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Sveriges	  Apoteksförening	  driver	  en	  kampanj	  mot	  generikasystemet	  och	  har	  gjort	  många	  utspel	  
om	  att	  allt	  skulle	  bli	  så	  mycket	  bättre	  om	  det	  generiska	  utbytet	  på	  apoteken	  förändrades.	  Nu	  
senast	  här	  på	  Di	  Debatt	  (10/10)	  där	  Apoteksföreningen	  hänvisar	  till	  en	  studie	  de	  har	  betalat	  för	  
som	  påstår	  att	  priserna	  ökar	  med	  nuvarande	  system.	  Inget	  kunde	  vara	  mer	  fel.	  

Vi	  som	  har	  undertecknat	  detta	  representerar	  dels	  generikaföretagen,	  dels	  de	  forskande	  
läkemedelsföretagen	  och	  vi	  ifrågasätter	  Apoteksföreningens	  påståenden	  och	  menar	  att	  deras	  
förslag	  tvärtemot	  skulle	  innebära	  högre	  priser	  för	  patienter	  och	  det	  allmänna.	  

Basen	  i	  generikareformen	  är	  att	  låta	  företagen	  tävla	  mot	  varandra	  med	  öppna	  transparenta	  
priser	  och	  att	  apoteken	  ska	  expediera	  det	  utbytbara	  läkemedlet	  som	  har	  lägst	  pris.	  

Det	  kallas	  konkurrens.	  Billigast	  vinner.	  Och	  eftersom	  det	  allmänna	  betalar	  är	  det	  inte	  apoteken	  
som	  väljer	  vilket	  läkemedel	  de	  ska	  sälja.	  

Om	  apoteken	  får	  välja	  är	  risken	  stor	  att	  de	  väljer	  att	  maximera	  vinsterna	  genom	  att	  köpa	  till	  lågt	  
pris	  och	  sälja	  till	  ett	  så	  högt	  pris	  som	  möjligt.	  Det	  ser	  vi	  där	  apoteken	  i	  dag	  har	  förhandlingsrätt,	  
som	  till	  exempel	  på	  generikamarknaden	  i	  Norge	  och	  på	  parallellimportsortimentet	  i	  Sverige.	  I	  
båda	  fallen	  väljer	  apoteken	  att	  ta	  ut	  högsta	  tillåtna	  pris	  från	  patienten	  och	  det	  allmänna.	  

Det	  nuvarande	  tvingande	  generikautbytet	  skapar	  prissänkningar	  vid	  patentutgång	  på	  ända	  upp	  
till	  98	  procent,	  och	  sparar	  över	  8	  miljarder	  kronor	  per	  år.	  

Till	  sist	  vore	  det	  klädsamt	  om	  Apoteksföreningen	  kunde	  avhålla	  sig	  från	  antydningar	  om	  att	  det	  
inom	  generikautbytet	  handlar	  om	  uppdelning	  av	  marknaden	  ”med	  eller	  utan	  priskartell”,	  som	  
man	  fortfarande	  gör	  i	  den	  senaste	  debattartikeln.	  Konkurrensverket	  har	  slagit	  fast	  att	  det	  inte	  
finns	  några	  tecken	  alls	  på	  otillbörlig	  uppdelning	  av	  marknaden.	  

	  

Kenneth	  Nyblom,	  vd,	  Föreningen	  för	  generiska	  läkemedel	  	  

Anders	  Blanck,	  vd,	  De	  forskande	  läkemedelsföretagen	  


