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Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)
Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20) behandlar i huvudsak ett antal medicinska,
prisregleringsmässiga och lagtekniska aspekter av smittskyddsläkemedel,
licensläkemedel och extemporeläkemedel. Dessa frågor ligger i stor utsträckning utanför Statskontorets kompetens- och ansvarsområden. Statskontoret yttrar sig därför endast över valda delar av utredningens förslag,
bedömningar och resonemang.
Smittskyddsläkemedel (kapitel 4 och 5)
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att det i lag (2002:16) om
läkemedelsförmåner m.m., ska framgå att bestämmelserna om pris och
apotekens förhandlingsrätt ska gälla även när läkemedel förskrivs enligt
smittskyddslagen. Statskontoret konstaterar att detta innebär en kodifiering
av den praxis som redan tillämpas av apoteken och att de oklarheter som
ändå finns idag kommer att upphöra. Liksom utredningen bedömer Statskontoret vidare att den föreslagna så kallade faktureringslösningen kommer
leda till ökade möjligheter till uppföljning av smittskyddsläkemedel samt till
att apotekens fakturering till landstingen underlättas.
Statskontoret har inget principiellt att invända mot förslaget om att ge
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för smittskyddsläkemedel i syfte att öka tillgången till dessa läkemedel. Statskontoret vill framhålla vikten av att Socialstyrelsens arbete integreras på ett
ändamålsenligt sätt med de aktiviteter som genomförs inom ramen för den
nationella läkemedelsstrategin (NLS).
Licensläkemedel (kapitel 6 och 7)
Statskontoret tillstyrker förslaget om att ett beslut om tillstånd från Läkemedelsverket till försäljning av licensläkemedel ska gälla på samtliga
öppenvårdsapotek. Statskontoret har tidigare beskrivit att tillgängligheten
till licensläkemedel har försämrats och apotekens hantering komplicerats
efter apoteksomregleringen, se avsnitt 3.7.2 i rapporten En omreglerad
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apoteksmarknad – Slutrapport (2013:7). Med utredningens förslag kommer
dessa problem att minska.
Statskontoret instämmer i utredningens slutsats att dagens hantering av
subvention och prissättning av licensläkemedel innebär ett mått av rättsosäkerhet för berörda företag. Vidare skulle en obligatorisk bedömning av
subvention och pris för varje licensläkemedel innebära en orimligt stor
administrativ börda för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
och samtidigt riskera att försena den enskilda patientens behandling. Statskontoret tillstyrker därför förslaget om att licensläkemedel per automatik
ska omfattas av läkemedelsförmånerna, utom i de fall där Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket fattat ett särskilt beslut, samt förslaget om att
apotekens försäljningspris utgörs av inköpspriset med påslag för handelsmarginalen.
Mot bakgrund av att förslagen ligger i linje med den praxis som tillämpas i
dag, delar Statskontoret utredningens bedömning att detta inte borde få
nämnvärda konsekvenser för kostnaderna för läkemedelsförmånerna. Detta
utesluter inte att TLV ändå bör ges rätt att meddela föreskrifter om vilka
förutsättningar som ska gälla för att licensläkemedel ska få ingå i förmånerna och att myndigheten även fortsatt bör kunna besluta om att vissa läkemedel inte ska omfattas.
Extemporeläkemedel (kapitel 8 och 9)
Statskontoret har med utgångspunkt från betänkandet inte funnit något som
talar för en annan modell för subvention och prissättning av extemporeläkemedel än den hantering som tillämpas i dag. Statskontoret tillstyrker
därför utredningens förslag som rör dessa läkemedel.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Anna Pauloff och utredare Thomas Ringbom, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.
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