
 

 
 

 

 

 

 

Till Socialdepartementet 

 

Dnr: S2014/8108/FS 

 

Kostnadsfria läkemedel för barn 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade remiss. 

 

Förbundet vill, liksom regeringen, värna om barnens rättigheter att åtnjuta bästa 

uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Det är inte rimligt att barn ska 

behöva avstå läkemedelsbehandling på grund av ekonomiska faktorer. Då apotekare och 

receptarier ofta jobbar med hälso- och sjukvårdsrelaterade uppgifter har vi vittnesmål på 

vilket oerhört etiskt dilemma det innebär när ett barn, av ekonomiska skäl, inte får den 

hjälp hen behöver för att upprätthålla sin hälsa. Det får aldrig bli en plånboksfråga att 

prioritera mellan recept, även om vi vet att det förekommer utsatta grupper i samhället 

som tvingas till detta.  

 

Med detta sagt vill vi förtydliga att förbundet tillstyrker förslaget om kostnadsfria 

läkemedel men att vi har vissa invändningar rörande underlaget som ligger till grund för 

förslaget. 

 

Inledning 

Inledningsvis omnämns att det finns undersökningar och indikationer som talar för att 

föräldrar av ekonomiska skäl väntar med, eller helt avstår från, att hämta ut läkemedel 

till sina barn. Det är av stor vikt att i sammanhanget få reda på hur stort problemet är i 

realiteten. Detta är viktigt inte minst för att kunna bedöma rimligheten i att direkt 

förkasta ett förslag där bidrag till läkemedel skulle kunna vara inkomstprövat. I 

departementsskrivelsen avslås ett sådant förslag med motivering att detta skulle 

innebära omotiverat stora administrativa kostnader. Vi menar att man inte kan dra den 

slutsatsen utan att först veta hur stort behovet är. 

 

Hälso- och sjukvårdsavgifter för barn 

Vi kan vidare konstatera att det, även om kostnadsfria läkemedel för barn införs, 

fortfarande förekommer stora skillnader mellan landsting vad gäller exempelvis avgifter 

i öppen hälso- och sjukvård. Det borde alltså vara minst lika angeläget att åstadkomma 

en mer jämlik vård även i detta avseende, för att följa FN:s barnkonvention om barns 

lika rättigheter. 

 

Gällande rätt 

Lagen om läkemedelsförmåner m.m föreslås ändras så att läkemedel och 

förmånsberättigade varor som avses i 15-18 §§ lagen (2002:160) om 



 

 

läkemedelsförmåner m.m, samt förbrukningsartiklar, ska vara kostnadsfria för person 

som inte har fyllt 18 år. Vi vill dock ifrågasätta hur regeringen avser att hantera de 

läkemedel som inte ingår i förmånssystemet. Vi ser att detta är en växande trend, där 

flera läkemedel, inte minst vissa antibiotika, faller ur systemet av olika skäl. Det innebär 

att situationen då barn inte kan få läkemedel av ekonomiska skäl, kommer att fortgå. 

 

Konsekvenser 

Vi anser det rimligt att även läkemedelsföretag inkluderades i konsekvensanalysen. 

Regeringen bedömer att läkemedelsförsäljningen kommer att minska totalt ca 375 

miljoner kr vilket skulle ge kostnadstäckning för de drygt 400 miljoner kronor som 

reformen beräknas kosta.  Samtidigt pågår en diskussion där ambitionen att skapa 

landstingsjämlik vård ligger mycket högt på agendan och där processen med ordnat 

införande anges som ett verktyg för att behålla och förbättra den kvalitet som utmärker 

svensk hälso- och sjukvård. I samband med diskussioner om jämlik vård och ordnat 

införande inkluderas även introduktionen av nya, innovativa och inte sällan 

kostnadsintensiva läkemedel. Vi ser en risk i att användningen av dessa nya läkemedel 

hamnar längre ned i landstingens prioriteringar då nya kostnader, som fria läkemedel för 

barn resulterar i, läggs på landstingens budgetar. Därmed finns en risk i att arbetet med 

att skapa jämlik vård motverkas. Detta skulle även innebära konsekvenser för de 

forskande läkemedelsföretagens villkor för att kunna driva framgångsrik 

läkemedelsutveckling.  
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