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JAMSTALLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PA
UTREDNINGENTTDLIGTANSVAROCHREGLERFOR
LAKEMEDEL
Sammanfallning

Jamstalldhetsmyndigheten staller sig positiv till utredningens ambitioner att
genom sina forslag astadkomma en merjamlik lakemedelstillgang i hela
landet. Samtidigt finner Jamstalldhetsmyndigheten det anmarkningsvart att
konsekvenser av utredningens forslag inte analyseras utifran ett
jamstalldhetsperspektiv. Remissvaret ar skrivet med utgangspunkt i
Jamstalldhetsmyndighetens uppdrag att bidra till att de
jamstalldhetspolitiska malen uppnas. Jamstalldhetsmyndigheten har inga
synpunkter pa forslagens lagtekniska utformning.
Jamstalldhetsmyndigheten valkomnar forslaget om att aldersgransen
for kostnadsfria preventivmedel inom lakemedelsformanema hojs
fran dagens 21 ar till 26 ar.
Jamstalldhetsmyndigheten valkomnar att spraket i berorda lagtexter
har omarbetats i syfte att uppna en niva avjamstalldhet som
rekommenderas for myndigheter i allmanhet.
Jamstalldhetsmyndigheten valkomnar forslaget om att
Socialstyrelsen far i uppdrag att gora arliga analyser avjamlik
tillgang pa lakemedel samt ovrigajamlikhetssyftande forslag inom
ramen for en starkt kunskapsstyming.
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Jamstalldhetsmyndigheten uppfattar att utredningen genomsyras av
ambitionen om att okajamlikheten i tillgang till effektiva lakemedel
i hela landet men noterar att detta i de flesta fall galler geografisk
jamlikhet ochjamlikhet mellan olika patientgrupper.
Jamstalldhetsmyndigheten framhaller attjamlikhet mellan kvinnor
och man, dvs. jamstalldhet, ar ett angelaget omrade inom
lakemedelsanvandning och tillgang till lakemedel.

Synpunkler pa ulredningens forslag
Avsaknaden av konsekvenser ur ettjamstalldhetsperspektiv
Jamstalldhetsmyndigheten finner att avsaknaden av konsekvensanalyser av
utredningens forslag ur ettjamstalldhetsperspektiv ar anmarkningsvard och
paminner om attjamstalldhetsintegrering ar den av riksdagen beslutade
huvudsakliga strategin for att na dejamstalldhetspolitiska malen .
Jamstalldhetsmyndigheten noterar dock att konsekvenser ur ett
jamstalldhetsperspektiv finns med avseende forslaget om att aldersgransen
for konstradsfria preventivmedel inom lakemedelsformanerna hojs.
I utredningens kommittedirektiv (2016:95) framgar att utredningens forslag
ska redovisa konsekvenser i enlighet med kommitteforordningen
(1998:1474). Aven konsekvenser for enjamlik vard ska beskrivas, bade vad
gallerjamlik vard mellan olika gmpper ochjamlik vard over landet.

