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Yttrande över delbetänkande ”Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels 
och apoteksmarknaden SOU 2012:75 
 
Reumatikerförbundet har med stort intresse väntat på vad delbetänkandet ”Pris, tillgång och 
service” i läkemedels och apoteksutredningen skulle presentera. Alla tre begreppen, pris, 
tillgång och service är centrala för Reumatikerförbundet. Vi har varit tydliga med att våra 
medlemmar och medlemsgrupper haft bekymmer med tillgänglighet till läkemedel efter 
omregleringen av apoteksmarkanden. Att lagerhålla eller hitta andra och flexibla system som 
gör att servicen ökar måste till. Reumatikerförbundet ser läkemedel som en del av all vård och 
behandling och den sista länken i vårdkedjan, prismekanismerna är en del som påverkar detta 
utfall för patienterna.  
 
Reumatikerförbundet har följande synpunktern på ovan nämnda delbetänkande. 
Det är ett omfattande delbetänkande och vi väljer att kommentera delar som vi anser viktiga 
för oss. Det vi dock vill kommentera inledningsvis är att dialogen med 
patientorganisationerna har under utredningstiden varit undermålig. Några formella möten 
tillsammans med utredningen har inte skett vilket hade varit inte bara önskvärt utan också 
självklart, anser Reumatikerförbundet. 
 
Utredningens uppdrag 
Att patient och medborgarperspektivet skulle ha varit utgångspunkten i utredningen är svårt 
att uttyda, vi menar att huvudfokus snarare har varit att skapa en framtida prismodell som ger 
förutsättningar för god kostnadskontroll och läkemedelspriser som ligger i nivå med eller 
under de priser som finns i andra länder. Att få dessa perspektiv att sammanfalla ter sig svårt 
anser vi. I direktivet är det tydligt att försslagen ska säkerställa attraktiva priser under 
läkemedlens hela livscykel. Kostnadseffektivitet och prissättning ska integreras i ett större 
sammanhang. Vi menar att prissättningen inte är en isolerad del utan tillhör ett komplext 
samspel med prioriteringsbeslut på nationell, regional vårdgivar- och forskarnivå. Det gör att 
förslagen i utredningen får verkan på andra områden inom hälso- och sjukvården som inte är 
föremål för utredningen vilka kan motverka utredningens ambitioner om kostnadskontroll och 
hög tillgänglighet och kvalitet. Reumatikerförbundet får en bild av att utredningens alla 
direktiv inte är förenliga.   
 
Ny prissättningsmodell för originalläkemedel  
Utgångspunkten för den nya modellen är att skapa god kostnadskontroll över 
läkemedelspriserna och samtidigt säkerställa en god tillgång till effektiva läkemedel. Den ska 
också öka tidig användning och uppföljning och utvärdering av dyra, nya och innovativa 
läkemedel. Målsättningen är att dessa ska komma patienter tillgodo i ett tidigt skede.  En 



speciell grupp av läkemedel finns i en ”gråzon” enligt utredaren. I den finns de biologiska 
läkemedlen som är väldigt kostsamma. Dessa har ökat under hela 2000-talet och fortsätter att 
öka. Läkemedlen i denna grupp kräver en särskilt hantering anser utredaren. Det som 
utredningen bland annat föreslår är att föra in fler prissättningsmodeller för att hantera de 
ökade läkemedelskostnaderna för de nya och eller dyra läkemedlen. Ett annat förslag för att 
hantera de ökade kostnaderna är att landsting/regioner och läkemedelsindustrin ska kunna 
förhandla och komma överens i avtal om vissa läkemedel.  
 
Reumatikerförbundet vill att fler än idag ska gå tillgång till effektiv vård och behandling enligt 
de rekommendationer som finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar. Vi anser att den värdebaserade prissättningen är en bra modell för att möta de 
ökade kostnaderna som bland annat riktlinjerna innebär. Det är svårt att bedöma anser vi, om 
utredningens förslag med inslag av IRP, i två olika steg och regionala avtal, skulle innebära en 
bättre modell som gör att fler av våra grupper får tillgång till dessa nya och dyra men effektiva 
behandlingar.  
 
Forskning och innovation 
För Reumatikerförbundet är forskning för bättre och effektivare behandlingar en angelägen 
fråga. Utredningens förslag är att på äldre läkemedel lägga in en ytterligare prismekanism som 
IRP som får genomslag efter fem år och ytterligare en prispress efter tio år vilket har som 
syftet att få ner priserna. Effekterna av denna besparing ska kunna användas för att stimulera 
fram forskning och framtagande av nya läkemedel. Reumatikerförbundet är oroligt för att 
denna ekvation inte går ihop och att det istället kan bli ett nollsummespel och då försvinner 
förutsättningarna att få tillgång till nya läkemedel. Reumatikerförbundet ser dock att det är 
viktigt att äldre och mindre effektiva läkemedel fasas ut och att nya och effektiva införs och 
implementeras. Kan föreslagna prismodell leverera detta är vi positiva. 
  
Biologiska läkemedel 
Den bild som vi har är att denna typ av läkemedel kommer att öka och att behandlingen med 
dessa blir mer och mer individuellt anpassade. Fler och fler terapiområden kommer också att 
omfattas av behandling med biologiska läkemedel. De eller den prismodell som föreslås gälla 
måste ta hänsyn till detta.  
 
Reumatikerförbundets bild av förslaget om att landsting och regioner ska sluta avtal kring 
vissa läkemedel får oss att undra om behandlingen riskerar att bli likriktat. Många av de 
biologiska läkemedlen går inte att byta mot varandra. Finns det inte en risk att det blir färre 
och inte fler läkemedel att välja mellan och kommer detta system att främja framtagande av 
nya läkemedel eller blir det att nöja sig med dem som är ”ganska” bra eller ganska effektiva? 
Skulle så vara fallet tycker Reumatikerförbundet att förslaget måste ändras. 
 
Tillhandahållande  
Apoteken är en del av vårdkedjan och av den anledningen är det av största vikt att patienterna 
får alla sina receptförskrivna läkemedel när de kommer till apoteket (med de undantag som 
redan idag finns i lagstiftningen) Debatten kring tillhandahållandeskyldigheten har stundom 
gått hög och de olika parterna har skyllt problemen på varandra. Som patientorganisation 
lägger vi oss inte i detaljerna. Vi vill att kravet som apoteken har att tillhandahålla 
receptförskrivna läkemedel inom 24 timmar ska tydliggöras och alla aktörer måste ta sin del av 
ansvaret för att detta ska fungera.  



 
 
Avslutningsvis anser Reumatikerförbundet att utredningen inte full ut har haft patienten i 
fokus, kostnadskontroll och prispress har varit viktigare. Självklart vill Reumatikerförbundet 
att de resurser som vi lägger på läkemedel ska användas så effektivt som möjligt. Betalar vi 
mer för äldre läkemedel än vad som skulle behöva vara fallet så är en prispress där bra. Men 
som vi så ofta påpekar, läkemedel är en del av all vård och behandling och då måste 
kostnaderna för detsamma ses i sin helhet i hälso- och sjukvårdsystemet.  
 
Nästa steg i läkemedels- och apoteksutredningen ska hantera frågan om 
läkemedelsförsäkringen. Reumatikerförbundet vill bara göra ett medskick att om ett 
läkemedel ingår i förmånen ska det vara ett krav att läkemedlet omfattas av 
läkemedelsförsäkringen. 
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