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§ 118 

 

Yttrande över betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel 

(SOU 2018:89) 

KSN-2019-0451 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

  

 

Sammanfattning 
Socialdepartementethar remitterat Läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar och 

regler för läkemedel (SOU 2018:8) till Uppsala kommun för yttrande. Läkemedelsutredningen har haft 

i uppdrag att genomlysa finansieringsordningen för förmånsläkemedel samt att se över systemen för 

prissättning och subvention av läkemedel. 

  

Inom ramen för uppdraget Läkemedelsutredningen lämna förslag på hur ett samhällsekonomiskt och 

långsiktigt hållbart system för finansiering, subventionering och prissättning av läkemedel kan 

utformas och lämna förslag på hur ansvarsfördelningen för dessa frågor fördelas mellan landsting och 

staten. 

  

Kommunen besvarade i februari 2018 en remiss avseende Läkemedelsutredningens delbetänkande 

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87). 

 

Yrkande 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att ändra yttrandet så att det avstyrker att det särskilda bidraget för 

läkemedel överförs till det generella statsbidraget. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag med Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslutsgång 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 
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 Kommunstyrelsen 

Yttrande över betänkandet Tydligare ansvar och regler för 

läkemedel (SOU 2018:89) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 

Socialdepartementethar remitterat Läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar 

och regler för läkemedel (SOU 2018:8) till Uppsala kommun för yttrande. 

Läkemedelsutredningen har haft i uppdrag att genomlysa finansieringsordningen för 

förmånsläkemedel samt att se över systemen för prissättning och subvention av läkemedel. 

Inom ramen för uppdraget Läkemedelsutredningen lämna förslag på hur ett 

samhällsekonomiskt och långsiktigt hållbart system för finansiering, subventionering och 

prissättning av läkemedel kan utformas och lämna förslag på hur ansvarsfördelningen för 

dessa frågor fördelas mellan landsting och staten. 

Kommunen besvarade i februari 2018 en remiss avseende Läkemedelsutredningens 

delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 

2017:87). Kommunens tidigare yttrande återges i ärendets bilaga 3. 

En sammanfattning av slutbetänkandet återges i ärendets bilaga 2. 

Slutbetänkandet går att läsa i sin helhet på: https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201889/  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med kommunens medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor vid äldre- respektive omsorgsförvaltningen. 

Föredragning 

Läkemedelsutredningen har haft uppdrag att se över finansieringsansvaret för 

förmånsläkemedel samt regler för prissättning och subvention av läkemedel. Utredningens 

uppdrag innefattade även att vid behov lämna förslag på en ny ordning för finansiering, 

prissättning och subvention av läkemedel.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201889/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201889/


Utredningen lämnar i slutbetänkandet förslag ett nytt system för finansiering, prissättning och 

subvention av läkemedel som baseras på att ansvaret fortsatt ska delas mellan landsting och 

staten. Utgångspunkt för utredningens förslag har varit att skapa ett system som är 

förutsägbart, ger möjlighet till förbättrad utvärdering och att utveckla ändamålsenliga pris- 

och betalningsmodeller. Den föreslagna ansvarsfördelningen mellan stat och 

regioner/landsting syftar till att tydliggöra de respektive parternas ansvar och syftar till att 

möjliggöra bättre hantering av gemensamma utmaningar. 

Utredningens förslag består bland annat i att statens nuvarande särskilda bidrag för 

landstingens läkemedelskostnader i sin helhet överförs till det generella statsbidraget för att 

stödet bättre ska motsvara landstingets ekonomiska situation. I och med detta ser utredningen 

att olika befintliga speciallösningar för vissa patientgrupper eller vissa läkemedel ska tas bort 

eller regleras i lag. Utredningen föreslår att staten, efter att det särskilda bidraget för 

läkemedelskostnader överförts till det generella statsbidraget, ska ge landstingen ett särskilt 

bidrag för att säkerställa en ändamålsenlig användning av nya, effektiva läkemedel och 

förbrukningsartiklar. De speciallösningar som utredningen föreslår ska tas bort eller ändras 

handlar bland annat om regler kring läkemedel som innehåller insulin. 

