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Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna 

råd (TLVAR 2003:2) om ekonomiska utvärderingar, Dnr 3861/2014 

 

Reumatikerförbundet, som är en intresseorganisation för människor med reumatiska sjukdo-

mar och övriga sjukdomar i rörelseorganen lämnar följande remissvar över förslaget till änd-

ring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd om ekonomiska utvärde-

ringar, dnr 3861/2014.  

 

Reumatikerförbundet har i många sammanhang uttryckt djup oro över att allt fler läkemedel 

hamnar utanför högkostnadsskyddet. Det drabbar människor med kroniska sjukdomar. Många 

av våra medlemmar har inte råd att med egenavgift bekosta livsnödvändiga läkemedel utanför 

läkemedelsförmånen. Vi ser därför positivt på alla förslag som innebär att fler kostnadseffek-

tiva läkemedel som höjer livskvaliteten inkluderas i läkemedelsförmånen.  

 

TLV föreslår att kostnader vid ökad överlevnad inte längre inkluderas i analysen. Det innebär 

att livsförlängande behandlingar vid sjukdomar som drabbar äldre personer synes som mer 

kostnadseffektiva än de gjort med det tidigare sättet att räkna. Förändringen kommer därmed 

att innebära att fler läkemedel inkluderas i högkostnadsskyddet. Det ser vi som en positiv ut-

veckling. TLV anger som skäl till förändrad praxis att beräkningarna inte bör inkludera kostna-

der som man på grund av människovärdesprincipen ändå skulle bortse ifrån. Vi menar att det 

inte är förenligt med människovärdesprincipen att en grupp får bättre tillgång till vård än andra 

på grund av att de kan arbeta, eftersom det innebär att andra grupper får sämre vård.   

 

Läkemedel är en del av all vård och behandling och bör betraktas så. Kostnaden för läkeme-

del är en liten del av den totala sjukvårdskostnaden men anses vara den del av sjukvårdska-

kan som ger mest effekt för personer med kroniska sjukdomar.   

 

Bland Reumatikerförbundets medlemmar finns mer än 80 diagnoser och 200 olika sjukdoms-

tillstånd. Våra medlemmar har livslånga sjukdomar och för dem är livskvalitet en mycket viktig 

faktor. Det handlar om att ge människor liv till åren och inte bara att lägga år till livet! 

 

Stockholm 18 december 2014 

 

 

 

Anne Carlsson 

Förbundsordförande 

mailto:info@reumatikerforbundet.org

