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PLATINEA har identifierat en mängd
olika faktorer som orsakar brist på
antibiotika och har visualiserat deras
komplexa samband i en ”orsakskarta”
som återfinns i slutet av denna rapport.
Flera rapporter om läkemedelsbristers
orsaker har nyligen publicerats av
organisationer så som Läkemedelsverket,
amerikanska FDA,
generikatillverkarförening Medicines for
Europe, federationen för europeiska
läkemedelsindustriföreningar EFPIA,
The Economist Intelligence Unit och
WHO [1]. Dessa rapporter, med
undantag för WHO:s, omfattar
läkemedel generellt.

BAKGRUND
Detta är den andra preliminära rapporten av en serie
rapporter från samverkansplattformen PLATINEA om
orsaker till antibiotikabrister och åtgärder för att
motverka det samma. PLATINEA är en unik
samverkansplattform där sektorsövergripande
representation från industri, akademi, vård och
myndigheter möjliggör ett helhetsgrepp på de ökande
bristerna av antibiotikapreparat i Sverige.
Rapporten grundar sig på arbete som utförts inom
ramen för PLATINEA:s arbetspaket 4. Arbetet i denna
gruppering har syftat till att dels identifiera och dels
skapa bättre kunskap kring de faktorer som påverkar
brister av viktiga antibiotika i Sverige, samt att arbeta
fram relevanta åtgärder för att komma till rätta med
problemen som omgärdar tillgänglighet.

