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2017-10-31 
 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2017/03887/FS 
 

Apotekarsocietetens remissvar avseende Ds 2017:29 Utökade möjligheter till 
utbyte av läkemedel Dnr S2017/03887/FS 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 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.  
 
Apotekarsocieteten instämmer i stort i det förslag som utredningen presenterar. En förutsättning för detta är att 
läkemedlet av Läkemedelsverket bedömts vara utbytbart. En förutsättning som inte helt klart framgår av 
utredningen.  
Vad gäller ikraftträdande anser vi att båda förslagen bör genomföras samtidigt för att få en enhetlighet kring 
möjligheten av utbytbarhet. Som utredningen skriver är det viktigt med samordning av andra processer främst 
arbetet med en nationell läkemedelslista. 
 
Nedan kommer specifika kommentarer: 
 

4.2 Utbyte av läkemedel som inte ingår i förmånerna 
Apotekarsocieteten instämmer i förslaget att öppenvårdsapotek skall vara skyldiga att erbjuda möjligheten att byta 
till annat läkemedel inom förmånen. Vi vill som tidigare nämnt framhålla att det förutsätter att läkemedlen av 
Läkemedelsverket bedömts vara ekvivalenta. Som utredningen skriver kan det komma att uppstå problem för 
läkemedel med begränsningar och av de föreslagna alternativen är förslag 2 det minst dåliga. ”Utbyte får generellt 
göras utan hinder av att förmånsbegränsningar finns och oavsett vilka möjligheter som finns att kontrollera om 
förutsättningarna för subvention är uppfyllda”. Ett annat alternativ är att förskrivaren skulle ha möjlighet att ange Ej 
förmån på samma sätt som Ej byte anges idag. 
 
Enligt förslaget ska apoteken informera förskrivaren skriftligt om att byte in i förmånen har skett och till vilket 
preparat. Detta ligger i linje med förslag om möjlighet till strukturerad information från apotek till  förskrivare som 
Apotekarsocieteten lyft inom ramen för Apoteksmarknadsutredningen och Nationell läkemedelslista och som nu 
finns som förslag till aktivitet inom den nationella läkemedelsstrategin. När en nationell läkemedelslista är 
implementerad kommer möjligheten för förskrivare att se vilket preparat som är expedierat att framgå av denna. 

 

4.3 Utbyte mot läkemedel utanför förmånerna 
Apotekarsocieteten anser att möjlighet för patienterna att byta ett läkemedel utanför förmånen mot ett annat 
utanför förmånen bör finnas men instämmer i utredningens förslag att Apoteksmarknadsutredningens arbete och 
förslag bör avvaktas. Patientens rätt till medbestämmande och valmöjlighet bör finnas även för läkemedel som 
patienten betalar för helt själv. 
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4.5 Utbyte av läkemedel som förskrivs med stöd av smittskyddslagen 
De förslag kring utbyte av läkemedel som förskrivs med stöd av smittskyddslagen ska i grunden följa samma krav 
som övrigt utbyte dvs patienten ska ha samma möjlighet till medbestämmande.  I övrigt instämmer 
Apotekarsocieteten i förslagen. 

 
 
 
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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