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Yttrande på:
Reviderade kontraktsvillkor om tillbörlig aktsamhet för hållbarhet publicerade för
externa synpunkter på UHM:s webbsida
Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer Upphandlingsmyndighetens
målsättning att skapa hållbara leveranskedjor vid offentlig upphandling. FGL välkomnar
tuffa krav, men de måste vara relevanta och rimliga samt möjliga att kontrollera.
Läkemedelsindustrin är internationell och lokala eller nationella krav kan leda till att
internationella läkemedelsbolag avstår från att erbjuda produkten på den svenska
marknaden om kontraktsvillkoren anses för svåra eller omöjliga att uppnå.
FGL menar att det är olyckligt att UHM:s förslag är betydligt mer långtgående än EUkommissionens motsvarande förslag till krav och kriterier för hållbara leveranskedjor i
direktivet Corporate Sustainable Due Diligence (CSDD). I kommissionens förslag används
begreppet ”established business relationships” medan i UHM:s förslag används begreppet
”betydande leverantör” - vilket är ett vidare och mer otydligt begrepp. Här finns risk att det
ställs krav att läkemedelsbolagen ska ansvara för leverantörer långt bak i
produktionskedjan. Leverantörer som läkemedelsindustrin inte har någon kontakt eller
affärsrelation med.
Generiska läkemedel tillför en stor besparing för samhället med årliga besparingar på
många miljarder. Kvalitetskraven är lika hög för alla läkemedel så generiska läkemedel har
alltså samma effekt och kvalitet men till ett betydligt lägre pris. Produktionen är
standardiserad och det är låga administrationskostnader. Kvalitetskraven följer en
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internationell standard, Good Manufacturing Practice (GMP). Här finns inga utrymmen
för avvikande nationella specialkrav. På samma sätt är det önskvärt att Sverige försöker
påverka internationella initiativ och standarder för hållbara leveranskedjor i stället för att
upprätta egna system.
Läkemedel är inte vilken vara som helst. Människors liv och hälsa står på spel. Det finns en
anledning till att läkemedel är undantagna på sanktionslistan mot Ryssland i den pågående
konflikten i Ukraina. Rätten till läkemedel övertrumfar viljan att straffa en krigförande
nation. Läkemedel har en särställning av goda skäl.
Att upprätta krav som skiljer sig kraftigt från övriga europeiska länder kan innebära att
vissa läkemedel inte till erbjuds i svenska upphandlingar vilket begränsar konkurrensen,
leder till högre priser, och kan i värsta fall drabba patienter.
För mer detaljerad beskrivning hänvisar vi till bifogad bilaga ”PM-Avtalsvillkor för
hållbara leveranskedjor”.

Med vänliga hälsningar,

Kenneth Nyblom
vd FGL
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