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Yttrande över slutbetänkande från Läkemedelsutredningen SOU 2018:89 

Vår sammanfattning av utredningens uppdrag och huvudlinje 
Direktivet 2016:95 som nu utmynnat i slutbetänkandet SOU 2018:89 handlade om ”Finansiering, 

subvention och prissättning av läkemedel”.  I målbeskrivningen fanns sju punkter som handlade om 

kostnadseffektivitet ur samhällsperspektiv, effektiva läkemedel till rimlig kostnad, jämlik och 

patientcentrerad vård, långsiktig hållbarhet genom läkemedelskostnader på rimlig nivå, tydlig 

ansvarsfördelning mellan stat och landsting, förutsägbara processer för berörda aktörer samt goda 

förutsättningar för forskning och innovation.  

I sitt delbetänkande SOU 2017:87 presenterade utredningen en problembeskrivning. 

Utredningen föreslår att en rad speciallösningar tas bort och att prissättningen görs mer dynamisk och 

transparent. Man bedömer att det nuvarande systemet inte ger landstingen tillräckliga drivkrafter att 

gemensamt arbeta för en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Därför föreslår man att ekonomiskt 

ansvar förs över från staten till landstingen. Landstingen föreslås inrätta en gemensam rådgivande 

myndighet som ska hantera prioriteringsfrågor. Samtidigt föreslås att staten ger landstigen ett särskilt 

bidrag för att stödja ändamålsenlig användning av nya läkemedel och förbrukningsartiklar samt att vissa 

landsting ska få stöd för ovanligt höga kostnader.  

Remissvarets utgångspunkt 
Vi anser att det behövs en samlad översyn av läkemedelsfrågorna. Vi förstår att frågorna är komplexa och 

att allt inte kan lösas på en gång, men det snäva perspektivet i denna utredning gör att viktiga aspekter 

förbises. Våra synpunkter handlar därför både om de konkreta förslagen och om sådant som saknas. 

Synpunkter 
Vi ser positivt på att utredningen framhåller att staten och regionerna i grunden har samma 

uppdragsgivare; medborgarna och patienterna. 

Trots att vi inte kan bedöma förslagens detaljer, ser vi också positivt på utredningens ambitioner till ökad 

enhetlighet, ökad transparens och stärkt uppföljning.  

Tyvärr kringgår utredningen flera frågor som är centrala ur patient- och medborgarperspektiv: 

• Trygg tillgång 

Det behöver finnas trygg tillgång till viktiga läkemedel och medicintekniska produkter. 

Leveranssvårigheter kan medföra allvarliga problem. Utredningen resonerar om orsaker till att 

läkemedel etableras eller inte etableras på den svenska marknaden, men diskuterar inte de 

utbredda problemen med restnoteringar. Till exempel analyserar man inte hur 

prissättningsmodellerna kan påverka företagens intresse att säkra långsiktiga kundrelationer och 

man studerar inte de buffertlagringsregler som finns i en del jämförbara länder. 
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• Patientvänliga former för generiskt utbyte 

Generiskt utbyte kan vara ett effektivt sätt att främja konkurrens och begränsa kostnaderna för 

samhälle och individ, men utredningen diskuterar inte de problem och risker som behöver 

hanteras. Förväxlingsriskerna är påtagliga i vissa sammanhang. Det finns också vissa skillnader 

även mellan fullgoda alternativ, och i en del sammanhang är dessa skillnader betydelsefulla. Det är 

inte rimligt att patienter som får långvarig behandling ska riskera att behöva pröva en ny variant 

vid varje uthämtningstillfälle. Patienterfarenheter bör också samlas in fortlöpande och användas 

på ett systematiskt sätt. 

• Jämlik tillgång till moderna läkemedel, utan onödig fördröjning 
Patienter i olika delar av landet ska ha lika möjligheter till bästa möjliga läkemedelsbehandling. 

Nya bättre behandlingsmöjligheter ska nå ut utan onödig fördröjning. Sverige ska ligga i 

medicinsk framkant genom bra förutsättningar för utveckling av läkemedel och medicintekniska 

produkter. Därför behövs det ett effektivt nationellt ansvar för beslut om användning och 

finansiering av dyra produkter. Den sakkunskap som finns runt om i landet måste naturligtvis 

tillvaratas, men beslutsstrukturen behöver bli mer nationellt sammanhållen snarare än mer 

regionaliserad. 

Ur medborgarperspektiv är det också viktigt att lyfta miljöaspekterna. Många läkemedel har allvarliga 

miljökonsekvenser både vid tillverkning och användning. Vi har inga färdiga förslag, men vi anser att de 

kunskaper som utvecklas måste lyftas till nationell nivå och att man behöver öppna möjligheter att väga in 

miljöaspekter i kliniskt beslutsstöd, upphandling och prissättning. 

Generellt sett anser vi att det ska finnas nationella system för prioriteringar, 

behandlingsrekommendationer och finansiering av särskilt kostsamma insatser. Onödig regionalisering 

medför stora risker för ojämlik vård och tungrodda beslutsprocesser. Akademisk, klinisk och 

organisatorisk sakkunskap behöver hämtas från hela landet, men regionalt beslutsfattande ska bara 

tillämpas när det finns särskilda skäl. 

Sammanfattningsvis 
Utredningen har goda ambitioner till förenkling och ökad transparens, men den missar viktiga aspekter 

och kringgår centrala frågor. När det gäller prioriteringar, behandlingsrekommendationer och finansiering 

av särskilt kostsamma insatser anser vi att förslagen går i fel riktning. 

Det behöver utredas hur staten ska verka för säker tillgång. Den nuvarande modellen för generiskt utbyte 

behöver utvärderas ur brett perspektiv, och man behöver utreda möjligheterna att skapa mer 

patientvänliga former. Utredningens förslag till vidareutvecklad regionalisering av prioriteringsbeslut i 

läkemedelsfrågor bör avvisas, istället bör man ta fram förslag till en förbättrad nationell besluts- och 

finansieringsmodell. 

På styrelsens uppdrag 
Stockholm 2019-05-09 
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