
 

 
 

 

 

 

 

Till Socialdepartementet 

 

 

Dnr: S2014/3698/FS 

 

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. 

 

Sveriges Farmaceuter är ett professions- och fackförbund som organiserar farmaceuter, 

det vill säga apotekare och receptarier, verksamma inom alla läkemedelssektorer såsom 

öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, läkemedelsberedning, läkemedelsindustri, landsting, 

myndighet, universitet, konsultverksamhet samt farmacistudenter.  

 

TLV har vid utarbetande av rapporten använt metoden rundabordssamtal, vilket är ett 

tilltalande sätt att låta berörda parter uttrycka åsikter och kommentarer. Vi beklagar 

dock att man från myndigheten inte har bjudit in Sveriges Farmaceuter som i likhet med 

Läkarförbundet representerar de professioner som i allra högsta grad berörs av de 

förändringar som föreslås i rapporten. Vår uttryckliga önskan är att man vid framtida 

diskussioners som rör läkemedelsområdet, även inviterar Sveriges Farmaceuter. 

 

Sveriges Farmaceuter noterar att man på flera hålla i rapporten använder uttrycket 

apotekspersonal. Vi vill trycka på att det mer korrekta uttrycket i detta sammanhang är 

apoteksfarmaceuter alternativt apotekare och receptarier på öppenvårdsapotek. 

Apotekspersonal inbegriper många andra yrkesgrupper såsom kassapersonal, 

städpersonal, apoteksassistenter och apotekstekniker och speglar inte verkligheten 

eftersom det är apotekare och receptarier som har expeditionsrätt och därmed är de som 

ansvarar för den absoluta majoriteten av samtal rörande utbyte inom och utom 

förmånerna. Att ange apotekspersonal som sammanfattande beteckning är lika 

missvisande som det vore att ange termen ”vårdpersonal” istället för förskrivare. 

 

Som en allmän kommentar kan konstateras att förslagen inte adresserar 

grundproblematiken – det faktum att så många företag lämnar förmånssystemet. Vi kan 

konstatera att detta i princip alltid beror på att det inte är ekonomiskt försvarbart för 

företagen att behålla läkemedlet inom förmånerna till det pris som TLV accepterar. 

Alternativet till att ta läkemedlet ur förmånssystemet skulle kunna vara att inte längre 

tillhandahålla läkemedlet på den svenska marknaden och därmed dra undan viktiga 

läkemedel för patienter. De ekonomiska konsekvenserna av 15-årsgränsen, det 

”prisstopp” som råder och andra åtgärder i prispressande syfte ska inte underskattas vad 

gäller tillhandahållande av ett flertal läkemedel idag och i framtiden. 

 



 

 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att: 

 En djupare analys av orsakerna som ligger bakom utträde ur förmånssystemet 

redovisas. Denna faktor är en betydande pusselbit för att genomföra förslagen 

som rör byte utanför förmånssystemet. 

 Ett system med ”ordnat utträde” bör utredas. Idag kan ett läkemedel lämna 

förmånen med kort varsel. Ett sådant system skulle säkerställa tid för dialog 

mellan företaget och TLV, samt tid för sjukvården att anpassa val av behandling 

etc.  

 En grundlig översyn av det nuvarande pris- och subventioneringssystemet och 

konsekvenser av detta. 

 

Det är vår övertygelse att det måste finnas plats i förmånssystemet för såväl nya, 

innovativa läkemedel som för väl beprövade läkemedel.  

 

Rapporten beskriver på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt problematik rörande 

läkemedel utanför förmånerna som blivit vanligare, inte minst sedan omregleringen av 

apoteksmarknaden. Förslagen innebär i korthet: 

 

 Möjlighet till utbyte även för läkemedel som inte ingår i förmånerna. 

 Bildandet av en oberoende priswebb med relevant myndighet som ansvarig. 

Detta kräver en lagändring så att apoteksaktörer måste lämna prisuppgifter. 

 Att prisinformation för läkemedel som inte ingår i förmånerna synliggörs för 

förskrivare i förskrivarstöden. 

 Kodning av offentligt finansierade läkemedel och smittskyddsläkemedel. 

 Att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska hanteras inom 

förmånerna i de fall de har fått ett förmånsgrundat pris. 

 

Vi kommer nedan att ge förbundets kommentarer till de olika förslagen. 

 

Möjlighet till utbyte även för läkemedel som inte ingår i förmånerna 

 

Rapportens förslag: TLV föreslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ut 

förskrivet läkemedel utan förmån mot et utbytbart alternativ inom förmånerna. Dessa 

utbyten ska följa dagens reglering i 21 § förmånslagen. Apoteken föreslås vara skyldiga 

att upplysa patienterna om att byte är möjligt och eventuella effekter på kostnaderna. 

 

Läkemedel med begränsad subvention får endast lämnas ut med förmån om 

farmaceuten kan förvissa sig om att användningen faller inom ramen för subvention.  

