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Socialdepartementet

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)
Er beteckning S2019/00100/FS
Kriminalvården, som i huvudsak inte har något att erinra mot de förslag som lämnas i betänkandet,
har följande synpunkter.
Kriminalvården tillstyrker förslagen i betänkandet om att läkemedelsbidraget generaliseras samt
att läkemedel som innehåller insulin och vissa förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna
inte längre ska vara helt kostnadsfria, utan hanteras som varor inom läkemedelsförmånerna.
Kriminalvården tillstyrker vidare förslaget i betänkandet om att vissa läkemedel enligt lag ska
föreskrivas kostnadsfritt till de patienter med en allvarlig psykisk sjukdom som saknar sjukdomsinsikt. Det kan dock ifrågasättas hur den praktiska hanteringen av detta ska ske. Mot bakgrund av
att det kan uppstå svårigheter vid bedömningen av en patients sjukdomsinsikt borde i stället
samtliga läkemedel inom en särskild grupp – exempelvis psykosläkemedel – göras kostnadsfria.
Särskilt om Kriminalvårdens verksamhet
När det gäller Kriminalvårdens verksamhet har myndigheten inte något särskilt uppdrag att
bedriva hälso- och sjukvård. Enligt den s.k. normaliseringsprincipen har intagna inom
Kriminalvården emellertid samma rätt till hälso- och sjukvård som andra. Med hänsyn till
säkerheten, samt av praktiska skäl, bedriver Kriminalvården hälso- och sjukvård motsvarande
primärvård och viss psykiatrisk öppenvård i samtliga anstalter och häkten. Kriminalvården har
redogjort för detta även i remissvaret angående Läkemedelsutredningens delbetänkande
Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87).
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Inom Kriminalvården genomförs ca 32 000 läkarbesök om året. Den totala kostnaden för
läkemedel under år 2018 uppgick till 42 miljoner kr. Kriminalvården kan emellertid inte få del av
ett generaliserat statsbidrag inom ramen för det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
Det får anses utgöra en brist att Läkemedelsutredningen inte närmare har berört detta. Enligt
Kriminalvårdens mening finns det ett behov av att frågan om hur Kriminalvården kan
kompenseras för myndighetens läkemedelskostnader, på ett motsvarande sätt som gäller för ett
landsting, närmare utreds av regeringen.
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Detta yttrande har beslutats av anstalts- och häktesdirektören Hanna Jarl efter föredragning av
verksjuristen Henrik Holmström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit
enhetschefen Christina Källgren Pettersson och sektionschefen Per Henrik Hedbrant.

Hanna Jarl

Henrik Holmström

