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LloydsApoteks remissyttrande på Läkemedelsutredningens slutbetänkande; Tydligare ansvar och
regler för läkemedel (SOU 2018:89)
LloydsApotek har medverkat i arbetet bakom Sveriges Apoteksförenings remissvar och delar
apoteksbranschens gemensamma svar som helhet.
LloydsApotek bedriver i dagsläget 78 apotek på 40 orter runt om i Sverige samt en rikstäckande ehandel. LloydsApotek är en del av McKesson Corporation som är en global ledare inom
produktflöden för vården, öppenvårdsapotek, cancer- och specialistvård samt tekniska
systemlösningar för vården.
Sammanfattning
LloydsApotek avstyrker utredningens förslag i sin helhet och i synnerhet den föreslagna
prissättningsmodellen och dess effekter på parallellimporten. Vi bedömer att förslagen saknar
korrekta konsekvensanalyser och att de effekter som kommer att bli en följd inte beräknats på ett
adekvat sätt. Det finns uppenbara legala frågeställningar med utredningens förslag, men även
marknadsdynamiska effekter som kommer att begränsa apotekens möjligheter att fortsätta utveckla
kärnaffären och därmed förbättra servicen mot våra kunder.
Vi anser att prissättningsmodellen strider mot transparensdirektivet vilket även på kort sikt får stora
konsekvenser för vår verksamhet som apoteksaktör. Prissättningsmodellen som diskuteras skulle
innebära ett parallellt system för återbäringsavtal mellan läkemedelsbolagen och landsting. Då dessa
avtal skulle vara belagda med sekretess begränsar detta apotekens förhandlingsförmåga på
marknaden.
Förslaget innebär även en potentiell begränsning av etableringsfriheten och den grundläggande
friheten att tillhandahålla tjänster enligt Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionssätt.
Vidare innebär förslaget ett potentiellt handelshinder då introduktionen av parallellimporterade
läkemedel på marknaden försvåras.
En annan konsekvens är att Patienterna som kollektiv kommer att betala mer än landstingen för
samma läkemedel eftersom schablonrabatten styr Apotekens val vid expediering, vilket får till följd
att detta strider mot 7 kap 7§ läkemedelsförmånslagen. Förslagen innebär därmed en total ändring
av prissättningsmetoden för läkemedel inom förmånen där apoteken fråntas alla möjligheter att
påverka denna process, men åläggs liksom tidigare att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel
till priser som bestäms av andra parter.

Med utgångspunkt i vårt grunduppdrag som apoteksaktör på den svenska marknaden söker vi hela
tiden möjligheter att förbättra våra patienters läkemedelsanvändning och vägar genom vårdsystemet
– bland annat genom innovativa samarbeten och affärsutvecklingsrelaterade investeringar. Den
intjäning som LloydsApotek har gjort inom parallellimporten har delfinansierat kompetensutveckling,
förbättring av IT stöd och förbättrade öppettider – detta även fast receptaffären i stor utsträckning
fortfarande inte är lönsam (se tidigare beräkningar framställda i Sveriges Apoteksförenings
branschrapport).
Om utredningens huvudsakliga förslag blir verklighet riskerar lönsamheten i apotekens
kärnverksamhet att urholkas vilket kommer att resultera i en förflyttning av fokus från det
receptbelagda sortimentet till det receptfria. Det skulle vara en naturlig följd då utredningens förslag
mer eller mindre stryper apotekens möjlighet att förhandla förbättrade villkor för det receptbelagda
sortimentet samt vilka leverantörer vi som apoteksaktör vill samarbeta med ur ett kommersiellt
perspektiv.
Vi på LloydsApotek hoppas att Socialdepartementet tar den samlade responsen som inkommit från
patientorganisationer, apoteksbranschen och andra intressenter på största allvar. Vi anser att det
finns stora brister i analyser för läkemedelsförsörjningen, patienter och apotek samt uteblivna riskoch konsekvensanalyser i förslagen.
LloydsApotek bedömer att om utredningens förslag blir verklighet kommer dessa skapa en stor
ovisshet över hela den svenska läkemedelsmarknaden, en ovisshet som vi på LloydsApotek inte tror
kommer generera bättre förutsättningar för en jämlik vård i hela landet.
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