I kommunens remissvar på utredningens delbetänkande konstaterades att utredningens frågor 

i stort ligger utanför kommunens ansvarsområde, då finansieringsansvaret för läkemedel delas 

mellan staten och landets regioner/landsting. De synpunkter som kommunen framförde i 

yttrandet över det tidigare delbetänkande har delvis belysts i föreliggande förslag. 

I de förslag som presenteras i slutbetänkandet förändras inte frågan om ansvar och förslagen 

bedöms inte heller medföra direkta ökade kostnader för kommunen. Emellertid görs 

bedömningen att utredningens förslag om att det särskilda statsbidraget för läkemedel istället 

ska inkluderas i det generella statsbidraget innebär en viss otydlighet vad gäller hur medel är 

avsedda att användas och hur ansvaret fördelas. På ett generellt plan finns det vissa fördelar 

med tydliga och avgränsade strukturer för hur statliga ersättningar betalas ut för åtaganden. 

Därför framförs synpunkten att Uppsala kommun inte tillstyrker utredningens förslag på 

denna punkt. 

Kommunen framförde i det tidigare yttrandet synpunkten att konkurrens mellan generiska 

läkemedel uppfattas som problematisk av enskilda vårdtagare och vårdpersonal i kommunens 

verksamheter, med försvårad kontroll av läkemedelsanvändning och risk för felmedicinering 

som följd. Vad gäller konkurrens mellan generiska läkemedel föreslår utredningen att 

utbytesreglerna ska förändras. Läkemedelsförmånslagen föreslås reglera att apoteken ska byta 

till det tillgängliga utbytbara läkemedel som leder till lägst kostnader. En modell för hur 

denna besparing ska fördelas mellan apoteken och det offentliga föreslås tas fram i form av 

föreskrifter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Vidare föreslår utredningen att förbrukningsartiklar ska befrias från moms i likhet med 

läkemedel i syfte att vidga produktbredden samt för att landstingen ska ha större möjlighet att 

välja den lösning som är bäst för den enskilde. I förslagen har även viss hänsyn tagits till att 

den enskildes kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar ska vara låg i förhållande till 

läkemedlets nytta. 



Utredningen föreslår att läkemedel som innehåller insulin inte längre ska vara kostnadsfritt 

utan ingå i läkemedelsförmånerna på samma sätt som andra läkemedel för kroniska 

sjukdomar. Även kostnadsfriheten för vissa förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra 

kroppen ett läkemedel eller egenkontroll av medicinering föreslås tas bort och regleras via 

läkemedelsförmånen på motsvarande sätt. Patienter under 18 år föreslås emellertid även 

fortsättningsvis få läkemedel och förbrukningsartiklar kostnadsfritt inom ramen för 

läkemedelsförmånerna. 

Skälen bakom utredningens förslag handlar om att öka jämlikheten mellan olika 

patientgrupper inom läkemedelsförmånerna, där utredningen ser att alla patienter med 

kroniska sjukdomar ska jämställas inom ramen för förmånssystemet. Utredningen menar att 

kostnadsfriheten för t.ex. insulin kan medföra att patienter med lägre inkomster i högre 

utsträckning använder sig av de kostnadsfria läkemedlen istället för de läkemedel som 

rekommenderas av vården. Utredningens förslag kan därigenom medföra att en individ som 

hämtar ut denna typ av läkemedel inom ramen för läkemedelsförmånerna får en ökad 

årskostnad för läkemedlet. Det ska dock noteras att denna kostnad föreslås omfattas inom 

högkostnadsskyddet, vilket innebär att den enskilde som mest betalar 2 250 kronor per år mer 

än tidigare. För patienter som hämtar ut fler läkemedel inom läkemedelsförmånen och uppnår 

högkostnadsskyddets gränsvärde innebär detta alltså ingen egentlig kostnadsökning.  

