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Yttrande över delbetänkande, ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i 
läkemedelsförmånerna SOU 2013:23  
 
Reumatikerförbundet är en patientorganisation med runt 50 000 medlemmar. Det finns 
ungefär en miljon människor som har en reumatisk sjukdom och räknar vi in övriga icke 
traumatiska sjukdomar i rörelseorganen är gruppen betydligt större. Många av de reumatiska 
sjukdomarna kräver regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården och läkemedel är en del 
av behandlingen. Ofta förskrivs många läkemedel och runt 5-10 olika preparat är vanligt. 
Reumatikerförbundet har följt läkemedels- och apoteksutredningen med stort intresse.  
 
Vårt fokus är en väl fungerande hälso- och sjukvård i alla dess delar där läkemedel, 
förskrivning och försäljning är en avgörande faktor för bra resultatet av den vård och 
behandling som vi erbjuds. Läkemedel och hela processen kring förskrivningen är den del i 
vårdkedjan. Men är även i hög grad en patientsäkerhetsfråga. 
 
Reumatikerförbundet har under ett antal år deltagit i debatten om läkemedelsförsäkringen och 
länge krävt att läkemedel som är subventionerade genom läkemedelsförmånen självklart ska 
ingå i läkemedelsförsäkringen. Detta är en självklarhet om vi ska få en patientsäker hälso- och 
sjukvård i Sverige. 
 
Reumatikerförbundet har följande synpunkter på SOU 2013:23 
 
Utgångspunkten i utredningen om att det finns ett behov av att förbättra den enskildes skydd 
vid läkemedelsskador håller Reumatikerförbundet fullständigt med om. Att 
läkemedelsförsäkringen har fördelar framför Skadeståndslagen, SkL och Produktansvarslagen, 
PAL råder det inget tvivel om. Trots den goda intentionen finns det dock alltför många 
faktorer som påverkar möjligheten att lägga ett förslag från utredningen som ger ett fullgott 
skydd för patienterna. 
 
Reumatikerförbundet anser att utredningen inte ”lägger ribban” tillräckligt högt i sina förslag. 
De regelverk och de försäkringar som vi i Sverige ska ha, ska bygga på våra system och våra 
ambitioner om en hög patientsäkerhet. Denna utredning borde även ha förhållit sig till övrig 
lagstiftning inom läkemedelsområdet så att inte negativa konsekvenser uppstår därför att olika 
regelverk krockar, likt det utredningen berör om utbytessystemet. De båda modellerna kan 
motverka varandra och kommer i slutändan att leda till att patienterna drabbas, det är inte 
acceptabelt tycker Reumatikerförbundet. 



 
 
En faktor som påverkar är att vi i Sverige har infört ett system där det är möjligt att byta ut ett 
förskrivet läkemedel mot ett likvärdigt men till lägre pris allt för att hålla läkemedelsnotan 
nere. Det är väl gott så. Reumatikerförbundet har ansett att kan vi få en mer kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning och ge patienterna bra och effektiva läkemedel så är det bra. Tyvärr 
visar det sig att modellen ställer till med problem på helt andra områden. Utbytessystemet på 
apotek innebär att ersättningsskyddet blir sämre än vad det kunde vara, eftersom det är 
möjligt att byta ut ett läkemedel till ett annat, som inte ingår i läkemedelsförsäkringen, men är 
periodens vara. 
 
För att kunna bli periodens vara kan läkemedelsföretag lockas att inte ansluta sig till 
försäkringen allt för att kunna hålla priserna nere och därmed få en konkurrensfördel. Den 
sidan av systemet anser Reumatikerförbundet är problematiskt. De båda modellerna 
motverkar varandra och leder i slutändan till att patienterna drabbas. 
 
Det stora problemet enligt utredningen är de begränsningar som finns inom EU-rätten. Som 
Reumatikerförbundet har förstått det går det enligt utredningen varken att komma fram till 
ett förslag där läkemedelsförsäkringen kan knytas till lagen om läkemedelsförmåner, eller att 
reglera villkoren som är knutna till fastställandet av periodens vara, att bara läkemedel som har 
ett godtagbart skydd kan utses till periodens vara. Dessa båda förslag skulle alltså inte vara 
förenliga med produktansvarsdirektivet. Här föreslår utredningen att regeringen på EU-nivå 
bör arbeta för att göra det möjligt att ålägga läkemedelsföretagen att tillhandahålla ett mer 
förmånligt ersättningsskydd än vad som följer av produktansvarsdirektivet. 
Reumatikerförbundet delar inte utredningens förslag i denna del. 
 
Det utredningen slutligen kommer fram till och det som i dagsläget kan förbättra säkerheten 
och tryggheten för patienterna är att förskrivaren ska informera patienten om vilket skydd vid 
läkemedelsskador som gäller för det förskrivna läkemedlet. Om det gäller ett annat skydd för 
det utbytbara läkemedlet eller om det saknas information om skyddet ska öppenvårdsapoteket 
informera patienten om det. Patienten ska ha rätt att välja om utbyte ska ske till ett läkemedel 
med sämre skydd och självklart inte behöva betala någon mellanskillnad.  
 
Tyvärr ser Reumatikerförbundet stora risker med det systemet som nu utredningen föreslår. 
Det finns alltför många fallgropar och osäkerhetsmoment. Det bygger på att förskrivaren och 
personal på apoteken är fullt ut informerade om sitt ansvar. Vår erfarenhet är tyvärr att detta 
inte fungerar idag och med nuvarande lagstiftning och vi är tveksamma till att fler 
patientsäkerhetsfrågor ska hanteras av apoteken. 
 
Reumatikerförbundet har den bestämda uppfattningen att det i slutändan kommer att bli 
patienten själv som måste ha kunskap och kännedom om ansvarsskyldigheten för förskrivare 
och apotekspersonal. Vi önskar ett säkrare system och inte ett system som bygger på att den 
enskilde individen gör ”rätt” i alla lägen. Så är det inte idag och så kommer det inte att vara i 
framtiden. Vi anser att nu är det dags att regeringen tar ett helhetsgrepp om 
patientsäkerhetsfrågorna där läkemedel och läkemedelshanteringen är en avgörande faktor för 
våra medlemmar. 
 
 



I övriga delar av utredningen som berör miljöhänsyn har Reumatikerförbundet inga 
synpunkter.  
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