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Utlåtande angående sekretess avseende läkemedelsstatistik
Dnr. 00759/2019.

E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har förändrat sina bedömningar av vad
myndigheterna kan lämna ut för uppgifter som omfattas av den så kallade stati
stiksekretessen enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Förändringen har lett till en begränsning i utlämnandet av data om läkemedels
försäljning till företag och vissa andra aktörer.

Konkurrensverket uttalar sig inte om de juridiska överväganden som gjorts av
E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Däremot vill myndigheten påpeka att
det finns en risk att konkurrensen på läkemedelsmarknaden försämras på grund
av att företagen får sämre tillgång till mformation. Något som skulle leda till
högre priser och att de som finansierar läkemedlen - patienter, reg10ner och staten
- får högre kostnader.

Särskilt två förhållanden vill Konkurrensverket framhålla:

1. Det finns en risk att konkurrensen i det s.k. PY-systemet försämras. Detta
gäller äldre generiska läkemedel utan patentskydd. Sverige har mycket låga
priser på dessa produkter Jämfört med andra europeiska länder. Förmodligen
har den hittills mycket goda tillgången till försäljningsdata hos företagen
bidragit till den goda konkurrensen.

2. För nya patentskyddade läkemedel med höga pnser tecknasoftaavtal om
återbäring, bland annat som ett sätt minska betalarens nsk. För att kunna
följa upp dessa avtal och beräkna hur stor återbäringen ska bli behövs för
säljningsdata. Även om det är TLV som gör dess beräkningar så har företag
och regioner behov av att kunna venfiera att beräkningarna stämmer. Med
sämre datatillgång kan det bli omöjligt, vilket äventyrar företagens vilja att
teckna sådana avtal.
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Denna skrivelse har beslutats av t.f. enhetschefen Stefan Jönsson. Föredragande
har varit rådet Leif Nordqvist.
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