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Yttrande över slutbetänkande: Tydligare ansvar och regler för
läkemedel (SOU 2018:89)
Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkt i rubricerat ärende. Kommunens
synpunkter lämnas nedan i tematisk indelning.
Övergripande synpunkter
Uppsala kommun har tidigare lämnat synpunkter på Läkemedelsutredningens delbetänkande
Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87).
Kommunen gör bedömningen att de synpunkter som framfördes i yttrandet över
delbetänkandet överlag fortfarande är aktuella i fråga om Läkemedelsutredningens
slutbetänkande.
Uppsala kommun konstaterar fortsatt att frågorna i utredningen ligger utanför kommunens
egentliga ansvarsområden. Kommunen bedömer det sannolikt att tydliggörande av ansvar och
koordinering i processer är till fördel för alla inblandade parter då det skapar bättre
förutsättningar för planering, likabehandling och tydliga förväntningar.
Uppsala kommun delar emellertid inte utredningens bedömning om fördelarna med överföra
finansieringen av läkemedel från det särskilda statliga bidraget till det generella statsbidraget
fullt ut. Kommunen ser att den nuvarande ordningen för finansiering, med ett särskilt
statsbidrag för finansieringen av läkemedel, bidrar till en tydlig ansvarsfördelning mellan
berörda aktörer. Kommunen ser att det i detta fall finns fördelar i att upprätthålla tydliga
avgränsningar gällande strukturer och ersättningar. En övergång från särskilda statsbidrag till
att inkludera denna ersättning i det generella statsbidraget kan leda till att det på sikt blir
mindre tydligt hur medel och ansvar fördelas. Uppsala kommun tillstyrker därmed inte
utredningens förslag avseende denna punkt.
Praktiska problem med konkurrens mellan generiska läkemedel
Uppsala kommun har erfarenheten att konkurrensen mellan olika generiska läkemedel med
utbytbara sorter upplevs som problematisk för enskilda vårdtagare och vårdpersonal.
Konkurrensen mellan generiska läkemedel medföra att enskilda läkemedel byts ut ofta vilket
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försvårar översikt och kontroll av de läkemedel som ordineras och innebära att enskilda
patienter med svagare socioekonomisk ställning inte längre har råd att använda vissa
läkemedel när de tas ur subventionerna. En konsekvens av detta är ökad risk för exempelvis
felmedicinering och dubbelmedicinering. Kommunen har även erfarenhet av att det blir
svårare att följa effekten av de läkemedel som ordineras i de fall där specifika läkemedel byts
ut ofta.
Kommunen konstaterar att utredningen till viss del belyser denna typ av frågeställningar i
slutbetänkandet. Mot bakgrund av de erfarenheter kommunen gjort gällande utbyten av
generiska läkemedel inom läkemedelsförmånerna vill kommunen fortsatt betona vikten av att
löpande bevaka hur vårdnära kontinuitet och uppföljbarhet kan uppnås och upprätthållas inom
ramen för systemen för subvention och prissättning av läkemedel. Kommunen ser det också
som viktigt förslagens konsekvenser för socioekonomisk jämlikhet och jämställdhet i
förhållande till enskilda patienters tillgång till och kostnader för läkemedel löpande följs upp
och analyseras för att säkerställa likvärdighet.
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