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Patientvänlig hantering av
läkemedelsförmånen

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma en
reformerad variant av läkemedelsförmånen för att förhindra orimligt höga
läkemedelspriser och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska införa
märkning av de produkter som faller inom läkemedelsförmånen, och detta
tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering
Högkostnadsskyddet för receptbelagda läkemedel är väl förankrad hos svenskarna och
det finns såväl hos allmänheten som bland politiker ett brett stöd för den. Modellen
förutsätter dock att merparten av läkemedlen faktiskt omfattas av högkostnadsskyddet.
Det förutsätter även att de berörda läkemedelsföretagen vill att deras produkter ska göra
det. Om vi ser tillbaka har det traditionellt också varit så, men på senare år har det skett
en förändring. Vi har bland annat sett hur vi gått från att tidigare bara undantagsvis ta
bort subventionen från vissa läkemedel till att bli allt vanligare idag.
Det finns naturligtvis flera skäl till denna förändring, men en av dem är att vissa
företag inte är villiga att göra nödvändiga prissänkningar som krävs av den statliga prisoch subventionsmyndigheten TLV. Ett annat skäl är att företagen inte kan göra
prishöjningar om de inkluderas i förmånen då TLV inte särskilt ofta godkänner
prishöjningar på så kallade etablerade läkemedel.
Kontentan av ett nej på att få höja priset slutar med att det finns tre olika alternativ
på den svenska marknaden. Det första är kort och gott att sluta sälja läkemedlet i
Sverige. Det andra är att fortsätta att sälja läkemedlet inom förmånen, dock med en
eventuell förlust och det tredje är att helt lämna förmånen för att därmed kunna sätta ett
eget pris.
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De svenska apoteken har samtidigt rätt att fritt bestämma över sin marginal för de
läkemedel som står utanför förmånen, vilket bidrar till prisskillnader mellan olika
apotek för samma vara. Inte helt förvånande blir det därför en svår situation för en
ekonomiskt belastad patient som vare sig vet om ett visst läkemedel hamnat utanför
förmånen eller var de kan få tag på produkten för bästa pris.
Regeringen bör utforma ett nytt förslag på en läkemedelsförmån för att minska
risken att behövande patienter tvingas betala orimligt höga priser för sina läkemedel.
Regeringen bör även införa krav på en tydlig märkning av de produkter som inkluderas
i läkemedelsförmånen.
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