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Sjukhusläkarna har fått rubricerat betänkande på remiss och tackar för möjligheten att 
kommentera det. 

 

Sjukhusläkarnas yttrande 

Kapitel 5 

Utredningen har övervägt ett flertal olika modeller för hur finansieringen av läkemedel bör 
ske i framtiden. Utredningens förslag är att statens nuvarande särskilda bidrag för 
landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget. 
 

Sjukhusläkarna är allmänt negativa till utredningens förslag som vi anser sprider ansvaret 
från staten till landsting med risk för större ojämlikhet och utspädning av kompetens.  
Kostnaden för läkemedel kan förväntas öka i takt med den demografiska utvecklingen, den 
medicintekniska utvecklingen, den ökade tillgängligheten till sjukvård och graden av legala 
krav för godkännande vilket sammantaget ger oförutsägbarhet för kostnaden i framtiden.  
Inga tydliga lagförslag har lagts eller förtydligande om hur saker ska se ut, som kan ge någon 
reell förändring. Vissa nya extremt dyra terapier borde koordineras och ske i samarbete med 
övriga nordiska länder. 

Vidare borde man också ha tagit upp skillnaden i subvention mellan rekvisitionsläkemedel 

och öppenvårdsläkemedel, tydliga lagförslag som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

(TLV) kan använda i en mer differentierad process kring godkännande av olika typer av 

läkemedel som generika, nya läkemedel eller dyra läkemedel för sällsynta sjukdomar.  

Man behöver titta på reglerad utfasning av läkemedel samt hur vi garanterar tillgången på 
läkemedel allmänt. Antalet restnoteringar har också ökar dramatiskt, mer än fördubblats i 
de nordiska länderna. Just nu är en viss sorts cytostatika restnoterad så patienter inte får sin 
behandling. Här måste vi starta ett mer internationellt samarbete.  

Staten m å s t e ta ett större ansvar än idag. TLV kan inte få en överrock av 
landstingsrepresentanter i något avseende.  Flertalet landstingen präglas idag av stora 
underskott och konkurshot. Tidigare sparförslag och nedskärningar visar på urskillningslös 
osthyvelsmetod eller att man skär ner på vårdens viktiga funktioner som fortbildning, 
långsiktig kompetensförsörjning, förhindrar utskrivning av nya effektiva dyra läkemedel osv. 
Dessutom lägger man orimliga krav på landstingspolitiker som dels måste bevaka den egna 
budgeten och dels måste ta beslut som fördyrar.  Det visar att risken för att läkemedel 
kommer ses som en kostnad, och därmed hindra patienter från en utvecklad och jämlik 
läkemedelsanvändning över landet, är hög.  Vi förordar därför fortsatt en öronmärkt budget 
för läkemedel. 



Sverige vill också vara ett framgångsland när det gäller forskning och utveckling. Då måste 
beslut om läkemedel tas på nationell nivå för att tillse att strukturer kan byggas upp och vi 
skapa ett bra förtroende som samarbetspartner och i egenskap av ett enhetligt land. 

Den stora kostnadsökningen av läkemedel måste hanteras och diskuteras. Men det är 
mycket annat som vi ska spara pengar på istället för att ställa nya effektiva behandlingar 
mot varandra (även när det rör sig om enbart några månaders extra överlevnad är det 
likaväl ett steg framåt). Istället bör vi ställa det mot de enorma kostnaderna för 
personalflykt, dålig kontinuitet och compliance, undvikbara vårdskador (nya siffror finns) 
och försämring av tillstånd på grund av väntan i vårdköer, för att nämna några exempel. 
 

Sjukhusläkarna vill även belysa följande punkter utifrån utredningens förslag: 

 

Kapitel 5 

 

• Att staten ger landstingen ett särskilt bidrag för att stödja en ändamålsenlig användning 
av nya, effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar. Bidraget ska tas fram inom ramen för 
en långsiktig överenskommelse mellan staten och landstingen. 

