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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.
Delbetänkandet överensstämmer i princip med den analys och det konkreta förslag som Svenska
Läkaresällskapets inlämnade till Socialdepartementet i april 2015. Detta förslag med begäran om
skyndsam utredning av frågan inlämnades tillsammans med Handikappförbunden (nuvarande
Funktionsrätt), Sveriges läkarförbund, LOK – nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer, Föreningen
för generiska läkemedel, LIF – de forskande läkemedelsföretagen samt NEPI – stiftelsen nätverk för
läkemedelsepidemiologi 1.
Det är också i överensstämmelse med från Svenska Läkaresällskapet tidigare inlämnade remissvar till
Socialdepartementet 2.
Svenska Läkaresällskapet välkomnar utredningens ansats som utgår från patientens behov samt Hälsooch sjukvårdslagens 3 kapitel 1§ om en vård på lika villkor för hela befolkningen. Distribution och
expediering av receptbelagda läkemedel – oavsett förmånsstatus – är en samhällskritisk verksamhet
som är nödvändig för att hälso- och sjukvården ska kunna genomföra behandling med läkemedel
genom egenadministrering i hemmet.
Alla patienter som fått en medicinsk bedömning av behov av läkemedel måste kunna vara säkra på att
samtliga aktörer i läkemedelskedjan i öppen vård i första hand utgår från patientens behov. Patienter
med behov av receptförskrivna läkemedel kan inte ses som vanliga konsumenter då de ej självständigt
fattar beslut om sin behandling och inte heller alltid har möjlighet att agera som medvetna
konsumenter t ex genom språkproblem eller nedsatta kognitiva förmågor.
Svenska Läkaresällskapet vill särskilt instämma i följande tre kommentarer i delbetänkandet:
•

Läkemedel förskrivs utifrån ett medicinskt behov. Beslutet om en läkemedelsbehandling fattas
av en förskrivare, oavsett om läkemedlet ingår i förmånerna eller inte. Att ett läkemedel inte
ingår i förmånerna behöver inte vara ett resultat av att läkemedlet skulle vara mindre angeläget
för samhället än ett läkemedel inom förmånerna. (sida 14)

•

Förslaget leder till enhetliga priser på apoteken på receptbelagda läkemedel utanför
förmånerna, vilket skapar bättre förutsättningar att uppnå hälso- och sjukvårdslagens mål om
en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det blir samtidigt enklare för
enskilda patienter eftersom de inte längre behöver göra krångliga prisjämförelser mellan
apotek. Patienternas samlade kostnader för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
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bedöms minska med förslaget. (sida 18)
•

Med förslaget om en reglerad handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför
förmånerna bedömer utredningen att det skapas förutsättningar för regeringen att i ett nästa
steg föreslå utbyte av läkemedel utanför förmånerna. Utredningen bedömer att det är önskvärt
att det införs en sådan möjlighet till utbyte av läkemedel utanför förmånerna. Det skulle skapa
bättre förutsättningar för en väl fungerande konkurrens och lägre priser på läkemedel utanför
förmånerna. (sida 19)

•

Förslaget bedöms av utredare som i överensstämmelse med EU-rätt. Detta styrks också av att
likartad reglering är etablerad sedan tidigare i ett flertal EU-länder vilket Svenska
Läkaresällskapet också framhållit tidigare.

I tillägg vill Svenska Läkaresällskapet lyfta behovet av en uppföljning av hur denna delmarknad
utvecklar sig efter en förändring av regelverket. En sådan uppföljning behöver ske utifrån ett
patient/kundperspektiv för att säkerställa att avsedd nytta för patient/kund uppnås. Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket har redan uppdrag att bevaka hur apotekens handelsmarginal utvecklar sig
inom olika marknadssegment. Det är därför naturligt att myndigheten också får ansvar för en
uppföljning ur patient/kundperspektiv.
För Svenska Läkaresällskapet
Stefan Lindgren
Ordförande
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Skrivelse till Socialdepartementet om Begäran om skyndsam utredning av reglering av apotekens ersättning för distribution
av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen
http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2017/10/Begäran-om-skyndsam-utredning-av-reglering-av-apotekens-ersättningför-distribution-av-receptbelagda-läkemedel-utanför-läkemedelsförmånen-1-0-00000003.pdf
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Remissvar Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelförmånerna med dnr S2014/3698/FS
http://www.sls.se/contentassets/299e49907aae47159bc4ff5b857dae6f/2015090120remissvar20lakemedel20utanfor20formane
n1.pdf

