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Yttrande på förslag: 

Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/25/EU – 
avseende säkerhetsövervakning av läkemedel 

 
 
Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer EU:s ambition att säkerställa en 
tillfredsställande säkerhetsövervakning av läkemedel.  
 
 
Olika förutsättningar och behov av information för olika produktgrupper 
 
I författningsförslaget 8 g § finns följande text:  
 
”Den som fått ett läkemedel godkänt ska minst två månader i förväg meddela 
Läkemedelsverket om försäljningen av läkemedlet upphör tillfälligt eller permanent i 
Sverige.”  
 
Det låter ju rimligt att vården och patienterna ska ha tid på sig att ändra 
behandling om en substans försvinner från marknaden, tillfälligt eller permanent. 
Men då utgår man från att det finns en huvudleverantör av substansen eller 
läkemedlet. När det gäller generiskt utbytbara läkemedel finns det flera 
leverantörer och det är snarare regel än undantag att vissa leverantörer 
försvinner från marknaden tillfälligt eller permanent. Om det finns 10-20 
leverantörer med marknadsföringstillstånd av samma utbytbara läkemedel så 
brukar konkurrensen leda till att minst hälften försvinner inom ett par år 
eftersom de inte kan priskonkurrera med de som blir kvar på marknaden. Inom 
slutenvården kan en leverantör som inte vunnit någon upphandling vara borta ett 
par år eller mer, medan inom öppenvården är det ju endast den som TLV utsett 



 

till periodens vara som ska sälja och övriga leverantörer ska invänta framtida 
möjligheter att bli periodens vara. Den som nyss varit periodens vara behöver 
ofta bygga nya lager och det kan ta månader innan den leverantören åter är 
tillgänglig för marknaden igen. Är det meningen att alla 10-20 leverantörer av 
samma substans ska meddela Läkemedelsverket om de inte kommer att vara 
tillgänglig på marknaden om två månader? Det blir ju extra svårt när TLV 
meddelar vem som blir periodens vara endast 4 veckor innan 
försäljningsperioden startar. Författningsförslaget 8 g § är med andra ord inte 
anpassat för generikamarknaden och frågan är om det ens finns ett behov av att 
veta vilken eller vilka (av flera leverantörer av samma läkemedel/substans) som 
under vissa perioder inte är tillgängliga.  
 
 
Övriga synpunkter på andra delar av paketet som syftar till ökad säkerhet 
 
Denna Ds är en del av ett större paket som rör säkerhet och förhindrande av 
förfalskningar av läkemedel. En del av FGL:s kommentarer avser det bredare 
arbetet och inte nödvändigtvis enbart de förslag som ingår i Ds 2012:56. 
 
 
Risk för brist på läkemedel om nytt regelverk angående 
säkerhetsövervakning införs för snabbt 
 
Det föreligger en risk för brist på läkemedel med att för snabbt införa direktivet 
som avser import av aktiv substans (API). De nya reglerna gäller inte enbart 
import av substans (för tillverkning i Sverige) utan berör även den betydligt 
större gruppen läkemedel som tillverkas inom EU och importerats till Sverige i 
form av färdig produkt men där den aktiva substansen kommer från ett icke EU-
land.  
 
Saken gäller alltså regeringens proposition 2012/13:40 angående genomförande 
av ändringsdirektiv 2011/62/EU.  

FGL kan tyvärr inte avgöra vad som är en tillräcklig tidsram eftersom 
tidsaspekten inte ligger inom läkemedelsföretagens påverkan. Vad som är rimlig 
tid hänger bl a på hur lång tid myndigheternas tar för att genomföra nödvändiga 
inspektioner och godkännanden. Här bör EU-länderna samplanera införandet för 
att inte riskera EU-medborgarnas tillgång på läkemedel. 
 
För djupare beskrivning av problemställningen hänvisar FGL till brev från de 
Europeiska paraplyorganisationerna för generika EGA (Greg Perry) och för 
originalläkemedel EFPIA (Richard Bergström) som skickades till socialminister 
Göran Hägglund och Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman den 
12 december 2012. 
  



 

Subject: Upcoming EU Shortages of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) - 
Calling for Immediate EU Action 

Skrivelsen finns i sin helhet att ladda ner på: 
 
http://www.generikaforeningen.se/wp-content/uploads/2013/01/20121212efpia-
ega-api-SE.pdf 
 
 
Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningarna 
 
FGL stödjer EU:s ambition att förhindra förfalskade läkemedel i den lagliga 
försörjningskedjan. Nyttan bör dock vägas mot kostnaden så inte de offentliga 
finanserna belastas i onödan. Enligt den europeiska generikaföreningen (EGA) 
så har inga förfalskade generiska läkemedel förekommit i den legala 
försörjningskedjan i hela Europa. Det är egentligen inte så konstigt. Generiska 
läkemedel är kopior på originalläkemedel vars patent gått ut och utgör ungefär 
halva volymen av den totala läkemedelsmarknaden i Europa men till endast en 
bråkdel av kostnaden. I Sverige är andelen generika 49% av den totala volymen 
och 15% av värdet. Några månader efter patentutgången kostar ofta en 
tremånadersbehandling runt 10-20 kr (AIP) i Sverige. Det torde vara osannolikt 
att någon skulle satsa på att förfalska produkter med lågt pris och som inte har ett 
känt varumärke.  
 
Att göra ett system som utgår från att alla läkemedel har samma risk att bli 
förfalskade är bortkastade pengar. Eftersom generiska läkemedel oftast är 
subventionerade så blir det en ökad belastning hos betalaren, vilket ofta är 
skattebetalare eller premiebetalare till olika former av sjukvårdsförsäkringar. 
EGA beräknar att kostnaden för att införa säkerhetsmärkning kommer att kosta 
generikaleverantörerna i Europa 1 miljard Euro i investeringskostnad och 
därefter ytterligare 200 miljoner Euro per år. Pengar som sannolikt kan göra 
större nytta om de används till läkemedelsbehandling istället.  
 
Vissa generiska läkemedel kan vara dyra, ha starka varumärken och kan vara 
attraktiva att förfalska. Dessa grupper bör därmed ha ett starkare skydd än 
läkemedel som inte ens skulle förfalskas även om det vore tillåtet. Av den 
anledningen uppmanar FGL att EU differentierar säkerhetskraven så skyddet 
förstärks där det är motiverat och att inte tillföra onödiga kostnader där det inte 
behövs något förstärkt skydd. 
 
För detaljerade kommentarer och ändringsförslag hänvisar FGL till EGA:s 
skrivelse: 
 
“EGA comments on the concept paper on the delegated act for a unique identifier 
for medicinal products for human use, and its verification.” 



 

 
Skrivelsen finns i sin helhet att ladda ner på: 
 
http://ec.europa.eu/health/files/falsified_medicines/2012-06_safety-
features/ega_en.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Kenneth Nyblom 
vd FGL 