 

TLV ska på förpackningsnivå storleksindela de utbytbara läkemedel vars 

utbytbarhetsgrupp omfattas av 21 § förmånslagen, det vill säga finns med på listan över 

periodens varor, så att alla dessa utbytbara läkemedel ingår i 

förpackningsstorleksgrupper oavsett om de ingår i förmånerna eller inte. 

 

Endast recept försedda med arbetsplatskod föreslås kunna bytas till ett läkemedel som 

lämnas ut med förmån. När utbyte sker, ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta 

den som utfärdat receptet. 

 

Förbundets kommentarer: Problematiken är reell och leder till tidsödande aktiviteter 

för att lösa situationerna, samtidigt som det kan skapa olösbara situationer för 

ekonomiskt utsatta individer.  

 



 

 

Redan idag tar diskussioner kring utbyte och ekonomi en betydande andel av tiden för 

expeditionsarbetet på apotek. Det är dock ett faktum att förslagen kommer att innebära 

en utveckling av än mer diskussioner mellan apoteksfarmaceut och patient vid 

receptexpeditioner. Självklart är det en fördel om förskrivaren har upplyst patienten om 

relevanta detaljer för att underlätta byte men det är föga troligt att detta kommer att ske 

av obestridliga skäl.  

 

Liksom för apoteksfarmaceuterna bör man värna om förskrivares värdefulla tid där 

högsta fokus bör ligga på de medicinska frågeställningarna och lösningarna. Vi kan 

alltså konstatera att informationsbördan till syvende och sist sannolikt kommer att 

hamna på apoteksfarmaceuten. Även om detta inte är önskvärt är det svårt att se en 

annan lösning. Självklart är det så att det redan idag förekommer en hel del diskussioner 

om läkemedel utan förmån. Förhoppningsvis kan den kommunikationssatsning som 

föreslås bidra till att patienten redan från början är informerad om situationen. Med 

erfarenhet från generikautbyte kan dock konstateras att kommunikation kring denna typ 

av samhällsaktivitet har mycket, för att inte säga extremt, svårt att få genomslag bland 

allmänheten.  

 

Vi tillstyrker förslaget om att det ligger på förskrivarens ansvar att ange om läkemedlet 

ska expedieras utanför förmånerna, även om utbyte finns, eftersom det är orimligt att 

lägga denna uppgift på apoteksfarmaceuten på grund av bristande informationsunderlag. 

 

Rapporten berör i begränsad omfattning de ekonomiska konsekvenser som drabbar en 

patient som har möjlighet att byta till generika, men inte på ett helt tydligt sätt: 

 

a) Måste apoteksfarmaceuten i första hand erbjuda periodens vara med följd att 

kostnaden faller helt inom förmånssystemet? 

 

b) Om patienten väljer generika som inte är periodens vara, faller då hela 

läkemedelskostnaden utanför förmånssystemet som är fallet då ett läkemedel 

inom förmånssystemet förskrivs? 

 

Vi förutsätter också att de systemtekniska lösningar som krävs för att ovanstående ska 

kunna genomföras är enkla och användarvänliga och inte kräver extrasökningar för 

apoteksfarmaceuterna. 

 

Att arbetsplatskoder ska vara en förutsättning för förmån är en självklarhet. 

 

Läkemedel med begränsad subvention 

 

I rapporten föreslås att då begränsningar i subvention rör sådana faktorer som kan tas i 

beaktande till vid expeditionstillfället, ska ansvaret för bedömning om kriterierna för 

begränsad subvention tillfalla den expedierande farmaceuten. Detta ställer krav på väl 

fungerande expeditionsstöd som signalerar när läkemedlet faller under begränsad 

subvention och vilka kriterier som ska vara uppfyllda. 

 

Vidare föreslås att om apoteksfarmaceuten inte kan ta ställning kommer detta leda till 

att läkemedlet inte kan expedieras inom förmånen. 

 

Vi tillstyrker under förutsättning  att  indikation alltid anges på receptet och att om 

uppgifter saknas ska läkemedlet alltid expedieras inom förmånen. Vi anser att det 

åligger förskrivare att säkerställa att denna viktiga uppgift finns på plats och det är inte 

apoteksfarmaceuten som ska behöva ta den diskussionen med patienten.  



 

 

 

Rapportens förslag: TLV föreslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ut 

förskrivet läkemedel utan förmån mot ett utbytbart alternativ som inte heller ingår i 

förmånerna. Utbytet bör baseras på frivillighet från patientens sida. Apoteken bör vara 

skyldiga att upplysa patienten om att ett byte är möjligt och om pris på tillgängliga 

produkter på det egna apoteket. Förskrivare och farmaceut ska kunna motsätta sig att 

byte blir aktuellt på samma grunder som i 21 § förmånslagen. När utbyte sker, ska 

öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker möjlighet till byte och frivillighetsaspekten 

samt att möjlighet finns för förskrivare och apoteksfarmaceut att motsätta sig utbyte. 

 

Vi tycker att det är rimligt att apoteksfarmaceuten endast måste upplysa om det egna 

apotekets sortiment, även om det inte är optimalt ur ett konsumentperspektiv. 