PLATINEA:s kartläggning av antibiotikabrister
PLATINEA har däremot ett specifikt fokus på antibiotika i sina analyser och har under
föregående år identifierat inte mindre än 60 orsaker till antibiotikabrister, vilka i stort
överensstämmer med de faktorer som också fångats i övriga rapporter. PLATINEA:s
arbetspaket 4 är väl anpassat till att identifiera risker och orsaker till antibiotikabrister tack
vare flertalet experter som representerar de centrala sektorerna i systemet för
antibiotikaleverans och användning i Sverige, dvs. industri, vård och akademi.
Orsakskartan har tagits fram i flera iterativa steg för att identifiera grundorsakerna till både
kortsiktiga och långsiktiga brister på ett antibiotikapreparat. Vi har ställt tre explicita frågor:
(1) Vilka riskfaktorer finns inom en leveranskedja? (2) Hur kan vi gruppera dessa faktorer i
sammanhängande teman? (3) Hur påverkar dessa faktorer varandra och antibiotikabrister?
PLATINEA:s orsakskarta bygger huvudsakligen på en expertworkshop som genomfördes
under en heldag där 15 experter från industri, vård, myndigheter och akademi samlades för att
diskutera direkta och indirekta orsaker som påverkar tillgängligheten av antibiotika i Sverige.
Workshoppen ledde fram till att 60 olika riskfaktorer identifierades, dessa grupperades sedan i
sex övergripande teman: ”inköpsprocesser”, ”leverantöraspekter”, ”normer och praktiker”,
”antibiotikaanvändning”, ”produktion” och ”lönsamhet i försäljning” (för översikt se
orsakskartan i slutet av denna rapport).
Efter workshopen kompletterades kartan ytterligare genom att förtydliga vissa kopplingar
mellan orsaker som visade sig vara beroende av varandra. Akademiska parter ledde detta
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arbete men samma experter som deltog i workshoppen har konsulterats kontinuerligt via epost
eller telefon och ombetts kommentera den framväxande kartan.
PLATINEA:s orsakskarta: över 60 riskfaktorer och flera komplexa samband
Den slutgiltiga orsakskartan, som redovisas på engelska för att möjliggöra användning och
spridning i ett internationellt sammanhang, är utformad runt kort- respektive långsiktiga
brister på antibiotika, vilka betraktas som två olika effekter av de kringliggande faktorerna.
Dessutom ligger vissa orsaker bakom kortsiktiga men inte långsiktiga antibiotikabriser: t.ex.
orsakar avsaknad av säkerhetslager kortsiktiga brister men har ingen inverkan på lång sikt.
Långsiktiga brister påverkas istället av exempelvis tillbakadragande av produkter från den
svenska marknaden. De sex övergripande grupperingarna av orsaksfaktorerna är ordnade så
att snarlika teman ligger närmare varandra. Pilarna mellan olika orsaksfaktorer indikerar att
dessa är kopplade till varandra (de kan exempelvis förstärka varandra eller skapa en kedja av
effekter) och riktningen i dessa orsakssamband går. I vissa fall pekar pilarna åt båda hållen
vilket innebär att faktorerna påverkar varandra. Grupperingen av faktorerna indikerar även
vilka aktörer inom antibiotikasystemet de involverar: t.ex. gäller tema
”Antibiotikaanvändning” främst vården, medan teman som ”Lönsamhet i försäljning” och
”Produktion” främst gäller företag. Trots denna uppdelning, är det dock viktigt att understryka
att de enskilda faktorerna inte är kopplade till enskilda aktörer och ett centralt budskap från
orsakskartan är att bristerna knappast kan förklaras av en enskild faktor, aktör eller tema. Det
är också viktigt att påpeka att kartan, trots sin komplexitet, återger en ”förenklad” bild av
många och komplexa samband och att det därmed kan finnas indirekta samband som inte
visualiseras. Sammanfattningsvis är ett centralt budskap att utan ett helhetsgrepp är det
osannolikt att åtgärda de ökande antibiotikabristerna.
Orsakskartan visualiserar ett komplext system av riskfaktorer och kan ses som en
förklaringsmodell för antibiotikabrister. Trots sin komplexitet framgår det tydligt av kartan att
många riskfaktorer grundar sig i låg lönsamhet för företag som säljer produkter på den
svenska marknaden och är verksamma i globala leveranskedjor. Vidare är dålig lönsamhet en
återkommande orsak i så gott som alla de rapporter som nämndes i inledning till den här
rapporten. Orsakskartan från PLATINEA visar dock betydligt fler och andra orsaker till
antibiotikabrister och visar tydligt att många av dessa orsaker är frikopplade från lönsamhet.
Vi går nu genom de sex teman i orsakskartan med start högst upp och rör oss senare motsols.
Inköpsprocesser (”Buyer and purchasing process”) – Under det här temat berörs inköp- och
upphandlingsprocesser av antibiotika som involverar flera aktörer, från myndigheter till
företag. Det handlar om flera faktorer som driver urvalet av leverantörer samt prissättning och
ersättningar på antibiotikapreparat och som omfattar regioner och sjukvård. Detta tema berör
särskilt upphandlarna, regleringen av marknaden genom särskilda konkurrensmekanismer
(som tex. ”periodens vara”-systemet) och därmed de företag som säljer antibiotika i Sverige.