Utredningens förslag innebär även att apoteken inte längre får förhandla om inköpspriser, 

vilket kan komma att påverka apotekens vinster beroende av vilken marginal för utbytbara 

läkemedel utan generisk konkurrens som fastställs av TLV. Utredningen uppskattar att 

apotekens vinster som mest kan minska med upp till 20 procent av vinsten. Samtidigt ser 

utredningen att den ökade transparensen och förutsägbarheten i systemet för prissättning och 

subvention kan förenkla för mindre företag på marknaden jämfört med i nuvarande system. 

Förslagen innebär också att läkemedelsföretag får tydligare förutsättningar vad gäller 

prissättning av läkemedel som hanteras inom förmånerna. 

Utifrån denna bakgrund görs bedömningen i förslaget till yttrande i bilaga 1 att de synpunkter 

som kommunen framförde i yttrandet över delbetänkandet överlag fortfarande är aktuella. 

Utredningens förslag kan innebära en mer effektiv och transparent prissättning och 

subvention av läkemedel, vilket kan antas leda till ett effektivare användande av offentliga 

medel och vara till nytta för såväl enskilda individer som de berörda branscherna. Det finns 

emellertid problematik knutet till såväl hanteringen av generiska läkemedel inom 

läkemedelsförmånen och kostnadsutvecklingen för enskilda patienter med olika 

socioekonomiska förutsättningar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

 
Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Datum 

2019-03-29 
Diarienummer 

KSN-2019-0451 

 

 Regeringskansliet 

Socialdepartementet (S2019/00100/FS) 

 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.fs@regeringskansliet.se 

Yttrande över slutbetänkande: Tydligare ansvar och regler för 

läkemedel (SOU 2018:89) 

Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkt i rubricerat ärende. Kommunens 

synpunkter lämnas nedan i tematisk indelning. 

Övergripande synpunkter 

Uppsala kommun har tidigare lämnat synpunkter på Läkemedelsutredningens delbetänkande 

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87). 

Kommunen gör bedömningen att de synpunkter som framfördes i yttrandet över 

delbetänkandet överlag fortfarande är aktuella i fråga om Läkemedelsutredningens 

slutbetänkande.  

Uppsala kommun konstaterar fortsatt att frågorna i utredningen ligger utanför kommunens 

egentliga ansvarsområden. Kommunen bedömer det sannolikt att tydliggörande av ansvar och 

koordinering i processer är till fördel för alla inblandade parter då det skapar bättre 

förutsättningar för planering, likabehandling och tydliga förväntningar.  

Uppsala kommun delar emellertid inte utredningens bedömning om fördelarna med överföra 

finansieringen av läkemedel från det särskilda statliga bidraget till det generella statsbidraget 

fullt ut. Kommunen ser att den nuvarande ordningen för finansiering, med ett särskilt 

statsbidrag för finansieringen av läkemedel, bidrar till en tydlig ansvarsfördelning mellan 

berörda aktörer. Kommunen ser att det i detta fall finns fördelar i att upprätthålla tydliga 

avgränsningar gällande strukturer och ersättningar. En övergång från särskilda statsbidrag till 

att inkludera denna ersättning i det generella statsbidraget kan leda till att det på sikt blir 

mindre tydligt hur medel och ansvar fördelas. Uppsala kommun tillstyrker därmed inte 

utredningens förslag avseende denna punkt. 

Praktiska problem med konkurrens mellan generiska läkemedel 

Uppsala kommun har erfarenheten att konkurrensen mellan olika generiska läkemedel med 

utbytbara sorter upplevs som problematisk för enskilda vårdtagare och vårdpersonal. 

Konkurrensen mellan generiska läkemedel medföra att enskilda läkemedel byts ut ofta vilket 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
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försvårar översikt och kontroll av de läkemedel som ordineras och innebära att enskilda 

patienter med svagare socioekonomisk ställning inte längre har råd att använda vissa 

läkemedel när de tas ur subventionerna. En konsekvens av detta är ökad risk för exempelvis 

felmedicinering och dubbelmedicinering. Kommunen har även erfarenhet av att det blir 

svårare att följa effekten av de läkemedel som ordineras i de fall där specifika läkemedel byts 

ut ofta.  