 

Att öppenvårdsapoteket skriftligen ska underrätta förskrivare om byte kan endast 

förväntas ske, då systemtekniska lösningar för att möjliggöra detta, finns på plats. 

 

Rapportens förslag: TLV föreslår att det införs en möjlighet för patienter att byta ett 

förskrivet läkemedel som ingår i förmånerna mot ett läkemedel utanför förmånerna. En 

sådan bestämmelse bör införas genom en ändring av 21 § förmånslagen. När utbyte 

sker, ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. En skriftlig underrättelse till förskrivare om 

byte kan endast förväntas ske, då systemtekniska lösningar för att möjliggöra detta, 

finns på plats. 

 

Kodning av offentligt finansierade läkemedel och smittskyddsläkemedel 

 

Rapportens förslag: TLV föreslår att det ska införas ett enhetligt sätt att hantera 

offentligt finansierade läkemedel utan förmån genom att koda upp denna typ av 

förskrivning genom exempelvis en särskild kodruta på recepten vid sidan av rutorna 

”med förmån” respektive ”utan förmån”. E-hälsomyndigheten ska få i uppdrag att 

införa en sådan lösning både för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen och 

övriga offentliga subventioner utanför förmånerna. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker under förutsättning att ovanstående stöds av 

användarvänliga lösningar i förskrivar- och expeditionsstöden. Särskilt om det så 

kallade snabbspåret realiseras där apoteken förväntas generera en smittskyddskod 

genom att ange ”Förskrivning enligt smittskyddslagen” i fritextfältet. 

 

Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska hanteras inom förmånerna i 

de fall de har fått ett förmånsgrundat pris 

 

Rapportens förslag: TLV föreslår att läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen som 

har ett förmånsgrundande pris hanteras kostnadsfritt för patient inom ramen för 

läkemedelsförmånerna. Utbyte sker på samma sätt som för övriga förmånsläkemedel. 

Utebliven arbetsplatskod är inte hinder för expedition av smittskyddsläkemedel inom 

förmånerna. Smittskyddsläkemedel utan förmånsgrundande pris hanteras som övriga 

offentligt finansierade läkemedel utanför förmånerna. Förskrivning enligt 

smittskyddslagen kodas på receptet. 

 



 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. Vi noterar att förslaget om arbetsplatskod i 

viss mån krockar med förslag från Ds 2015:20 Kostnadsansvar för 

smittskyddsläkemedel, där kostnad för dessa läkemedel, i fall då patienten inte är bosatt 

i något landsting, ska tillföras det landsting där förskrivaren har sin verksamhetsort. 

Denna verksamhetsort torde förmedlas genom att förskrivaren anger adress för sitt 

tjänsteställe, vilket i dagsläget inte är tvingande, eller arbetsplatskod. 

 

Rapportens förslag: TLV bedömer att arbetsplatskod bör bli obligatoriskt även för 

läkemedel förskrivna utanför förmånerna och som helt eller delvis finansieras av det 

offentliga, med undantag för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. 

 

Bildandet av en oberoende priswebb 

 

Rapportens förslag: TLV föreslår att lämplig myndighet uppdras att skapa en 

oberoende webb för prisjämförelser av receptbelagda läkemedel på varunivå som 

möjliggör för patienter och förskrivare att på ett enkelt sätt jämföra priser på läkemedel 

på olika apotek. 

 

TLV föreslår att det införs en skyldighet för apoteken att rapportera pris och lagerstatus 

till pristjänsten. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker, inte minst mot bakgrund av rapportens 

argumentation om att den ekonomiska styrkan eller storleken hos apoteksaktörerna 

därmed inte blir avgörande för hur varor eller aktörer exponeras. Man föreslår också så 

kallad öppen data, som i sin tur skulle kunna göra det möjligt för kommersiella 

alternativ till en offentligdriven webbtjänst. 

 

Synliggörande av prisinformation för läkemedel som inte ingår i förmånerna i 

förskrivarstöden 

 

Rapportens förslag: TLV föreslår att det skapas en enkel teknisk lösning för att 

möjliggöra länk / knapp i förskrivarsystemen för åtkomst till enkel prisinformation från 

oberoende webb. 

 

Förbundets kommentar: Tanken är beaktansvärd men vi har svårt att se att detta 

problem är av högsta angelägenhetsgrad. Problematiken borde kunna avhjälpas med det 

förslag på webbtjänst som föreslås ovan. Precis så som rapportförfattarna själva anger 

finns det andra ändringar i förskrivarstöden som är mer betydelsefulla. Inte minst 

behovet av möjlighet att enkelt se vilket läkemedel som är periodens vara. Om 

förskrivare såg detta och skrev ”rätt” läkemedel från början, skulle detta möjliggöra en 

diskussion mellan förskrivare och patient som rör det läkemedel som verkligen är det 

som expedieras på apoteket. Detta i sin tur borde gynna följsamhetsaspekten. Även 

apoteksfarmaceuten ges förutsättningar att diskutera aspekter som rör patientens 

läkemedelsanvändning snarare än utbytesfrågan. Även om detta många gånger är 

relevant endast första gången patienten hämtar ut läkemedel på sitt recept.  
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