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Dnr S2017/05519/FS 

 

Enhetliga priser på receptbelagda 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. 

 

I egenskap av fack- och professionsförbund väljer vi att i första hand uttala oss om 

förslagen i denna remiss utifrån ett professionsperspektiv. 

 

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om en reglerad handelsmarginal. Vi är även 

samstämmig i utredningens replik om att ett nästa steg bör innefatta bestämmelser som 

möjliggör utbyte av läkemedel utanför förmånen.  

Idag tvingas apotekare och receptarier på apotek ta många och onödiga samtal kring 

ekonomiska aspekter som riskerar att ta fokus från den viktiga läkemedelsrelaterade 

dialog och rådgivning som ska vara det egentliga huvuduppdraget. Ur ett 

jämlikhetsperspektiv är det naturligtvis också av stor vikt att föreslagen förändring 

genomförs eftersom man kan förvänta sig att vissa mer eller mindre utsatta 

patientgrupper inte har möjlighet att göra ett väl avvägt val när det gäller inköp av vissa 

läkemedel utanför förmånen.  

Det ska dock poängteras att även om oklarhet föreligger för patienter kring orsaker till 

olika pris på olika apotek så ligger sannolikt den största oklarheten i det faktum att u-

läkemedel inte får bytas ut utan kontakt med förskrivare. Det är viktigt att det förslag 

om utbytbarhet mellan läkemedel utanför förmånen till läkemedel inom förmånen 

genomförs enligt förslag i Ds 2017:29 och att utredningen i ett senare skede ger förslag 

på utbyte mellan läkemedel utanför förmånen så som anges på s. 210 i delbetänkandet. 

Detta är själva grogrunden till ett system som har förutsättningar att skapa de största 

skillnaderna ur ett samhälleligt perspektiv. Det är också det förslag som sannolikt skulle 

spela störst roll för patienten i slutändan, eftersom det är då det finns förutsättningar att 

skapa den mest avgörande prispressen. Förutsättningarna att föra en medicinsk dialog 

med patienten skulle förbättras eftersom många patienter har svårt att förstå varför man 

inte har möjlighet att byta mellan u-läkemedel i dagsläget.  



 

 

 

Utredningen föreslår ett förhandlingsutrymme för läkemedel utanför förmånen. Vi 

uttalar oss generellt inte om apotekens ekonomiska förutsättningar men ekonomiska 

spelregler är en faktor som påverkar våra medlemmars arbetssituation. Förslaget om ett 

förhandlingsutrymme för apoteken kan betraktas motverka de negativa ekonomiska 

konsekvenser som kan bli fallet av en fastställd handelsmarginal. Farhågan har dock 

lyfts att den prispress som skulle kunna bli fallet inte kommer allmänheten till del utan 

stannar i apotekens fickor. Vi hade önskat ett mer utförligt resonemang kring alternativa 

utfall av förslaget. 
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