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                                                   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV 
 
 
 

Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkeme-
del m.m. Dnr 1428/2014 
 
Reumatikerförbundet är Sveriges största funktionshindersorganisation med nära 50 000 med-
lemmar. Alla människor kan drabbas av reumatiska sjukdomar, ung som gammal. De reuma-
tiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar som det inte finns någon bot för och människor som 
drabbas av dem får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare 100 sjukdomar inom 
Reumatikerförbundets område.   
 
Vi har tagit del av remissen om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsver-
kets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och 
utbyte av läkemedel mm..  
 
Vi är väl medvetna om att det handlar om allmänna råd och inte ny lagstiftning, men väljer 
ändå att kommentera vissa delar av lagstiftningen som inte fungerar bra. Vi har valt att kom-
mentera viss prissättning till allmänheten trots att den prissättning som avses i remissen inte är 
till kundledet.  

 
Reumatikerförbundet har under lång tid följt frågorna kring omregleringen av apoteksmark-
naden och då särskilt läkemedel till våra medlemsgrupper. Det råder fortfarande stora brister 
med information och tillgänglighet på apoteksmarkanden. Det går inte att jämföra priserna på 
ett enkelt sätt och receptförskrivna läkemedel utanför högkostnadsskyddet kan dessutom variera 
mycket i pris mellan de olika apotekskedjorna.  
  
En nyligen publicerad rapport från Myndigheten för vårdanalys visar att så många som 78 pro-
cent av de som har ledgångsreumatism inte får tag i sitt läkemedel vid sitt första besök på ett 
apotek.  
 
Den nyss lanserade tjänsten där allmänheten via FASS.se kan se vilka läkemedel som finns i la-
ger hos de olika apoteken är positiv och ett steg i rätt riktning. Det är däremot oerhört olyckligt 
att allmänheten inte är informerade om att förskrivna läkemedel till kund kostar olika beroende 
på vilket apotek du väljer att handla. Att allmänheten dessutom inte på ett enkelt sätt kan jäm-
föra priserna är inte acceptabelt.  
 
Reumatikerförbundet tycker det är glädjande att det nu blir möjligt att byta TILL originalpre-
parat när dessa är billigare och inte bara FRÅN. Vi menar att det är logiskt att föreskrifterna 
ändras så att utbyte styrs av förmånsstatus vid receptutfärdande och inte vid expeditionstillfälle.  
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Vi tycker också att det är bra att det ställs hårdare krav både på läkemedelsföretagen och apote-
ken när det gäller periodens vara.  
 
Stockholm 12 maj 2014 
 
 
 
Anne Carlsson 
Förbundsordförande 


