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Sammanfattning
Läkemedelverket har beretts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda
betänkande (Dnr Fi2020/03418).
Läkemedelsverket är positiv till att betänkandet belyser effekter av
jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet utifrån flera aspekter inom samhället
och förenar med kraven på jämlikhet och jämställdhet i Agenda 2030 för en
långsiktigt hållbar utveckling.
Betänkandet innehåller inte några lagförslag eller bedömningar som direkt
berör Läkemedelsverket eller påverkar verkets verksamhet i någon större
omfattning varför verket lämnar huvudsakligen övergripande synpunkter, och i
förekommande fall, särskilda synpunkter som indirekt berör myndighetens
uppdrag och ansvar.
Kapitel 23 hälso- och sjukvård
Under kapitlet Hälso- och sjukvård har Läkemedelsverket inga synpunkter på
förslaget men saknar en kommentar om digitalisering av vården, ehälsoverktyg och dess konsekvenser för tillgänglighet för äldre och övriga
sårbara grupper.
S. 824. En jämlik behovsbaserad hälso- och sjukvård utgår diskussionen
från ekonomiska och regionala aspekter. Läkemedelsverket anser att
diskussionen behöver omhänderta fler jämställdhetsaspekter såsom ålder och
kön avseende läkemedelsanvändning.
S. 804–806. Förslag till SBU och Socialstyrelsen. Läkemedelsverket anser
att det behövs en beskrivning om att även gravida screenas för bruk av
läkemedel. Det behövs även ytterligare skrivningar om att kunskapen om
fosterskadande effekter av läkemedel och substanser måste upprätthållas i
befolkningen och inom vården. Läkemedelsverket vill påpeka att ansvar för
hantering av biverkningar, inklusive fosterskador kopplade till
läkemedelsexponering under graviditet, faller inom verkets ansvarsområde.
S. 811. Läkemedelsverket saknar en diskussion om riskbruk av läkemedel i
förslaget om fokus på ungas levnadsvanor.
S. 824 utgår diskussionen från ekonomiska och regionala aspekter.
Läkemedelsverket hade gärna sett en vidare diskussion, kring
läkemedelsanvändning men även utifrån fler jämlikhetsaspekter såsom ålder
och kön.
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S. 829. Läkemedelsverket instämmer i rekommendationerna och vill påpeka
att även ägarförhållanden mellan olika vårdaktörer bör kartläggas för att
förebygga intressekonflikter inom vårdsektorn.
S. 835. Läkemedelsverket anser att otillbörliga intressekonflikter även bör gälla
offentliga aktörer. Gällande frågan om förslaget om förfarandet som beskrivs
angående information till patient vid utlämning av hälso- och sjukvårdspersonal
vill Läkemedelsverket uppmärksamma om att systemet som beskrivs liknas det
för läkemedel och utlämnande på apotek. Läkemedelsverket vill också belysa
att det generiska utbytbarhetssystemet för läkemedel är något mer nyanserat
än som beskrivs i detta avsnitt.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Björn Eriksson efter
föredragning av samordnaren Mitra Ghannad. I den slutliga handläggningen har
även verksamhetsstrategen Charlotte Asker-Hagelberg, koordinatorn Karin
Gårdmark Östh, utredaren Carina Bådagård och enhetschefen Susanne
Zakrisson deltagit.

Björn Eriksson
Mitra Ghannad

Detta beslut har hanterats digitalt och är därför inte undertecknat

Kopia till: registrator, Charlotte Asker-Hagelberg, Karin Gårdmark Östh, Carin
Bådagård och Susanne Zakrisson
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