Kommunen konstaterar att utredningen till viss del belyser denna typ av frågeställningar i 

slutbetänkandet. Mot bakgrund av de erfarenheter kommunen gjort gällande utbyten av 

generiska läkemedel inom läkemedelsförmånerna vill kommunen fortsatt betona vikten av att 

löpande bevaka hur vårdnära kontinuitet och uppföljbarhet kan uppnås och upprätthållas inom 

ramen för systemen för subvention och prissättning av läkemedel. Kommunen ser det också 

som viktigt förslagens konsekvenser för socioekonomisk jämlikhet och jämställdhet i 

förhållande till enskilda patienters tillgång till och kostnader för läkemedel löpande följs upp 

och analyseras för att säkerställa likvärdighet. 

 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Ordförande    Sekreterare 
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Hagström Ingela 
Berg Anton 

Datum 
2018-01-02 

Diarienummer 
KSN-2017-3942 

 
 Regeringskansliet 

Socialdepartementet (S2017/06371/FS) 
 
s.registrator@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 

Yttrande över remiss: Finansiering, subvention och prissättning 
av läkemedel - en balansakt (SOU 2017:87) 
Uppsala kommun har bjudits in att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Synpunkterna 
lämnas nedan i tematisk indelning. 
 
Övergripande synpunkter 
Uppsala kommun konstaterar att frågorna i utredningen i stort ligger utanför kommunens 
ansvar. Kommunen bedömer det sannolikt att tydliggörande av ansvar och koordinering i 
processer är till fördel för alla inblandade parter då det skapar bättre förutsättningar för 
planering, likabehandling och tydliga förväntningar. 
 
Praktiska problem med konkurrens mellan generiska läkemedel 
Uppsala kommun har erfarenheten att konkurrensen mellan olika generiska läkemedel med 
utbytbara sorter upplevs som problematisk för enskilda vårdtagare och vårdpersonal. I 
praktiken kan konkurrensen mellan generiska läkemedel medföra att enskilda läkemedel byts 
ut ofta vilket försvårar översikt och kontroll av de läkemedel som ordineras. En konsekvens 
av detta är ökad risk för exempelvis felmedicinering och dubbelmedicinering. Kommunen har 
även erfarenhet av att det blir svårare att följa effekten av de läkemedel som ordineras i de fall 
där specifika läkemedel byts ut ofta. Uppsala kommun framför mot bakgrund av dessa 
erfarenheter synpunkten att utredningen bör se över hur vårdnära kontinuitet och 
uppföljbarhet kan uppnås inom ramen för systemen för subvention och prissättning av 
läkemedel. 
 
Jämlikhet och jämställdhet som analytisk grund 
Uppsala kommun ser positivt på den analys som utredningen presenterar vad gäller 
utmaningar för en jämlik och patientcentrerad vård. Uppsala kommun delar utredningens 
bedömning avseende fördelarna med att anlägga ett bredare samhällsperspektiv för att 
säkerställa långsiktig hållbarhet.  
 
Uppsala kommun har erfarenheten att enskilda patienter inte längre har råd att använda vissa 
läkemedel när de tas ur subventionerna. Detta kan i praktiken innebära att personer med en 
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svagare ekonomisk situation, så som vissa äldre, inte längre kan fortsätta använda läkemedel 
som haft god effekt för den enskilde. Kommunen ser det därmed som önskvärt att utredningen 
belyser hur subventionering av enskilda läkemedel kan genomföras på ett sätt som minskar 
denna typ av konsekvenser för enskilda patienter. 
 
Uppsala kommun ser att utredningen med fördel kan lyfta fram kopplingen mellan ojämlikhet 
och kön på ett tydligare sätt i det fortsatta arbetet. Statistik från exempelvis Socialstyrelsen 
påvisar en påtaglig ojämställdhet avseende kostnadsutvecklingen för läkemedel mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med annan könsidentitet eller -uttryck. 
Kommunen ser det som önskvärt att utredningen belyser jämställdhetsfrågor inom ramen för 
det fortsatta analysarbetet för att utreda möjligheterna att justera för dessa ojämlikheter, 
förslagsvis genom att använda könsuppdelad statistik som grund för en fördjupad analys av 
socioekonomisk jämlikhet i förhållande till de enskilda patienternas tillgång och kostnader för 
läkemedel. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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