändade minstaläkemedel än
underberäknas gå åtvadläkemedelmängdköper änstörreägare som

vidmängdenöverblivnaden ettriskerasbehandlingstiden, att senare
med risk föreller kasseraskonsultationveterinäranvändstillfälle utan

läkemedel iflytandedispenserarsjälvaveterinärerAttmiljön. egna
märkning bör intefullständigtabletterlämnarkärl ellermindre utanut

tillåtas.
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FÖRSLAG 1
För djurägare inte skallatt behöva köpa mängd läkemedelen större

nödvändigt, föreslåsän veterinärer och djurägarorganisationeratt
tillsammans med Läkemedelsverket och Jordbruksverket utreder hur
frågan skall lösas.

FÖRSLAG 2
förbättraFör skötselnatt sina läkemedelslager föreslås veterinär-av

mottagningar i omfattning kontaktaatt större sitt apotek för rådgiv-
ning, helt i enlighet med D 42.

3.6l Statistik

börDet effektivapoängteras rutiner böratt byggas försnarast in-upp
rapportering läkemedelsanvändningen inom animalieproduktionen,av
för tillförlitlig statistikatt läkemedelsförbrukningenöver skall kunna
presenteras.

Tillsammans kan den statistik Svensk Husdjursskötsel utför,som
in veterinärerstas behandlingsjomaler, ochsom Apoteksbo-genom

lagets, in via utfärdadetas komma godsom recept, täckningatt ge en
förbrukningenöver läkemedel till djur i Sverige, så länge läkeme-av

delsförsäljningen sker apotek.över
händelseI olika konkurrerande företagatt skulle få tillståndav att
läkemedel,sälja skulle det bli nödvändigt följa läkemedelsanvänd-att

ningen till djur totalt inom landet, för få helhetsbildatt en av
förbrukningen. Det innebär rikstäckande statistiksystem,att ett som
omfattar alla företags olika försäljningsställen,typer måste skapas.av

FÖRSLAG

Effektiva rutiner bör byggas för inrapporteringsnarast läke-upp av
medelsanvändningen inom animalieproduktionen, för tillförlitligatt
statistik läkemedelsförbrukningenöver skall kurma Ompresenteras.
konkurrerande företag får tillstånd bedriva handel medatt läke-
medel, måste rikstäckande statistiksystemett skapas för få hel-att en
hetsbild läkemedelsförbrukningen.av
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Tillsyn13.7

verksamhetenveterinära idenför tillsynenJordbruksverket avansvarar
Översyn förskrivning och utläm-reglerarförfattningarlandet. somav

konkurrerande verksam-händelseläkemedel pågår. Inande enavav
viktdetläkemedel, störstaförsäljningbeträffande är attheter avav

myndighetertillsynregelrätt utövasstrikta ochreglerna är att aven
kontinuerligt.

FÖRSLAG
läkemedels-tillsynsmyndighetbliLäkemedelsverket föreslås över
inom sjuk-djursjukvårdeninom sätthanteringen somsamma

vården.
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