
 
Fredrik Skepp, vd för Läkemedelshandlarna, konstaterar att 
parallellhandelsbranschen hade en viss tillväxt under 2021. Nu är 
branschorganisationens förhoppning att parallellhandeln framöver ska växa minst 
i paritet med den övriga marknaden. Fotograf: Pressbilder (Läkemedelshandlarna 
och Affordable Medicines Europe. 
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Skepp: LV:s avgiftshöjning bromsar 
bolagen intresse att öka 
produktbredden 
ALLMÄNT OM LÄKEMEDEL 
Läkemedelsverkets avgiftshöjningar från 1 januari gör det mindre attraktivt för 
företag inom marknadssegmentet parallellimport, pi, att fortsätta utöka 
produktbredden. Avgiftshöjningarna kan komma att minska företagens intresset 
för att verka på den svenska marknaden. 	

Det säger Fredrik Skepp, vd för Läkemedelshandlarna, i en mejlintervju med 
Läkemedelsmarknaden, om marknadsförutsättningarna under 2022 och framåt 
samt utvecklingen under 2021.	

Läkemedelshandlarna är en branschorganisation som organiserar företag inom 
parallellhandel med läkemedel på den svenska marknaden.	

Fredrik Skepp konstaterar att det för närvarande finns flera EU-initiativ som kan få 
påverkan på parallellhandeln på den svenska marknaden, till exempel om en 
eventuell översynen av transparensdirektivet kommer att omfatta tillämpningen 
av sekretessbelagda priser på läkemedel inom det svenska konceptet med 
trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser.	



Bland de potentiella hoten och möjligheterna som osäkerheten på marknaden för 
med sig finns hur regeringen kommer att hantera beredskapsutredningens 
förslag.	

Vilka var de viktigaste förändringarna på marknaden för parallellhandel med 
läkemedel under 2021?	

– Framför allt två saker. Brexit har inneburit att England har försvunnit som viktigt 
exportland till EU och Sverige, och därmed har tillgången på läkemedel och 
parallellhandel minskat. Det andra viktiga är att att EU-kommissionen så tydligt 
har försvarat EU:s inre marknad för att förhindra omotiverade exportrestriktioner i 
spåren av covid-krisen.	

Flera av parallellhandelsföretagen hade generellt en haft snabb tillväxt under 
tolvmånadersperioden december 2020–november 2021. Paranovas försäljning 
växte med 41 procent till 86,0 miljoner kronor, Medartuum med 32 procent till 
235,1 miljoner, Orifarm med 25 procent till 928,1 miljoner och 2care4 med 8 
procent till 225,3 miljoner kronor.	

Hur analyserar du det faktum att danska parallellhandelsbolaget Abacus var 
det snabbast växande bolaget på den svenska marknaden för läkemedel 
enligt nyhetstjänsten Läkemedelsmarknaden och Bonnier Pharma Insights 
rakning ”Pharma topp 100 tillväxt"?	

– Det är såklart mycket roligt när det går bra för våra medlemsbolag. Man måste 
dock tänka på att vi pratar procent här. Janssens 37-procentiga tillväxt i värde 
motsvarar ju till exempel mer än dubbelt så mycket som hela försäljningen för de 
fyra bolag med störst tillväxt, säger Fredrik Skepp.	

Vilka är förändringar på parallellhandelsmarknaden du ser framför dig under 
2022?	

– Det pågår mycket inom läkemedelsområdet i Bryssel. Flera initiativ kan komma 
att påverka oss och svenska marknaden. Det gäller till exempel om en eventuell 
översyn av transparensdirektivet kommer att omfatta ”secret agreements”, det vill 
säga de hemliga priser på läkemedel som är en del av konceptet med 
trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser i Sverige, säger Fredrik Skepp 
och fortsätter: 	

– Det finns mycket osäkerheter och därmed både hot och möjligheter. Det 
handlar exempelvis om hur regeringen väljer att hantera beredskapsutredningens 
förslag, och om regionerna börjar inse vilken besparingspotential de har i billigare 
parallellimporterade läkemedel.	

Hur ser du på parallellhandelns förutsättningar för tillväxt under 2022 och de 
närmaste åren?	

– Parallellimporterade läkemedels andel inom slutenvården utgör mindre än 2 
procent i Sverige, vilket är mycket lågt jämfört med till exempel i Danmark där 



slutenvårdsandelen är 7 procent. Så där finns en stor potential för tillväxt för 
bolagen och till besparingar för hälso- och sjukvården. Det skulle också finnas 
besparingar av skattepengar att hämta inom öppenvårdsapoteksmarknaden 
genom att tillåta parallellimportörerna att snabbare kunna sänka sina priser. 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets nuvarande prissättningsmodell är 
stelbent och inte till gagn för konsumenter och apotek. 
Parallellhandelsbranschen hade en viss tillväxt under 2021. Vi hoppas att trenden 
fortsätter och att parallellhandeln ska växa minst i paritet med den övriga 
marknaden.	

Hur är förutsättningarna för lönsamhet i er bransch?             	

– Eftersom parallellhandeln relativt sett är en bransch med låga vinstmarginaler 
är den mycket känslig för alla typer av fördyrande processer, krav, restriktioner 
och pålagor. Läkemedelsverkets avgiftshöjningar gör det mindre attraktivt för 
parallellimporterande företag att fortsätta utöka produktbredden och kanske till 
och med minskar intresset för att verka på den svenska marknaden. 	

Regeringen beslutade i december förra året om höjda avgifter för den statliga 
kontrollen av läkemedel. Höjningen gäller för 2022–2026 och skedde 
enligt pressinformation från regeringen efter en hemställan från 
Läkemedelsverket, vilket Läkemedelsmarknaden rapporterade.	

Hur ser du generellt på framtiden för parallellhandelsbranschen? 	

– Så länge den svenska regeringen försvarar den fria rörligheten av varor inom EU 
och svenska myndigheter och regioner inte ställer nationella särkrav för tillträde 
till marknaden ser vi ljust på framtiden. Det vore oklokt av Sverige – som största 
nettobetalare per capita till EU – att inte utnyttja de fördelar som medlemskapet 
medför i form av besparingarna från parallellhandeln med läkemedel, säger 
Fredrik Skepp till Läkemedelsmarknaden.	
  
  
  
 


