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Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt
Västerbottens läns landsting har tagit del av rubricerade delbetänkande och väljer att
lämna följande synpunkter.
Landstinget anser att delbetänkandets beskrivningar stämmer väl överens och
värdesätter den nära dialog och kommunikation som förekommit med olika
intressenter. Dock anser landstinget att delbetänkandet saknar konkreta förslag.
Sammanfattning
Landstinget har tagit del av det yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) utformat och instämmer i de förslag och synpunkter som SKL lyfter och
instämmer i att de mest angelägna övergripande frågeställningarna att hantera är att
lägga förslag som innebär:
o Ett enklare och mer entydigt och tydligt system som bygger på rationalitet och
tydlighet i ansvarsfördelningen och inte på fragmentisering eller begränsningar
avseende hur läkemedel kan tillhandahållas eller hanteras.
o Ett system som tillgodoser behovet av att effektivt kunna värdera och fatta beslut
om läkemedel på samma grund för prioritering och avvägningar som gäller för
andra insatser i sjukvården oavsett om läkemedlen kommer att tillhandahållas via
recept eller rekvisition.
o Att systemet bidrar till att skapa förutsättningar för ett system som säkerställer en
god och jämlik vård.
Landstinget anser att utredningens framtida avvägningar kring delat eller fullt ut
landstingsbaserat kostnadsansvar är mycket angelägna. Landstinget ser det också
viktigt att en dialog med landsting och regioner fortsätter samt att det finns behov av
en utökad dialog rörande frågeställningar som rör kommunal verksamhet.
De begränsningar som landstinget ser i direktiven i utredningen vad gäller förslag
som berör högkostnadsskyddet, anser landstinget att utredningen inte bör hindras
från att ge förslag som påverkar läkemedelsförmånernas omfattning. SKL lyfter i sitt
yttrande för landstinget viktiga synpunkter under rubriken 1.1.1, 1.1.2 och 1.3 Direktiv
och avgränsningar av uppdrag.
SKL lyfter även i sitt yttrande under punkten 5.2.1 en för landstinget viktig fråga när
det gäller läkemedel som landstinget subventionerar utanför förmånerna för vissa
grupper. För landstinget är dessa frågor som tas upp mycket angelägna.
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Landstinget anser det viktigt att ompröva utredningens uppdrag för att utreda frågor
som avser de olika systemen och regelverken för distribution av öppen- respektive
slutenvårdsläkemedel. Landstinget ser det mycket angeläget att otydligheter i regelverk för rekvisition och recept av läkemedel rättas till. Nuvarande tillämpning av
regelverk försvårar i vissa delar en rationell och patientsäker hantering av läkemedel.
Landstinget anser även att utredningen bör få ett tilläggsdirektiv som täcker in frågor
rörande förutsättningar för landstinget att etablera rationella lösningar för vissa livsmedel som i dag förskrivs inom läkemedelsförmånerna. Livsmedel inom förmånssystemet bör också hanteras i en översyn av pris- och subventionssystem.
I övrigt ställer sig landstinget bakom de förslag och synpunkter som SKL framför i sitt
yttrande.
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