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Ytmande över slutbetänkande från Läkemedelsuuedningen SOU 2018:89

Vår sammanfattning av uttedningens uppdrag och huvudlinje
Direktivet 2A16t95 som nu utrnynnat i shrtbetänkandet SOU ?-Al8:89 handlade om "Finarsiedng,
subvention och pdssättning ay l'äkerndel", I mäbeskdvningen fanas siu puoktu sorn handlade om
kostnadseffektisitet ur sarnblllsperspekriv, effektive läkemedel till rirnl§ kosmad, iärnlik och
patieotcetrtrerad vård långsiktig hållbarhet getrom pådmlignioä tydhg
ansyarsfirdelningmellan stat och landstit*g, förueägbare pnocesser ffir beröda zktörc samtgoda
förutsättningar för forskning och innovation.

I sitt delbetiiakande SOU ä)17:87 prescaterade utre&ingea en problembckrivniag.

Uardnirge föreslå,r att en md speciallösningar tas bort o(fi att prissättniageo gös mer dyaamisk och
transparerrt Man bedömer att det nuvarande systemet inte get landstingen tillriickliga ddvkrafter att
gemerrsamt arbea fil'r en ms kostnadseffektiv läkemedelsaaväadning- Dirför Gbreslåt slan att ekonorrriskt
assvatr fiirs över fiåa saten till landstingen" t andstingen föreslås innitta en gemeosarn rådgivaade
myodiglet som ska hantera prioriteringsfr4got. Samtidigt förelås att ståte{r ger landstigen ett särskilt
bidräg öt att stödja äadamålsenlig aavändniag N loya !äkemedel och §öårukningsartiklar samt att vissa

landsting ska fä stöd för ovanligt höga kostnader.

Remissvare ts utgängspunkt
Yi anset att det behövs ea samlad översyn av Fikemedelsftågoma. Yi färstår att frägorue-är komplexa och
att allt inte kan lösas på en gång men det snäva perspektivet i denna uredaing gör att viktiga aspekter

fiirbises. Våra synpunktu hmdlar därfibr både sn de koakreta §&slagen och orn sådant som saknas.

Synpunkter
Vi set positivt på att utredningen framhallet att staten och regionema i grunden har samma
uBedragsgisare; medboryaraa och patientema-

Trots att vi inte kan bedöma förslagens detalier, ser vi också positivt på utredningeos ambitioner till ökåd
crhetlighet, ökad transparens och sriirlt uppfolining-

Ty"iio k"in$år uftedniogea fiera fiigor som är ceotrala ur patient- och medbogarperspektiv:

. Trygg tillgrrg
Det behöver Ennas tryg ti§gåog till viktiga läkemedel och rnediciatekaiska prcduktee
Leveranssvårigheter kan medfiära allvadiga problern Utredningen resorerar om orsaker till att
likemedel etableras eller inte etabletas på den svenska rnarkrraden, men dishÅrcrar iate de
utbredda probl'enen rned restnoteringar. Till exempel man inte htrr
ptissättningsmodellema kan påverka företagens intresse att säkra långsiktiga kun&elatiooer och
mas stud€f,atr inte de bufferdagtiogsrqfer so,m finns i en del järnförbara länder.
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r Patientvånhga former för generiskt utbyte
Generiskt utbyte katvara ett effektivt sätt att främia konkurrens och begränsa kostnadema för
samhäle och individ, rnen utredniageo diskutemt inte de prohlem och tisker smr behöver
hanteras. Fötwäxlingsrisketna ät påtagliga i vissa saanmanhang. Det finns också vissa skillnader
även mellan futtgqda alternativ, och i en del sammanhaog ät dessa skillnader betydelsefulla Det ir
iste rimligt au patientc som får lå"gv*ig b"händfug ska dskera att behöva pröva eo ny vadant
vid va{e uthämtningstillfille. Patienterfarenheter bör också samlas in fortlöpaade och aoväadas
på ett systonatiskt sitt-

o Jämlik tilgång till modema läkemedel, utan onödig fördröjning
Patienter i olika delat an landet ska ha lika möiligheter till håsa möili.ga läkemedelsbehandling-
Nya hitae behandlingsmöiligheter ska nå rlt utän onödig för&öining Svedge ska liffia i
mediciask &armkant genoo! bra fönrts:ittrdngar f& ueec&liogav läkerredel och medicintekniska
produktet. Dfuför behövs det ett effektivt natioaelk ansvar föt beslut om aavändning och
finansieting ay dyra prodtrkter Den sakkuaskap som finns flrilt om i landet måste natudigtvi§
tillvatatas, men beslutsstrukturen behövet bli mer nationellt sammanhållen sraraf,e än mer
tqgioflalis€rad.

Ut medborgatperspektiv ät det också oiktgt att lyfta miljöaspektema. Många läkemedel 16 alfirarliga
miliökonsekveaser både vid tifivetkrlfug och anwändnirg- Vi har i"ga fii"dig, §o*Lg, rnerr vi alrser att de
kunskapet som utvecHas måste lyftas till aationell nivå och att nanbehöver öppna möiligheter attväga in
mi$öaspekter i kliniskt beslutsstirril, upphandtring d pissättning.

Genetellt sett anser vi att det ska finnas nationella system för prioriteringa4
behäildlingsrekomrneodationet och finansiering ay sfuskrlt kostsarnrna iasatser- Otuidig rqionaliseting
medför stora dsker för oiamlik vård och tungrodda beslutsprocesser. Åkademis( klinisk och
organisatorisk sakkunskap behöwer hämtas från hela landeg mec regionalt beslu*åttaode ska bara
titrlåmpas nät det fims särskilda skä.

Sammantattrungsvls
Utredniagen h* S"du ambitioner till f&enkliag och ökad trafispares§, merr da missar viktiga aspektet
och kdngår ceqtrala &ågor. När det Bfier pdoriteriogar, beha*dliagrekornmendatioqer och finansiering
av särskilt kostsamrna iasatser anset vi att förslagen går i fel riktaing.

Det behövet uftedas hur staten ska verka 6r säker nllgr"g. Den nuvarande modellea ftir geoeriskt utbpe
behöver utnfuderes ur brett perspektiv, och man behöveruteda möilighetema atr skapa rner
patientnäuliga fomer. Utredningers fbrslag till vidareutvecklad regioaalisetiog av piotitetingsbeslut i
läkemedels&agor bör awisas, isället hxlr r"rn tä fram f"*lrg till en förbittrad nationell beslu*- och
fiaansietingsmodell.
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