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Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt, det vill säga rätten att fungera i 
samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för 
alla. 

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag 
Idag finns ett antal läkemedel utanför förmånen. De är inte 
subventionerade, TLV har inte förhandlat priserna, apoteken kan 
fritt sätta priset och du som kund kan inte byta dem mot ett 
motsvarande läkemedel som är billigare. Allt detta bidrar till högre 
priser och stora prisvariationer mellan olika apotek. 

Utredningen föreslår att staten försöker kontrollera priserna på dessa 
läkemedel med hjälp av ett antal regleringar. 

Funktionsrätt Sveriges ställningstaganden 
Funktionsrätt Sverige delar problembeskrivningen. Många av 
Funktionsrätt Sveriges medlemmar har eller har haft läkemedel som 
tagits ur förmånen. Det innebär för många en prischock. 
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Lars 0 
Ordförande 

Utredningens förslag är dock otillräckliga. De minskar 
prisskillnaderna mellan olika apotek men bidrar inte tillräckligt till 
att öka konkurrensen och pressa priserna. 

När utbyte skulle kunna vara möjligt 
Funktionsrätt Sverige saknar framför allt förslag om utbyte i 
betänkandet. Vi anser att läkemedel som enligt Läkemedelsverket är 
medicinskt utbytbara, ska gå att byta ut på apotek oavsett om 
läkemedlet är subventionerat eller inte. Endast så kan producenter av 
populära märken, som många läkare förskriver utan att tänka på att 
de inte ingår i förmånen, få en prispress. 

Detta har vi även gett besked om i tidigare remissvar, på Ds 2017:29 
"Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel". Där lyfter vi även 
vikten av att detta åtföljs av ett förtydligat krav på att upplysa 
patienten om bytet - bland annat för att säkerställa att läkemedel inte 
byts mot något som patienten är allergisk mot. Vår önskan är att en 
sådan förändring genomförs skyndsamt. 

När generika saknas 
Saknas det däremot generika finns det större behov av att reglera 
marknaden för att minska skillnaderna mellan olika apotek för att 
säkerställa en jämlik vård. Idag varierar priserna på generiska 
preparat mellan apoteksaktörerna på ett orimligt sätt, vilket 
utredningen föredömligt visat. Ett läkemedel är inte som vilken 
produkt som helst, där man i lugn och ro kan jämföra, vänta med att 
köpa eller helt avstå från att köpa. En patient är inte heller vilken 
kund som helst. Som patient kan man befinna sig i en ytterst utsatt 
situation, man kan vara svårt sjuk, orkeslös och ha nedsatt förmåga 
att sätta sig in i de olika alternativ som finns. Inte minst gäller det på 
orter där det enbart f  inns  ett apotek inom rimligt avstånd. 
Funktionsrätt anser därför att det behövs ett system som hindrar 
oskäliga priser, oskäliga prisskillnader och oskäliga prishöjningar. 
Hur detta system ska se ut, och om det av utredningen föreslagna 
alternativet är det bästa, kan vi dock inte ta ställning till. 

Med vänlig hälsning 
Funktionsrätt Sy. rige 
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