
 
 

                                                     
 
 
 
Läkemedelsindustrin (de forskande företagen och generikaindustrin) 
kommenterar artikel i Dagens Nyheter 2009-12-14 
 
DN uppmärksammade den 14 december brister i den nuvarande modellen med 
utbyte av generiska läkemedel. Tillsammans vill LIF och FGL lämna följande 
kommentar till DN-artikeln. LIF representerar de forskande läkemedelsföretagen och 
FGL, Föreningen för Generiska Läkemedel, representerar generikaföretagen. 
 
Generiska läkemedel är godkända kopior av tidigare patenterade läkemedel och är i 
regel utbytbara på apoteken. Genom att byta till billigaste generika frigörs pengar så 
att sjukvården har råd att investera i nya läkemedel. Sedan systemet infördes i 
Sverige faller priserna efter patentutgång ofta med mer än 95%. Enligt TLV 
(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ) har mer än fem miljarder kronor frigjorts 
på detta sätt. 
 
Under arbetet med apoteksomregleringen har LIF och FGL fört fram att den 
nuvarande modellen måste skärpas upp ytterligare för att ge lika stora besparingar 
på en omreglerad marknad med privata ägare av apoteken. LIF, FGL, 
Läkemedelshandlarna, Sveriges Farmacevtförbund och Sveriges Kommuner & 
Landsting uppvaktade gemensamt socialminister Göran Hägglund hösten 2008 med 
förslag på hur utbytessystemet ska fungera på den nya apoteksmarknaden. I det 
gemensamma förslaget föreslog vi att om apoteken ska sälja slut på föregående 
månads vara så ska de sälja den till föregående månads lägre pris och inte till det 
nya högre priset. Den modellen antogs senare av Riksdagen. Sedan 2002 skall 
apoteken lämna ut det billigaste läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda 
apoteket. Riksdagen beslutade i april 2009 om en ändring som innebär att apotek 
måste lämna ut det läkemedel som är billigast på marknaden (”månadens vara”). Det 
nya systemet är ännu inte genomfört i praktiken. Apoteket AB har meddelat att det 
nya beställningssystemet för apoteken införs i januari 2010. 

- Det är bra att Dagens Nyheter uppmärksammar det systemfel vi pekat på. 
Lösningen på problemet är den nya modellen som vi föreslog och som 
Riksdagen beslutat om, men som införs i praktiken först i januari 2010, säger 
Kenneth Nyblom, VD för FGL. 
 

- För hela läkemedelsindustrin är det viktigt att vi får bort de här problemen. 
Genom låga generikapriser skapar vi utrymme så att svenska patienter får 
tillgång till de nya läkemedlen, säger Richard Bergström, VD för LIF. 

 
 
Kontakt: 
Richard Bergström, VD LIF 
Tel 070-745 2974 
Kenneth Nyblom, VD FGL 
Tel 0705-84 59 10 


