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Datum

Ansökan om forskningsmedel

2018-01-29

Observera att bilagor endast ska skickas elektroniskt till
konkurrensverket@kkv.se

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)

2 Anslagsförvaltare

Namn

Universitet/högskola eller motsvarande

David Granlund

Umeå universitet

Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Umeå universitet

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Institution eller motsvarande

Postadress

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Postadress

Postnr och ortsnamn

Handelshögskolan vid Umeå universitet

90187 Umeå

Postnr och ortsnamn

Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

90187 Umeå
Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

Postgiro

E-post

3 Projektbeskrivning
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel

Projektet avses starta/startade, datum
2018-10-01

Projektet beräknas vara slutfört, datum
2020-09-31

Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1400 tecken).
För att radbryta texten, använd Alt + Enter

Reglerna på den svenska läkemedelsmarknaden innebär exceptionellt goda möjligheter att studera priskonkurrens.
I två nyligen genomförda studier har vi på grund av detta kunnat bidra med ny kunskap om konkurrenseffekter på
läkemedelsmarknader som inte skyddas av patent. I detta projekt avser vi nyttja reglerna för att studera den i
kronor räknat mångfalt större marknaden för patentskyddade läkemedel. Mer specif kt är syftet att studera hur
priserna på läkemedel som sålts direkt till den svenska marknaden påverkas av antalet företag som
parallellimporterar läkemedlet från andra EU/ESS-länder samt av antalet terapeutiska alternativ.
På grund av reglerna för den svenska marknaden samt god datatillgång förväntar vi oss att kunna bidra till den
existerande litteraturen genom att bland annat skatta dessa effekter utan skevhet och med små felmarginaler,
studera hur effekten av ytterligare en konkurrent beror på det existerande antalet konkurrenter, samt genom att
studera hur snabbt priserna anpassas mot nya jämvikter. Förutom att bidra med generell kunskap som är av
betydelse för staters val av policy kring företagskoncentrationer och marknadsregler kan forskningen användas för
att avgöra vilka regelförändringar som bör vidtas för att sänka läkemedelspriserna, exempelvis om
läkemedelsbolagens möjligheter att ge rabatter till apoteken bör avskaffas. Dessutom kan forskningen möjliggöra
bättre prognoser av läkemedelskostnader samt mer exakta utvärderingar av reformer på marknaden.

Bifoga en utförligare projektbeskrivning (max 10 A4–sidor).
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4 Kostnadsredovisning

Fyll i de ofärgade cellerna med för projektet gällande information, så uppdateras de färgade automatiskt. Ge akt på
de felmeddelanden i rött som visas vid överträdelse av Konkurrensverkets riktlinjer för anslag till forskningsprojekt.
Projektår 1
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)
David Granlund, docent

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

44000

3

35%

68 376

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

0

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

92 308

Projektår 2
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)
David Granlund, docent

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

44000

12

35%

273 504

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

20 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

396 230

Projektår 3
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)
David Granlund, docent

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

44000

9

35%

205 128

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

0

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

276 923
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4a Redovisning övriga kostnader
År 1

År 2

År 3

Material och utrustning
Resor

20 000

Övriga kostnader
0

Summa

20 000

0

5 Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag
Total återstående projektkostnad
765 461

Därav söks från
Konkurrensverket

Tidigare erhållna anslag från
Annan anslagsgivare *

765 461 kr

Annan anslagsgivare **

Konkurrensverket
0 kr

0

0

*Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

**Anslagsgivarens namn

Ansökan bevi jad, datum

Beviljat belopp

6 Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter

Within- and across-consumer learning and structural state dependence. [Lärande om produkter baserat på egna
och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende.] Medsökande Andrew Ching, University of
Toronto och David Sundström, Umeå Universitet. Finansierat av Handelsbankens forskningsstifelser.
Bidragsperiod juli 2016-juni 2019.

Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på Konkurrensverkets
webbplats.
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