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Datum  

 
 
Vår beteckning 

2017-10-23 12/2017 
Ert datum   

2017-06-30 

Er beteckning 

S2017/03877/FS 

  
 

 

 
Postadress Telefon E-post 
Smittskyddsläkarföreningen 
c/o Per Follin 
Smittskydd Stockholm 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Stockholms läns landsting 
 
Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm 
Besök/Internpost: Magnus Ladulåsgatan 63 A 
 

08-123 143 37 per.follin@sll.se 
 

Webbadress 
http://www.slf.se/smittskydd 

 

Till 
s.registrator@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 

 
 

Yttrande över: Remiss - Ds 2017:29 Utökade möjligheter till  
  utbyte av läkemedel, (S2017/03877/FS) 
 

Ärendebeskrivning: 
Socialdepartementet har gett Smittskyddsläkarföreningen möjlighet 
att lämna synpunkter på ”Utökade möjligheter till utbyte av 
läkemedel ”  Ds 2017:29.  

 
I promemorian föreslås ändringar i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte 
ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas 
ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna. Utbytet ska 
i huvudsak ske enligt samma principer som utbyte av läkemedel som 
ingår i förmånerna.  
Det föreslås en särskild bestämmelse i lagen om läkemedelsförmåner 
m.m. om att inköpspris och försäljningspris som har fastställts av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) enligt 7 § ska gälla 
även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen 
(2004:168). 
I lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska införas en bestämmelse 
om utbyte av läkemedel som har förskrivits med stöd av 7 kap. 1 § 
smittskyddslagen. Själva utbytet ska ske på liknande sätt som utbyten 
av läkemedel som förskrivs inom förmånerna respektive inte ingår i 
förmånerna. Bestämmelsen ska i övrigt utformas efter förebild av 
nämnda bestämmelser och reglera utbyte dels när det förskrivna 
läkemedlet har ett av TLV fastställt inköps- och försäljningspris, dels 
när ett läkemedel inte har något sådant fastställt pris. Avsaknad av 
arbetsplatskod ska inte utgöra hinder för att expediera läkemedel 
som omfattas av sådana utbyten kostnadsfritt. Patienten ska inte ha 
möjlighet att – genom att t.ex. betala för ett annat läkemedel – 
förhindra utbyte av läkemedel som har förskrivits 
med stöd av smittskyddslagen. 
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Postadress Telefon E-post 
Smittskyddsläkarföreningen 
c/o Per Follin 
Smittskydd Stockholm 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Stockholms läns landsting 
 
Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm 
Besök/Internpost: Magnus Ladulåsgatan 63 A 

08-123 143 37 per.follin@sll.se 
 

Webbadress 
http://www.slf.se/smittskydd 

 
 

Smittskyddsläkarföreningens synpunkter 
 

Att ett läkemedel mot allmänfarlig sjukdom kan förskrivas 
kostnadsfritt enligt smittskyddslagen förutsätter att den förskrivande 
läkaren bedömer att behandling minskar smittsamheten. För 
patienten blir läkemedlet kostnadsfritt och landstingen ersätter 
kostnaderna fullt ut.  Utvecklingen sedan 2009 med ökande 
kostnader för bland annat smittskyddsläkemedel har utretts av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Slutredovisningen skedde 
2015 i ”Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför 
läkemedelsförmånerna”, en rapport som till del ger perspektiv på 
aktuell promemoria. 
 
Genom föreslagna lagändringar kan utbyte ske även av läkemedel 
utanför förmånen vilket i sin tur på sikt kan möjliggöra större 
prispress och lägre kostnader för landstingen. Då kostnaderna hittills 
har varit en begränsande faktor, exempelvis för nya hepatit c 
läkemedel, har aspekter som sjukdomars svårighetsgrad även haft 
prioritet och inte hänsyn enbart till smittreduktion. Med lägre 
läkemedelskostnader för landstingen ges möjligheter att fler 
patienter med lindrigare sjukdomsstadium kan komma i åtnjutande 
av smittreducerande behandling vilket då även reducerar antalet 
smittade individer i samhället.  
 

• Smittskyddsläkarföreningen stödjer därför ökad utbytbarhet 
då det i sig kan leder till att kostnader minskar för 
smittskyddsläkemedel och att fler smittade personer kan 
behandlas. 

 
• Smittskyddsläkarföreningen anser vidare att 

arbetsplatskoderna även i framtiden skall vara obligatoriska. 
Detta är i linje med 9 a § i smittskyddsförordningen 
(2004:255) som förtydligar att det vid förskrivning av 
smittskyddsläkemedel skall finnas en kod som identifierar den 
arbetsplats som läkaren tjänstgör vid. Vidare finns det skäl för 
landstingen att kunna hålla kontroll att ingen felaktig 
förskrivning sker.  

 
För Smittskyddsläkarföreningen 
 
Per Follin 
ordförande 
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