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Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Dnr S2017/03877/FS
Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens
förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att
förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett
förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1
januari 2019.

Läkemedel som Läkemedelsverket bedömt vara medicinskt utbytbara bör vara
utbytbara på apotek oavsett om läkemedlet är subventionerat eller inte.
Bedömningen bör vara baserad på medicinska snarare än ekonomiska grunder.
Det är egentligen märkligt att detta inte lösts tidigare. Att medicinskt utbytbara
läkemedel inte fått bytas ut med mindre än att förskrivaren måste ändra i
receptet har tagit onödig tid och resurser från läkare, apotekspersonal och
patienter. Denna uppdelning av utbytbarhet beroende på förmånsstatus känner
FGL inte igen från något annat land som tillämpar utbytbarhet på apotek.
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När remissen skickades ut i somras så var Apotekmarknadsutredningens andra
delbetänkande inte presenterat och FGL delar regeringens bedömning att
frågan om apoteken ska ha en fast handelsmarginal bör utredas innan beslut om
utbyte ska tas. Nu är dock frågan utredd och därmed är läget ett annat.

Sid 76 i remissen:

Sid 77:

Sannolikt finns en tanke bakom de olika förslagen:
1. utbyte in till förmånen (vilket denna Ds behandlar) samt
2. utbyte av läkemedel utom förmånen (TLV:s utredning från 2014
S2014/3698/FS) samt
3. Apoteksmarknadsutredningens förslag att införa fast handelsmarginal
för apoteken för läkemedel utan förmån d.v.s. enhetliga priser på apotek
(SOU 2017:76).
Det har kommenterats från flera aktörer att dessa förslag inte står på egna ben
och att det fattas väsentliga delar i de tre förslagen. Men tillsammans bildas en

logisk och sammanhållen lösning på en rad problem. Det torde vara lättare för
riksdagens ledamöter att se logiken och förstå sammanhanget om delarna
presenteras och voteras som en helhet.
FGL välkomnar dessa tre förslag och förordar att de införs gemensamt och
samtidigt. Att apoteken ska kontakta förskrivare för att ändra på recept för att
möjliggöra utbyte stjäl tid och pengar från vården. Det vore därför önskvärt att
förslagen införs tidigare än 2019.

Med vänliga hälsningar,

Kenneth Nyblom
vd FGL

