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LAGRÅDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-31 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher 

samt justitierådet Göran Lambertz. 

 

Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av  

läkemedel 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 januari 2014 (Socialdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,  

2. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,  

3. lag om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624)  

    om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om  

    handel med läkemedel,  

4. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Sara  

Rosenmüller, biträdd av departementssekreterarna Ann Einerth och 

Mårten Kristiansen. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 



 2 

Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

 

21 § 

 

Här finns det granskade lagförslagets kärna. I bestämmelsen 

anges förutsättningarna för apotekens skyldigheter att byta ut 

förskrivna läkemedel mot andra billigare men likvärdiga sådana. 

Bestämmelsen ligger till grund också för det nu lanserade för-

slaget om sanktionsavgifter. Bestämmelsens begriplighet är 

betydelsefull och kan förbättras. 

 

Lagrådet föreslår att 21 § får följande lydelse som avses ha 

samma innebörd som det remitterade förslaget. 

 

 Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har för-

skrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läke-

medel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har 

lägst fastställt försäljningspris. 

 Om de enda utbytbara läkemedel som finns tillgängliga är 

parallellimporterade, behöver apoteket inte välja det som har 

lägst fastställt försäljningspris, men ska välja något som har 

lägre försäljningspris än det förskrivna om något sådant finns. 

 Ett läkemedel får inte bytas ut […] föreskrifter om utbyte av 

läkemedel. 

 

25 a–25 d §§ 

 

Här föreslås att sanktionsavgifter ska införas och ska kunna 

drabba dels den som inte fullgör skyldigheterna enligt 21 § att 

byta ut förskrivna läkemedel, dels den som brister i sina skyl-

digheter att tillhandahålla läkemedel enligt 21 a §. 
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Ett system med sanktionsavgifter är en kvasikriminalisering 

varigenom ett oönskat eller förbjudet beteende sanktioneras 

med en avgift i stället för med ett straff. Ett viktigt genombrott för 

konstruktionen kom med skattetillägget 1971, och modellen har 

under de senaste 40 åren kommit att användas på allt fler och 

tämligen olikartade områden. Ibland har sanktionsavgifter 

kommit att helt eller delvis ersätta straff på ett visst område. 

Ibland, som i det nu aktuella förslaget, har sanktionsavgifter 

införts för tidigare inte kriminaliserade handlingar. Den relativa 

enhetlighet som tidigare präglade systemen har efter hand 

kommit att mjukas upp. 

 

Modellen har obestridliga fördelar. Det allmänna kan jämförel-

sevis enkelt och utan komplicerande straffrättsliga krav hantera 

ibland frekventa överträdelser. Den enskilde blir inte dömd för 

brott utan får betala en opersonlig avgift. De ideala sanktions-

avgiftssystemen är enkla, tydliga och snabba och kan tillämpas 

schematiskt. De kräver i princip inte bedömningar av t.ex. en 

handlings subjektiva sida. 

 

RF innehåller krav på riksdagens medverkan vid lagstiftning om 

straff. Det finns däremot inte några uttryckliga sådana krav vad 

gäller sanktionsavgifter, ett begrepp som inte förekommer i RF. 

Den ståndpunkten har dock efter hand vuxit fram att sanktions-

avgifter intar en position mellan ”riktiga” avgifter och böter (se 

t.ex. Bull & Sterzel: Regeringsformen, s. 200). De ska i princip 

beslutas av riksdagen men kan delegeras till regeringen (RF 8 

kap. 2 och 3 §§). 

 

I det remitterade förslaget anges i lagen förutsättningarna för att 

Tandvårds- och läkemedelsverket ska få ta ut en sanktionsav-

gift. Dessutom anges i lagen principerna för ”straffmätning” och 
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grunder för befrielse. Däremot föreslås att regeringen ska 

”meddela föreskrifter om hur sanktionsavgiftens storlek ska 

fastställas”. Som skäl för detta anges att det inte kan uteslutas 

att intervallet för avgiften behöver justeras på sikt. 

 

Den föreslagna delegeringen ligger inom ramen för vad RF tillå-

ter. Lagrådet anser trots det att det vore lämpligt att ange inter-

vallet för avgiften i lagen. Remissens modell ligger genom sina 

bestämmelser om överträdelsernas subjektiva sida jämförelse-

vis nära en verklig kriminalisering vilket talar för reglering i lag. 

Regleringen i lagen går i flera andra avseenden tämligen långt, 

och det är svårt att förstå varför just ramarna för avgiftens stor-

lek inte ska anges i lagen. Regeringens argument för delege-

ringen ter sig inte särskilt starkt. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