' Jamstalldhetsintegrering innebar en "omorganisering, forbattring, utveckling och
utvardering av beslutsprocesser, sa att ettjamstalldhetsperspektiv inforlivas i allt
beslutsfattande, pa alla nivaer och i alla steg av processen, av de aktorer som normalt sett
deltar i beslutsfattande (Europaradet, Gender mainstreaming: Conceptual framework,
methodology and presentation of good practices, 1998). Detta ar aven definitionen som
vagleder arbetet medjamstalldhetsintegrering i Sverige och som galler pa nationell,
regional och lokal niva (Proposition 1993/94:147; Arbetsmarknadsutskottet 1994:
Riksdagsskrivelse 1993/94:290).
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I Kommitteforordningen (1998:1474) framgar att konsekvensbeskrivningar
ska goras, om forslagen i ett betankande har betydelse forjamstalldhet
mellan kvinnor och man.
I utredningens avsnitt 4.4 Ldkemedelsbidragets pdverkan pajdmlik tillgdng,
framgar att ett viktigt mal med subventionssystemet och
finansieringsordningen for lakemedel ar att uppna enjamlik tillgang till
lakemedel, oavsett faktorer som patientens alder, bostadsort, kon och
socioekonomi. Utredningen hanvisar till delbetankandet (SOU 2017:87,
avsnitt 7.4) dar en fordjupad analys rorandejamlik tillgang pa lakemedel
genomforts. Inte heller i denna fordjupade analys aterfinns ett
jamstalldhetsperspektiv. (Exempelvis hanvisas till en stor intemationell
undersokning som visat att Sverige ligger relativt hogt vad galler andelen
respondenter som svarade ja pa fragan om de avstatt fran att hamta ut
receptbelagd medicin eller hoppat over doser pa grund av kostnadsskal. Om
detta i hogre grad galler kvinnor, som generellt har samre ekonomiska
forutsattningar an man, framgar ej.)
Utredningens bedomning ar att det ar otvetydigt visat att det forekommer
bade geografisk och socioekonomisk ojamlikhet avseende tillgang till
lakemedel.
Vidare konstateras att det inom finansieringssystemet for bade
forskrivnings- och rekvisitionslakemedel idag inte finns specifika
incitament for landstingen att aktivt arbeta for enjamlik tillgang till
lakemedel.
Jamstalldhetsmyndigheten bedomer det som angelaget att en
jamstalldhetsanalys av utredningens olika forslag genomfors och i synnerhet
forslaget om att overfora statens nuvarande sarskilda bidrag for landstingens
kostnader for formanslakemedel till det generella statsbidraget.
Exempelvis har studier och utredningar visat att det forekommer att man har
hogre tillgang till nyare, dyrare och effektivare lakemedel, och lakemedel
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enligt riktlinjer for lakemedelsbehandlingjamfort med kvinnor2 En
angelagen fraga ar hur sadana monster paverkas av att landstingens statliga
lakemedelsbidrag tas bort och lakemedlen darmed far en hogre relativ
kostnad i den kliniska vardagen?

Statlig uppfoljning och starkt kunskapsstyrning
Jamstalldhetsmyndigheten valkomnar forslaget om att Socialstyrelsen far i
uppdrag att gora arliga analyser avjamlik tillgang pa lakemedel. Det
foreslagna uppdraget innefattar analyser av socioekonomiska och
geografiska variationer samt ytterligare analyser, fordjupningar eller
sammanstallningar betraffandejamlikheten i tillgangen till lakemedel pa
omraden som ar motiverade och som Socialstyrelsen foreslas besluta om.
Vidare framgar att staten inte bara bor utvardera utan ocksa aterkoppla till,
och slutligen utkrava ansvar av landstingen baserat pa utfallet vid
utvarderingen.
Utredningen menar att statliga uppfoljningar i kombination med forslaget
om att ge Lakemedelsverket i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag i
samband med marknadsforingsgodkannande for nya lakemedel, och
forslaget om ett nytt landstingsgemensamt lakemedelsrad, kommer att oka
jamlik tillgang pa lakemedel och starka kunskapsstyrningen.
Jamstalldhetsmyndigheten framhaller att det ar angelaget att i den
foreslagna statliga uppfoljningen och starkta kunskapsstymingen inkludera
ett kons- genus- ochjamstalldhetsperspektiv.
Det ar valbelagt att det forekommer bade kons- och genusskillnader i
relation till lakemedelsframtagning, lakemedelsanvandning samt tillgang till

2 Se exempelvis: Sveriges Kommuner och Landsting,
(0)jamstalldhet i halsa och vard,
reviderad upplaga 2014 sid 71 - 77; Ljungman C, doktoral thesis, Treatment of
hypertension in women and men, University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, 2014.
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lakemedel . Kvinnor har generellt sett en hogre lakemedelsanvandning
jamfort med man och det finns konsskillnader i vilka lakemedel som
anvands4. Skillnadema paverkas bade av kvinnor och mans
sjukdomspanorama och socioekonomiska bakgmnd. Totalt sett har kvinnor
hogre kostnader for lakemedel, forbrukningsartiklar och livsmedel pa
recept. Samtidigt avstar en hogre andel kvinnor fran att hamta ut sina
lakemedel av ekonomiska skal. Mans lakemedelsanvandning ar generellt
lagre an kvinnors men de lakemedel de far ar ofta dyrare an kvinnors. Sedan
2016 ar lakemedelsformanema hogre for man an for kvinnor5.
Aldre kvinnor ar pga demografiska orsaker en stor grupp och de anvander
mycket lakemedel. Extrem polyfarmaci (anvandning av manga lakemedel
samtidigt), lakemedelsbiverkningar och olampliga
lakemedelskombinationer ar betydligt vanligare hos kvinnor an hos man.
Biologiska konsskillnader mellan kvinnor och man paverkar hur lakemedel
omsatts i kroppen och vilka effekter lakemedlet far6. Brister i kunskaper och

