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Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel 

Sveriges Farmaceuter är ett professions- och fackförbund inom Sacofederationen som 

organiserar farmaceuter, apotekare och receptarier, verksamma inom alla 

läkemedelssektorer såsom öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, läkemedelsberedning, 

läkemedelsindustri, landsting, myndighet, universitet, konsultverksamhet samt 

farmacistudenter. 

 

Vi har emottagit rubricerad remiss och tillstyrker förslaget om möjlighet till utbyte av 

läkemedel utanför förmånen. Det finns flera positiva aspekter av detta, inte minst 

underlättas arbetet för de apotekare och receptarier som arbetar på apotek, då man inte 

behöver kontakta förskrivare för att genomföra utbyten. 

 

Vi har följande kommentarer. 

I utredningen finns ett resonemang kring situationer då ett läkemedel förskrivs med 

begränsad förmån. Man anför att förutsättningarna kommer att ändras i och med att 

ordinationsorsak kommer att föras över i expeditionsunderlag men det förslag som 

ligger i utredningen om nationell läkemedelslista anför att farmaceuten inte med 

automatik kommer att få tillgång till ordinationsorsak utan endast efter patientens 

medgivande. Idag har farmaceuten endast möjlighet att se ändamål, vilket inte ger 

tillräcklig information för att bedöma om indikationen faller in under begränsad förmån 

eller ej. 

Utredningen ger förslag på att utbyte ska ske av läkemedel som förskrivs med stöd av 

smittskyddslagen och att farmaceuten ska ha möjlighet att motsätta sig detta utbyte om 

det finns risk för dröjsmål med behandlingen, vilket skiljer sig från annan reglering 

gällande farmaceuters möjlighet att motsätta sig utbyte. Vi tillstyrker men vill poängtera 

att det i så fall måste finnas möjlighet att dokumentera detta i expeditionsstöden så att 

tillståndsinnehavaren inte riskerar sanktioner på felaktiga grunder. 

Det ska också noteras att på frågan om möjlighet med utbyte mellan läkemedel utanför 

förmånen lämnar utredningen frågan öppen med hänvisning till Nya 

Apoteksmarknadsutredningen, som i början av oktober lämnade förslag om en reglerad 

handelsmarginal för läkemedel utanför förmånen. Därmed borde alltså förutsättningarna 

för att hantera frågan om utbyte mellan läkemedel utanför förmånens finnas på plats. 
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