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Bättre skydd vid läkemedelsskador. 
 
Årligen säljs hundratusentals förpackningar av läkemedel på 

apoteken som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen och varje år 

skadas ett antal patienter av dessa läkemedel. Under 2012 såldes 

349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom 

läkemedelsförmånen.1 Eftersom den totala volymen har ökat sedan 

dess rör det sig sannolikt om fler förpackningar idag. 

Dessa läkemedel når Handikappförbundens medlemsförbunds 

medlemmar, ibland utan deras vetskap. Problem uppstår framför allt 

när ett läkemedel som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen blir 

utvalt till ”periodens vara” av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV). Patienten går då in på apoteket 

med ett recept på ett läkemedel som omfattas av 

Läkemedelsförsäkringen och ut med ett läkemedel utan försäkring, 

utan att veta om det. Att detta sker på initiativ från en statlig 

myndighet är särskilt beklagligt. 

Skyddet vid läkemedelsskada är en viktig patientsäkerhetsfråga. En 

oro för att använda ett läkemedel på grund av att det råder osäkerhet 

om och vilken ersättning som kan utgå, riskerar följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen och därmed patientsäkerheten.  

TLV kan i dag, av konkurrensrättsliga skäl, inte kräva att ett 

läkemedel ska ha läkemedelsförsäkring för att få bli periodens vara. 

Det vore däremot möjligt, att via reglering, skapa möjlighet för 

patienten att välja bort oförsäkrade läkemedel. Detta skulle innebära 

ökad kvalitet och säkerhet i patienters läkemedelsanvändning. 

Vi anser att i de fall som TLV väljer ett oförsäkrat läkemedel till 

periodens vara så ska patienten erbjudas ett annat försäkrat 

                                                 
1 Läkemedels- och apoteksutredningen (2013). Ersättning vid läkemedelsskador och 
miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna: delbetänkande. s. 15 
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utbytbart läkemedel utan att behöva betala mellanskillnaden eller 

hela kostnaden för läkemedlet. Vi vädjar nu till regeringen att vidta 

åtgärder för att möjliggöra detta. Det är inte jämlikt att en person 

som avstår från att köpa ett oförsäkrat läkemedel får en högre 

kostnad för "samma läkemedel" när han/hon väljer ett läkemedel 

som tillhör Läkemedelsförsäkringen. 

Vi vill även framhålla vikten av att den som förskriver läkemedlet får 

en återrapportering från apoteket att läkemedlet har bytts ut och mot 

vad/vilket läkemedel. Detta för att stärka patientsäkerheten när 

biverkningar journalförs och rapporteras in till Läkemedelsverket. 

 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
Stig Nyman 
Ordförande 


