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Remissvar: Förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång
till Leverantörernas information i VARA (LiiV)
SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra drygt 200
medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är
experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. SwedenBIO önskar lämna
nedanstående synpunkter på rubricerad remiss.
Den föreslagna avgiften ska finansiera utveckling och tillhandahållande av
artikelinformationen om läkemedel. Avgiften ska betalas till Läkemedelsverket för att
förmedlas till eHälsomyndigheten som ska svara för utveckling och tillhandahållande av
uppgifterna i LiiV.
SwedenBIO anser att det är svårt att förstå hur de föreslagna avgiftsnivåerna beräknats oc h
önskar förtydligande av nedanstående punkter:





Vilket arbete med sammanställning och förvaltning är det som ska täckas av
avgifterna.
Vad som menas med läkemedelsprodukt och vilka produkter ska omfattas av
avgiftsuttaget.
Vad gäller för de medicintekniska produkter som omfattas av förmånen.
Ska alla godkända läkemedel, inklusive centralt godkända och parallelldistribuerade
läkemedel, omfattas av kravet.

SwedenBIO saknar också en närmare analys i konsekvensutredningen om den risk för att
läkemedel inte längre kommer att tillhandahållas, som pekas på i underlaget. Även då
produkter som har en förhållandevis liten försäljning försvinner från marknaden kan det få
kännbara konsekvenser för vården.
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Rutinerna för avgiftsuttag bör vara så enkla som möjligt och SwedenBIO föreslår att
kostnaden för detta, liksom tidigare, ingår i årsavgiften. Avgiftsuttaget kan då göras med
mindre administration för företagen och avgiften kan följa samma logik som för andra
avgifter. Med denna lösning blir det upp till myndigheterna att fördela arbete och kostnader
sinsemellan. Detta bör kunna lösas med en smärre höjning av årsavgiften för att täcka
kostnaderna för LiiV/VARA.
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