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Stockholm 2018-01-30 

 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2017/05519/FS 
 
 

 

 

 

Apotekarsocietetens remissvar avseende SOU 2017:76 Enhetliga priser på 
receptbelagda läkemedel Dnr S2017/05519/FS 
 

Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 300 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns 
inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och 
representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av 
läkemedel främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. Vid besvarande av denna remiss har 
sektionerna för sjukvårdsfarmaci och öppenvårdsfarmaci varit delaktiga.  
 
Apotekarsocieteten är positiv till utredningens förslag i stort. Läkemedel som förskrivs på recept är en 
behandling och en enhetlig prissättning kan ge ökade förutsättningar för en jämlik vård både ur ett 
geografiskt perspektiv och ett patientperspektiv inte minst för mer utsatta patientgrupper vilka kan 
uppleva svårigheter att navigera och göra prisjämförelser med nuvarande system. Förskrivning av 
läkemedel är ofta en viktig del i en behandling och mot bakgrund av detta bör åtgärder som underlättar 
för patienter att genomföra ordinerade läkemedelsbehandlingar genomföras, dvs oavsett om det 
förskrivna läkemedlet ligger inom eller utanför förmånssystemet och vilken apoteksaktör som läkemedlet 
hämtas ut på. 
 
Apotekarsocieteten har följande kommentarer till utredningen; 

• Utredningen utesluter inte att apotekens minskade intäkter kommer att leda till andra förändringar 
som kan påverka patienter på annat sätt. Det blir viktigt att följa upp dessa eventuella efterföljande 
konsekvenser så att inte patientsäkerheten riskeras på annat sätt. 

• Som ett nästa steg anser Apotekarsocieteten att utbyte bör kunna göras till läkemedel inom 
förmånen under förutsättning att läkemedlet av Läkemedelsverket bedömts vara utbytbart. 

• För att förskrivare ska ha möjlighet att vid förskrivningen ta hänsyn till om tänkt läkemedel ligger 
inom läkemedelsförmånen eller inte bör information om detta finnas tillgängligt i vårdens system. 
Detta bör ligga inom ramen för det övriga digitaliseringsarbete som pågår bl a inom e-hälsa 2025. 

• Förslaget att en vara ska ha samma pris oavsett om det expedieras inom eller utom förmånen är 
relevant. 
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• Apotekarsocieteten vill även belysa vikten av en helhetssyn kring prissättning av läkemedel och att 
utredningens förslag kopplas till andra pågående utredningar såsom Läkemedelsutredningen (S 
2016:07) Finansiering, prissättning och subventionering av läkemedel. 

 
 
 
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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