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Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för 

förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. Efter synpunkter från Kommittén för 

läkemedelsfrågor och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) vill vi avge följande yttrande. 

 

Sammanfattning  
SLS instämmer i förslaget som tydliggör landstingens ekonomiska ansvar för 

smittskyddsläkemedel, vilket landsting som skall ersätta och vilka individer som omfattas. Vidare 

instämmer SLS i förslaget att E-hälsomyndigheten skall förmedla betalning av apotekens fakturor 

avseende dessa läkemedel.  

 

Kvarstående frågor  
En del patienter framförallt med hepatit C vistas inom sjukvård, behandlingshem eller 

kriminalvård och skall då enligt folkbokföringslagen anses bosatta där de tidigare bott och inte 

t.ex. på anstaltsadressen. Detta är kanske inte allmänt känt. Hur skall boendeort alt. 

verksamhetsort framgå för E-hälsomyndigheten så att apoteksfakturan hamnar hos rätt landsting?  

 

Skrivningen om veneriska sjukdomar hos utländska sjömän känns föråldrad och stigmatiserande.  

Förhållandet för ansvar och kostnadsansvar mellan lag om läkemedelsförmån respektive 

smittskyddslagen är ej tydligt. Om ett läkemedel mot hepatit C förskrivs enligt smittskyddslagen 

är syftet att hindra smittspridning och då är TLV:s bedömning av kostnadseffektivitet för 

behandling av sjukdom av enskild patient ej relevant då denna bedömning ej inkluderar 
samhällsvinsten av förhindrad smittspridning. 

Bakgrunden är att enligt smittskyddslag kan patienter åläggas behandling av allmänfarlig sjukdom 

för att minska risk för smittspridning och sådan behandling är då kostnadsfri för patienten. TLV 

fattar däremot enligt lag om läkemedelsförmån beslut om ett receptförskrivet läkemedel är 

kostnadseffektivt för behandling av ett visst tillstånd och därför kan/ska omfattas av 
läkemedelsförmån.  
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Idag förskrivs behandling mot hepatit C i enlighet med överenskommelse mellan 

Sveriges kommuner och landsting samt staten inom smittskyddslagen, men följer begränsningar 

av TLV gällande läkemedelsförmånen. Detta är oegentligt och skapar förvirring både kring syfte 
med smittskyddslag och TLV:s uppdrag. 

 

 

För Svenska Läkaresällskapet 
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