Se exempelvis: Fisher JA, Ronald LM, Sex, gender, and pharmaceutical politics: From
drug development to marketing, Gend Med. 2010 Aug;7(4):357-70; Hall-Lipsy EA,
Chisholm-Burns MA, Pharmacotherapeutic disparities: Racial, ethnic, and sex variations in
67 Mar 15,2010;Schenckmedication treatment, Am J Health-Syst Pharm—Vol
Gustafsson K, DeCola PR, PfaffDW, Pisetsky DS (eds): Handbook ofClinical Gender
Medicine, Basel, Karger, 2012, pp 466-472 and pp 437-379; Sveriges Kommuner och
Landsting, (0)jamstalldhet i halsa och vard, reviderad upplaga 2014 sid 71 - 77; Ljungman
C, doktoral thesis, Treatment ofhypertension in women and men, University of
Gothenburg. Sahlgrenska Academy, 2014; Forskarrapporter tilljamstalldhetsutredningen
SOU 2015:86 Underlag till Jamstalldhetsutredningen U 2014:86 Hals.
4 Se exempelvis: Sveriges Kommuner och Landsting, (0)jamstalldhet i halsa och vard,
reviderad upplaga 2014 sid 71 - 77; ForskaiTapporter tilljamstalldhetsutredningen SOU
2015:86 Underlag till Jamstalldhetsutredningen U 2014:86 Hals.
5 Budgetpropositionen 2018/19:1 Utgiftsomrade 9 Halsovard, sjukvard och social omsorg,
sid 38.
6 Se exempelvis; Schenck-Gustafsson K, DeCola PR, PfaffDW, Pisetsky DS (eds):
Handbook ofClinical Gender Mediciae, Basel, Karger, 2012, pp 466-472 and pp 437-379;
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dokumentation kring detta har uppmarksammats liksom avsaknaden av
konsspecifika dosrekommendationer, framforallt relaterat till kvinnor.
Sedan 2013 pagar en uppbyggnad av en nationell kunskapsbank inom
Janusinfo; Janusmed kon och genus (https://janusinfo.se/). Kunskapsbanken
ar en webtjanst for sjukvardspersonal med kons- och genusspecifik
information om lakemedel. Ar 2014 gjordes bedomningen att 25 procent av
de dittills undersokta lakemedlen behovde separata konsspecifika
rekommendationer som inte fanns med i FASS .
Av ovanstaende exempel framgar lakemedelsomradets komplexa koppling
till kon, genus ochjamstalldhet.
Halso- och sjukvardens behandlingar har en djupgaende paverkan pa
kvinnor och mans halsa, livskvalie och ekonomi. Nar genomgripande
forandringar foreslas inom sektom behover kons-, genus- och
jamstalldhetsperspektiventydliggoras.
Beslut i detta arende har fattats av generaldirektor Lena Ag efter
foredragning av utredare Ingrid Osika Friberg

^Tt^^C^]
Lena Ag

Ingrid Osika Friberg

Generaldirektor

Senior utredare

Sveriges Kommuner och Landsting, (0)jamstalldhet i halsa och vard, reviderad upplaga
2014 sid 71 - 77; Forskarrapporter tilljamstalldhetsutredningen, SOU 2015:86 Underlag
till Jamstalldhetsutredningen U 2014:86 Hals.
7 Forskarrapporter tilljamstalldhetsutredningen, SOU 2015:86 Underlag till
Jamstalldhetsutredningen U 2014:86 Hals.
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