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Åhörare
Handläggare från de båda sektionerna för konsumentpriser och
producentpriser samt sektionen för metod m fl på SCB.

1. Incheckning och fastställande av dagordning
Elisabeth Hopkins inledde mötet med att hälsa alla välkomna och informera
nämnden om granskningsprocessen som pågår på SCB.
En begäran på ändrat datum för höstens nämndmöte behandlades men då
flera ledamöter hade förhinder på de föreslagna datumen så behölls den
20:e oktober som mötesdag.

2. Balansering i KPI
Föredragande: Can Tongur, Anders Norberg
Enligt underlaget: I promemorian Norberg, A. och Tongur, C. (2022)
”Balancing the Swedish CPI” redogörs för variansberäkningar för utvalda delar
av KPI. Metoden för variansskattning är en s.k. resampling-metod, bootstrap.
Jämförelser görs med en enkel variansskattning. Utifrån resultaten diskuteras
balans mellan resursåtgång och kvalitet som har betydelse för en effektiv
undersökningsdesign.
Nämndens ledamöter såg positivt på att fortsätta redovisa
osäkerhetsskattningar för KPI. Tekniska synpunkter på
variansberäkningarna lyftes och skattningar på mindre grupperingar inom
KPI uttrycktes vara intressanta för att kunna hitta områden som bör utredas
närmare.

3. Kvalitetsvärderingsrapport 2021
Föredragande: Mikael Nordin
Enligt underlaget: Denna PM beskriver majoriteten av de kvalitetsvärderingar
som har gjorts i KPI mellan 2012 och 2021. Implicita kvalitetsindex (IQI)
presenteras för att visa inverkan av kvalitetsförändringar i KPI.
Nämnden tyckte att den kvalitetsjustering som utfördes på Bensin 95 oktan
var rimlig och en närmare undersökning för några produktgrupper med
avvikande IQI efterfrågades. Nämnden diskuterade även hur IQI kan
beräknas för den ”optimala” MCR-metoden.

4. Presentation inför COICOP 2018
Föredragande: Emanuel Carlsson
Enligt presentation: Syftet med presentationen är att informera nämnden om
det arbete som har påbörjats med övergången till COICOP 2018 och om hur
planerna ser ut framöver. Det har även påbörjats ett arbete med att se över
möjligheten att byta basår för KPI från 1980 till 2025. Detta för att
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harmonisera med HIKP men även då en del produktgrupper som tillkommit
efter 1980 har ett frånskiljande basår.
Nämndens ledamöter lyfte frågor om hur specifika grupperingar kommer
beräknas inför bytet till COICOP 2018. Historiska serier med den nya
klassificeringen efterfrågades också.

5. Receptbelagda läkemedel i KPI
Föredragande: Erik Glans
Enligt underlaget: Denna promemoria rör hur prisindex för receptbelagda
humanläkemedel i KPI. Det är en uppföljning efter sammanträde nummer 9 i
september 2020. Syftet här är att lyfta upp tre aspekter av metodvalet till
diskussion:
1. Hur robust metodvalet är för regelförändringar
2. Substitutionsmöjligheterna och användningen av geometriskt index
3. Konsekvenserna av stratifiering efter stegnivå i subventionstrappan.
Nämnden lyfte synpunkter angående stratifieringen efter stegen i
subventionstrappan i nuvarande metod och huruvida tillämpningen kan
behöva ses över som ett framtida steg i utvecklingen av index för förskrivna
läkemedel.

6. Övriga frågor
Elisabeth Hopkins tackade för alla synpunkter och informerade om att
höstens kommande möte hålls fysiskt i Solna.
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