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Yttrande över Socialdepartementets promemoria
Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador
(S201/2642/HS)
Ärendet
Stockholms läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på
promemorians förslag och material.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att lämna yttrande till Socialdepartementet i enlighet med förvaltningens
förslag till yttrande.
Förvaltningens förslag till yttrande
Redan i dag ställs det vissa krav på ett receptbelagt läkemedel för att det ska
omfattas av läkemedelsförmånerna och därmed subventioneras av det
offentliga. Vilket försäkringsskydd som erbjuds patienterna är dock inte ett
kriterium som beaktas. Det förekommer därför att läkemedel
subventioneras av det offentliga trots att de inte omfattas av
läkemedelsförsäkringen eller annan jämförbar försäkring. Patienten har i
allmänhet ingen kännedom om vilket försäkringsskydd han eller hon har
vid användningen av det specifika läkemedlet.
I promemorian lämnas förslag som syftar till att patienten som regel ska
kunna utgå från att läkemedel som subventioneras av det offentliga
omfattas av en försäkring som ger denne ett godtagbart skydd vid
personskador som kan uppkomma som en följd av en användning av
läkemedlet. Promemorian behandlar dock inte sådana läkemedel som
används i slutenvården.
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Enligt förvaltningen medför förslaget en förbättring av patientens situation.
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att en förutsättning för att ett
läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna ska vara att läkemedlet
omfattas av en försäkring som ger ett godtagbart skydd vid personskador
som kan uppkomma som följd av en användning av läkemedlet. Vidare
tillstyrks att regeringen får meddela närmare föreskrifter om kravet på
försäkringsskydd, samt att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får
besluta om undantag från kravet på försäkringsskydd.
Miljökonsekvenser
Ändringen medför inga miljökonsekvenser.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist
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1 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m.
Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §1
Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och
försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning

1. att kostnaderna för användning av
läkemedlet, med beaktande av
bestämmelserna i 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), framstår som
rimliga från medicinska, humanitära och
samhällsekonomiska synpunkter, och

1. att kostnaderna för användning av
läkemedlet, med beaktande av
bestämmelserna i 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), framstår som
rimliga från medicinska, humanitära och
samhällsekonomiska synpunkter,

2. att det inte finns andra tillgängliga
läkemedel eller behandlingsmetoder som
enligt en sådan avvägning mellan avsedd
effekt och skadeverkningar som avses i 4 §
läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma
som väsentligt mer ändamålsenliga.

2.att det inte finns andra tillgängliga
läkemedel eller behandlingsmetoder som
enligt en sådan avvägning mellan avsedd
effekt och skadeverkningar som avses i 4 §
läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma
som väsentligt mer ändamålsenliga, och

3. att läkemedlet omfattas av en försäkring som ger ett godtagbart skydd vid personskador
som kan uppkomma som följd av en användning av läkemedlet.
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om kravet på försäkringsskydd enligt första
stycket 3.
Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ett enskilt fall
besluta om undantag från vad som föreskrivs i första stycket 3.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Senaste lydelse 2009:373.

