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Tydligare ansvar och regler for lakernedel (SOU 2018:89)
S2019/00100/FS
Aterbaringsavtal for lakemedel
Konkurrensverket anser att utredningens forslag att i en ny lakemedelsformans
lag reglera att regionerna kan inga hernhga aterbaringsavtal med lakemedels
foretag for lakemedel som inte omfattas av konkurrens ar forenat med sadana
problem att det inte kan hgga till gnmd for lagstiftning. Konkurrensverket ser
stora svangheter att i lag reglera att resultatet av ett civilrattsligt hemligt avtal
mellan regionerna och lakemedelsforetag ligger till gnmd for ett forvaltnings
rattsligt pns- och subventionsbeslut av Tandvards- och lakernedelsforrnansverket
(TLV). Konkurrensverket ifragasatter vidare om utredningens forslag ar forenligt
med transparensdrrektivet. Konkurrensverket avstyrker darfor utredni.ngens
forslag till ny reglen.ng i dess nuvarande utformning.
Mer an ett pris pa samma produkt
Enligt utred.ni.ngen ar det inom vissa terapiomraden vanhgt att ett Iakemedel
anvands som tillaggsbehandling till an.nan behandling. Utredningen menar att
sadana kombinationsbehandlingar kommer att bh allt vanligare i sy.n.nerhet for
canceromradet, Kombinationsbehandlmgar ar ett omrade dar mojligheten att satta
mer an ett pris en produkt kan vara helt avgorande for att det ska vara mojligt att
kombinera flera olika Iakernedel i samma behandling pa ett kostnadseffektivt satt,
Samtidigt innebar mojligheten att satta olika pris for samma lakernedel att staten
tillater producenter att prisdiskriminera mellan ohka patientgrupper. Prissatt
nmgen forsvaras av att produkterna ocksa kan finnas pa marknaden som mono
terapier eller i andra kombmationer som ar forknippade med sekretessbelagda
rabatt- eller riskdelningsavtal.
Om lakernedlen tillhandahalls av samma foretag kan detta foretag satta ett lagre
pris pa kombinationen av lakernedel an pa summan av de ingaende produkterna
sa att behandlingen blir kostnadseffektiv. Om lakemedlen daremot tillhandahalls
av ohka tillverkare sa behover en overenskornmelse om pris pa de olika ingaende
lakernedlen nas mellan de direkt konkurrerande foretagen.
Adress 103 85 Stockholm

Besbksadress Torsgatan 11
Tele/on 08-7001600
Fax 08-245543
konkurrensverket@kkv.se
vyww,~~n.ku.rrensver,k'e_t.s~

KONKURRENSVERKET

Swedish Competition Authority

YTTRANDE

2019-05-10

Dnr 126/2019

2 (3)

Konkurrenslagen (2008:579) innehaller forbud mot avtal mellan foretag om de har
till syfte eller effekt att hindra, begransa eller snedvrida konkurrensen pa mark
naden pa ett markbart satt. Konkurrenter far inte komma overens om priser,
rabatter eller leveransvillkor till kunder. Inte alla samarbeten som begransar
konkurrensen ar otillatna. 2 kap. 2 § konkurrenslagen ger mojlighet till undantag
for samarbeten som medfor overvagande positiva effekter for konsumenterna i
form av ett legalt undantag. Detar de deltagande foretagen som maste visa pa de
overvagande positiva effekterna. Detta kan t.ex. vara fallet om samarbetet
effektiviserar produktionen eller distributionen pa ett satt som aven gynnar
konsumenterna genom Iagre priser eller hogre kvahtet, Motsvarande undantag
Iran det El.l-rattsliga forbudet firms i artikel 101 (3) i fordraget om Europeiska
unionens funknonssatt. Kommissionen har upprattat rikthnjer for undantags
bedomningen enligt artikel 101 (3). Riktlinjerna ar aven vagledande for den
svenska undantagsbedommngen. Inom EU finns for narvarande gruppundantags
forordningar inom ornradena for avtal om teknikoverforing, vertikala avtal,
specialiseringsavtal, avtal om forskning och utveckling och vertikala avtal inom
motorfordonssektorn. Samtliga har aven inforlivats i svensk ratt, I svensk ratt
£inns aven ett eget nationellt gruppundantag for avtal om viss taxisamverkan.
Huruvida prissankande overenskommelser for kombinationsbehandhngar skulle
vara en typ av overenskomrnelser som ar undantagna far enligt Konkurrensverket
avgoras i varje enskilt fall.
Lakemedelsindustrm har till utredningen uppgett att konkurrenslagens
bestammelser utgor ett reellt hinder nar det galler kombinationsbehandlingar.
Inget foretag har heller varit villigt "att prova gransema". Utredningen har
overvagt att foresla ytterligare gruppundantag fran konkurrenslagens forbud mot
konkurrensharnmande avtal for kombinationsbehandlingar for att mojliggora en
gemensam prissattning inom lakemedelsforrnanerna, men gjort bedomningen att
det inte ar motrverat.
Utredningens forslag innebar i stallet att det ska vara mojligt att satta olika priser
pa ett och samrna lakemedel beroende av vii.ken typ av behandling det anvands
for. Darrned ska ocksa olika pnser kunna sattas beroende pa om ett lakemedel
anvands i kombination med en viss annan produkt eller teknik. For att underlatta
prissattning av kombinationsbehandlingar dar produkterna marknadsfors av tva
eller flera konkurrerande foretag skulle TLV kunna uppratta nagon form av
plattform dar TLV satter upp kostnadsramar och ger foretagen mojlighet att inom
dessa erbjuda vissa priser utan nagot samarbete sinsemellan. Liknande for
faranden anvands i en del fall i offentliga upphandlmgar nar inget foretag kan
leverera den aktuella varan eller tjansten. Pa detta satt kan ett enhetspris pa
behandhngen tas £ram utan att konkurrerande foretag samarbetar drrekt med
varandra.
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Konkurrensverket tillstyrker en ordning dar TLV ges rnojlighet att uppratta
sadana plattformar, men vill papeka att forfarandet bor regleras av foreskrifter
som omojliggor ett sjalvstandigt konkurrensbegransande agerande i prissatt
ningen av de lakemedel som ska inga i kombinationsbehandlingen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektoren. Poredragande har varit radet
Leif Nordqvist.
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