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Apotekarsocietetens remissvar avseende delbetänkande SOU 2017:87 
Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt 
Dnr S2017/06371/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. 
 
Det presenterade betänkandet ger en bra översikt över nuläget som grund för utredningens fortsatta 
arbete. Apotekarsocieteten har följande synpunkter inför det fortsatta arbetet: 
 
Läkemedel är en av flera behandlingar i vården. Denna utredning berör den läkemedelsbehandling som 
ordineras inom vården framförallt av läkare. Ordination kan göras via förskrivning på recept som hämtas 
ut av individen själv på ett öppenvårdsapotek eller inom den slutna vården dit läkemedel rekvireras. Dessa 
system har olika vägar för finansiering. De som förskrivs på recept finansieras via läkemedelsförmånen och 
de sk rekvisitionsläkemedlen av resp landstings läkemedelsbudget. Detta är dessa två system som idag står 
för finansieringen av insatt läkemedelsbehandling. Behandling med läkemedel har som syfte att göra 
nytta. Nyttan av denna behandling ses inte alltid inom den del av samhället som bekostar behandlingen 
dvs vården. Detta anser Apotekarsocieteten vara en parameter som behöver förändras när nya modeller 
för finansiering av behandling med läkemedel ska tas fram.  
 
Apotekarsocieteten vill lyfta fram följande som viktigt i det fortsatta arbetet. 
 

• Finansiering av behandling med läkemedel bör ses över flera segment i samhället, inte bara som en 
kostnad för sjukvården.  

 

• Vårdens struktur med uppdelning i öppen och sluten vård behöver ändras till att ses som en enhet 
utifrån patientens perspektiv och inkludera vård både från landsting och kommuner. Detta ses över 
i en annan utredning men är central för hur finansiering av behandling med läkemedel ska se ut i 
framtiden. Allt mer avancerad vård genomförs redan idag i hemmet vilket är något som kommer 
att öka i framtiden. Med dagens finansieringssystem innebär det att vissa läkemedel distribueras 
via sjukhus och vissa förskrivs på recept och ska hämtas på öppenvårdsapotek. En hantering som 
inte är rationell vare sig för patient eller sjukvård. Morgondagens vård måste ha enklare strukturer 
och finansieringssystem för detta.  
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• Apotekarsocieteten förordar en fortsatt finansiering som bygger på värdebaserad prissättning.  
 

• Behovet av upptagande av innovationer och att forskning kring nya läkemedel bedrivs inom 
sjukvården är av stor vikt, både för vårdens egen verksamhetsutveckling och för Sveriges patienter. 
Av det skälet menar Apotekarsocieteten att systemet för införande av innovationer behöver en 
specifik central finansiering och inte bara via enskilda landsting. I anslutning till detta behövs 
tydliga kriterier och kontinuerlig uppföljning kopplade till införande tas fram. 

 

• I takt med centralisering av viss sjukvård enligt modellen Regionala cancercentrum är det viktig att 
alla landsting medverkar i finansiering av behandling för att uppnå en jämlik vård. Möjligheten att 
inte medverka ska inte kunna vara ett alternativ. 

 

• Möjligheterna till strukturerad uppföljning behöver förbättras. Genom en vidareutveckling av 
nationella databaser, biobanker och kvalitetsregister ökar möjligheterna för en sammanhållen och 
effektiv användning av hälsorelaterade data. En rad initiativ pågår och här vill Apotekarsocieteten 
understryka vikten av en mer sammanhållen struktur för datainsamling och att dessa tas med i 
arbetet kring regeringens satsningar kring Vision e-Hälsa 2025. Detta är en viktig förutsättning för 
att kunna genomföra en stegvis introduktion av nya behandlingar och ge ett bättre underlag för 
beslut kring prissättning och subvention av nya läkemedel i stort. Detta möjliggör även en mer 
utförlig uppföljning av befintliga/äldre läkemedel genom användning av sk Real World Data. Detta 
är en viktig förutsättning oavsett vilka finansieringsmodeller som tas fram, 

 

• Hållbar läkemedelsanvändning bör premieras inom generikasystemet med en struktur som ger 
incitament för tillverkare att välja miljömässigt hållbara metoder i hela sin tillverkningskedja 
inklusive underleverantörer. 
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