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20150901 
 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2014/3698/FS 
 
Remiss avseende Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna 
 
Apotekarsocieteten har beretts tillfälle att besvara ovanstående remiss. 
 
Apotekarsocieteten (APS) har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som oavsett profession är 
intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Inom ramen för detta är 
föreningens mål en bra utveckling och användning av läkemedel. Utifrån detta avger föreningen följande remissvar. 
 
Av de föreslag på åtgärder som presenteras i rapporten vill vi ge följande kommentarer: 
Utbyte utanför förmånen 
Denna möjlighet kan är rimlig under förutsättning att läkemedlet av Läkemedelsverket bedömts vara utbytbart. 
Patientsäkerheten måste bibehållas. Möjlighet att återkoppla vilket preparat som har expedierats behöver utredas.  
 
Kodning av olika former samt gemensam priswebb för jämförelser 
Inget att tillägga 
 
Övriga kommentarer 
Se över hela prissystemet 
Som det skrivs i rapporten var uppdraget att de ändringar som föreslås ska rymmas inom befintlig lagstiftning.  
Apotekarsocieteten menar att det börjar nå en gräns när det inte längre går och lappa och laga i förmånssystemet 
för läkemedel. Det behöver göras en översyn över hela prismodellen där en samhällsekonomisk värdering ingår. Ett 
läkemedel är inte bara en kostnad utan kan även möjliggöra vinster i andra delar som gör att det är dags att titta 
över både prismodell och förmånssystem. I en sådan översyn bör även ingå att se till att det blir lika hantering över 
landet. Den undantagshantering som görs i dag av enskilda landsting leder till en ojämlik läkemedelsbehandling. 
 
Utträde ur läkemedelsförmånen 
Samma regler bör gälla för utträde ut läkemedelsförmånen oavsett orsak till att ett läkemedel inte längre ingår i 
förmånen. Ett mer ordnat system som ger tid för sjukvården inkl apoteken att anpassa sig bör utredas. Idag kan i 
vissa fall ett utträde gälla mer eller mindre direkt. 
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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