Leverantöraspekter (”Supply side”) – Här berörs leverantörer och primärt de som är
verksamma längre upp i leverantörskedjan, så som leverantörer av aktiva substanser (API). En
tydlig risk är att dessa leverantörer har blivit färre och är lokaliserade i ett fåtal länder.
Eftersom leveranskedjorna av antibiotika är globala så måste också de identifierande riskerna
för tillgänglighet ses ur ett globalt perspektiv. Därför ingår här exempelvis geopolitiska,
katastrof- och klimatrelaterade risker.
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Normer och praktiker (”Norms and practices in the field”) – Förståelse av och mellan de
olika delar och grupper av aktörer i antibiotikasystemet är väsentlig, men det saknas ofta
samverkan och kommunikation pga. de normer och praktiker som följs av de olika aktörerna.
Exempelvis är avsaknad av kommunikation mellan relevanta parter vid restnoteringar en
barriär, vilket adresseras inom PLATINEA:s arbetspaket 1 och även av Läkemedelsverkets
nya Regeringsuppdrag om restnoteringar.
Antibiotikaanvändning (”Use of antibiotics”) – Det här temat behandlar på vilket sätt
antibiotika används i Sveriges vårdsystem och vilken betydelse detta har för tillgängligheten.
Vårdgivare är de aktörer som inkluderats i detta tema. Vårdgivares val att exempelvis inte
använda smalspektrumantibiotika kan göra dessa produkter mindre lönsamma och därmed på
sikt minska deras tillgänglighet. Medan hamstring av vissa preparat skapar omotiverade
brister i andra delar av svenska sjukvården. Vissa av dessa faktorer adresseras av
PLATINEA:s arbetspaket 2 (t.ex. avsaknad av kunskaper om dosering kan minska
användning och därmed lönsamhet av vissa preparat) och arbetspaket 3 (t.ex. suboptimal
användning innebär inte bara att fel antibiotika används för mycket, utan också att rätt
antibiotika inte används och därmed inte säljs tillräckligt).
Produktion (”Manufacturing”) – Det här temat behandlar tekniska begränsningar och
avsaknad av flexibilitet i produktionssystem för antibiotika, som drabbar utrustning och
affärsenheter inom hela leveranskedjan från producenter av den aktiva substansen till
tillverkare av antibiotika i sin slutgiltiga formulering Detta tema i orsakskartan omfattar även
kvalitetsavvikelser i både aktiva substanser och slutgiltiga produkter, vilka nämns bl.a. i
EFPIA rapporten [1].
Lönsamhet i försäljning (”Seller profitability”) – Inom det här temat berörs primärt
marknadsrättighetsinnehavarna (MAHs), vilka ansvarar för försäljning och slutgiltiga
leveranser av antibiotika. Den begränsade storleken på Svenska marknaden i kombination
med Sveriges unika behov gör att volymerna minskar för dessa aktörer. Om man dessutom
kombinerar dessa låga och dalande volymer med låga priser och höga kostnader uppstår
betydliga hinder att uppnå tillräcklig lönsamhet i Sverige. Dålig lönsamhet skapar i sin tur den
allvarligaste risken för brist dvs. att MAHs beslutar att dra tillbaka sin produkt från den
svenska marknaden, vilket i sin tur orsakar en långvarig, om inte permanent antibiotikabrist.
Efter att ha färdigställt kartan utförde PLATINEA:s arbetspaket 4 en rangordning av
riskfaktorerna: för att kunna inrikta åtgärder mot de viktigaste riskerna fick företrädare för
vården, industri och akademi rösta om vilka barriärer och riskfaktorer i orsakskartan som
bedömdes som mest allvarliga. Denna omröstning har lett fram en gruppering av barriärer och
riskfaktor inom fem områden: (A) Låg lönsamhet pga. missanpassning mellan antibiotikapris
och värde, (B) Låg lönsamhet pga. osäkerhet i affärsverksamheten, (C) Ineffektiv logistik, (D)
Svag samverkan genom antibiotikasystemet, (E) Obalans i leverantörssektorn. PLATINEA:s
arbetspaket 4 utför nu en analys av utvalda åtgärder bland de cirka 30 som kommer att
introduceras i nästkommande preliminära rapport.

3

PLATINEA:s karta över orsaker till antibiotikabrister (klicka på rubrikerna för förklaringar)

4

Buyer and purchasing process
Tillbaka till huvudtexten

5

Seller profitability
Tillbaka till huvudtexten

6

Manufacturing
Tillbaka till huvudtexten

7

Use of antibiotics
Tillbaka till huvudtexten

8

Norms and practices in the field
Tillbaka till huvudtexten

9

Supply side
Tillbaka till huvudtexten

10

Referenser
[1] Rubrikerna på dessa rapporter är följande:
EFPIA (2019). Policy Proposals to Minimize Medicines Supply Shortages in Europe.
FDA (2019). Drug Shortages: Root Causes and Potential Solutions.
Läkemedelsverket (2020). Förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid
bristsituationer. Delrapport 1 – Nationell samverkansstruktur för läkemedelsbrist.
Medicines for Europe (2017). Causes & recommendations to tackle medicine shortages.
Position paper. Medicines shortages.
The Economist, Intelligence Unit (2017). Addressing medicine shortages in Europe. Taking a
concerted approach to drive action on economic, manufacturing and regulatory factors.
WHO (2019). Meeting Report. Antibiotic Shortages: Magnitude, Causes and Possible
Solutions.

11