- Absolut inte. Sjukhusläkarna anser att det ska skötas av TLV som ska förstärkas och förses 
med bättre lagförslag och inte enbart paragraf 15, det vil säga olika hänsyn för 
generikapreparat, nya dyra effektiva metoder, och subventionering för sällsynta sjukdomar. 
Med det menat att de kan använda en ny approach med andra krav än att läkemedelsbolag 
ska ha ingått i studier. 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner idag nya läkemedel utan sedvanlig 
forskning med ”dubbelbindning crossover” och även med bara en singel-arm. Detta kommer 
aldrig landstingen gå med på, med hänsyn till kortsiktiga budgethänsyn vilket i sin tur 
kommer att sinka utveckling och tillgång.  

- Sjukhusläkarna vill att staten, via sina myndigheter, tar ett större helhetsansvar. Dessutom 
är det oklart hur en överenskommelse ska se ut. Kostnaderna kommer eventuellt att öka 
mycket vid stor tillgång, eller i skov vid nya genombrott. Att lova en långsiktig 
överenskommelse är orealistiskt då varje överenskommelse bara kan sträcka sig till nästa 
val. 
 

• Att staten ger ett särskilt stöd till de landsting som har ovanligt höga kostnader för en 
utvald grupp läkemedel som används vid sällsynta tillstånd. 

- Det här är bra och något som vi stöder. 

 

Kapitel 6 
 

• Att läkemedel som innehåller insulin inte längre ska vara helt kostnadsfria. Insulin ska 
hanteras som andra varor inom läkemedelsförmånerna. 

- Sjukhusläkarna anser att det här är bra. Vi har ett utmärkt högkostnadsskydd. Patienter ska 
inte ställas emot varandra. Man hindrar övergång till tablettbehandling för de typ 2-



diabetiker som vid försämring behövt gå över till insulin. 
 

• Att vissa läkemedel enligt lag ska förskrivas kostnadsfritt till patienter med en allvarlig 
psykisk sjukdom som saknar sjukdomsinsikt. 

- Vi ser att det här behöver preciseras. Det är inte enbart vid allvarlig psykisk sjukdom som 
patienter kan sakna sjukdomsinsikt. Det vill säga det är bättre att definiera rätten till 
kostnadsfritt utgående från övervägande brist på sjukdomsinsikt men begränsat till vissa 
preparat. 
 

• Att förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för 
egenkontroll av medicinering, och som ingår i läkemedelsförmånerna, inte längre ska vara 
helt kostnadsfria utan ska hanteras som andra varor inom läkemedelsförmånerna. 

- Det här är bra och något som vi stöder. 

 

Kapitel 7 

 

• Att förbrukningsartiklar ska undantas mervärdesskatt på motsvarande sätt som 
läkemedel. 

- Det här är bra och något som vi stöder. 

 

Kapitel 9 
 

• Att landstingen ska få ett utökat inflytande vid beslut om subvention för nya produkter 
genom ett krav att majoriteten av ledamöterna i Nämnden för läkemedelsförmåner hos TLV 
ska vara representanter för landstingen. 

- Absolut inte.  Vi anser att TLV ska stärkas och ges lagförslag att hantera nya produkter. Idag 
finns enbart paragraf 15 som måste användas i alla lägen, och det behöver utvecklas. 
Landstingen måste befrias från detta ansvar. 

 

Kapitel 11 

 

• Att det ska införas en möjlighet för den som marknadsför ett rekvisitionsläkemedel att 
ansöka om en nationell utvärdering och rekommendation till landstingen om användning av 
läkemedlet. Ansökningarna ska hanteras av Läkemedelsrådet, ett nytt landstingsgemensamt 
organ, med stöd av TLV. 

- Absolut inte.  Sjukhusläkarna vill inte se ett landstingsgemensamt organ utan ett statligt 
organ med myndighetsstatus. 

 

Kapitel 13 
 

• Att utbytesreglerna ändras för läkemedel utan generisk konkurrens och apoteken ska byta 



till det tillgängliga utbytbara läkemedel som leder till lägst kostnader. Apoteken ska inte 
längre få köpa in eller sälja läkemedel utan generisk konkurrens till priser som understiger de 
inköps- respektive försäljningspriser som TLV har fastställt. 

- Här är det svårt att ha en åsikt. Om det medför att apoteken får mindre vinstmarginal och 
därmed stänger i glesbygd och det därmed skapar mer ojämlik tillgång så är det i nuläget ett 
dåligt förslag. I framtiden när allt mer kommer att inhandlas via nätet kommer det bli ett 
mindre problem. 

 

Sjukhusläkarna 

2019-05-03 

 


