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Till statsrådet chefenoch
för Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den 12 1992 bemyndigades dåvarande statsrådetmars
Bo Könberg tillkalla parlamentarisk kommitté med uppdrag delsatt atten
analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till 2000, delsår

hälso- sjukvården finansieras organiserashur och bör och på denöverväga
övergripande samhällsnivån. Kommitténs förslagöverväganden och skulle

finansierings-grundas analys och värdering i första hand ochpå treen av
organisationsmodeller; reformerad landstingsmodell primärvårdsstyrd vård och

,
obligatorisk sjukvårdsförsäkring.

före 1994Kommittén, HSU 2000, avlämnadeantog namnetsom sommaren
flera Vidare avlämnades i september 1994 delbetänkandetexpertrapporter.
SOU 132 Landstingens forsknings- och utvecklings-1994: för klinisktansvar
arbete.

Den 22 december 1994 beslutade regeringen kommitténs arbete skulleatt
delvisslutföras med ändrade direktiv. Kommittén fick också ändraden samman-

sättning. tilläggsdirektiven framgår bl.a. kommitténs förslag skallAv utgåatt
från med landsting finansiärer och tillhanda-dagens och kommunersystem som
hållare hälso- sjukvård. kortfattad redogörelse för utredningsupp-och Enav
draget och arbete med detta betänkande återfinns i kapitel Tilläggs-vårt
direktiven Dir 1994:154 i sin helhet bifogats betänkandet bil. 2.har

betänkandet redovisas kommitténs överväganden och förslag i de delarI av
uppdraget för läkemedel i öppenvårdkostnadsansvaretrör samtsom m.m.
läkemedelsförmånen i ochinklusive högkostnadsskydd för sjukvård öppenvård
läkemedel.

arbetet med betänkandet har ledamöter deltagit direktören Leni Björk-I som
lund riksdagsleda-s, ordförande, riksdagsledamoten Leif Carlsson m, f.d.

HallqvistEinhorn kds, landstingsfullmäktigeledamoten IngerJerzymoten
Lindvall riksdagsledamoten Kerstin Heineman fp, landstingsrådet ochmp,
ordföranden riksdagsledamoten Boi Landstingsförbundet Bengt Holgersson,

kommunalrådetHolmberg s, f.d. riksdagsledamoten Karin Israelsson c,
och ChristinaTorgerd s riksdagsledamöterna Stig Sandström vJansson samt

Zedell s.



4 Förord

Som sakkunniga deltagit medicinalrádet Lars-Erik Folkhälsoinstitu-har Holm,
departementssekreteraren Clas Jansson, Finansdepartementet t.o.m. dentet,

Olofsson fr.0.m.25 augusti 1995, departementssekreteraren Kristina den
25 augusti 1995, departementsrådet Ingrid Socialdepartementet,Petersson,

G Scherman, Riksförsäkringsverket och generaldirektörengeneraldirektören K
Örtendahl, Socialstyrelsen.Claes

deltagit programchefen Gert Alaby, Svenska Kommunför-Som harexperter
bundet, departementssekreteraren Per-OlofBürén, Socialdepartementet, departe-

Socialdepartementet t.o.m. denmentssekreteraren Kenneth Ennefors,
1995, socialombudsmannen Hedin, Pensionärernas riks-24 september Bernt

organisation, direktören Toivo Heinsoo, Landstingsförbundet, professor Bengt
Lidbom,Handelshögskolan i Stockholm, socialombudsmannen ToreJönsson,

i Sverige t.o.m. juni 1995, verkställande direk-Landsorganisationen den 30
Anders Milton, Sveriges läkarförbund, departementssekreteraren Larstören

avdelningschefenNilsson, Socialdepartementet fr.0.m. den 25 september 1995,
Handi-Karin Olsson, Vårdförbundet SHSTF, orföranden Margareta Persson,

Landsorgani-samarbetsorgan ombudsmarmen Ylvakappförbundens Töm,samt
sationen i Sverige fr.o.m. den juli 1995.1

departementsrâdet Christina Kärvinge,Kommitténs huvudsekreterare har varit
ekonomen Elisabet Olin kammar-sekreterare apotekaren Ingegerd A genäs, samt

fr.0.m. 23 augusti 1995. AvdelningsdirektörenBerglundBengträttsassessorn
den oktober 1995Barrbrink har varit inlånad från Statskontoret 1Lena t.o.m.

och har därefter varit förordnad sekreterare i kommittén. Kammarrättsas-som
medverkatNordelius f.d. chefsjuristen Sahlin harBo och Jan somsessorn

juridiska i arbetet med betänkandet.experter
1995:122 ReformKommittén härmed överlämna betänkandet SOU påfår

recept.
särskilt yttrande.har länmat reservation ochLedamoten Leif Carlson etten

Lindvall lämnat reservation liksom ledamotenLedamoten Hallqvist harInger en
Stig Sandström.
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Örtendahl,Två de sakkunniga, K G Scherman och Claes har lämnat särskil-av
da yttranden liksom Bernt Hedin och Margaretaexperterna Persson lämnatsom

yttrande.ett gemensamt
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ACE Angiotensin Converting Enzyme
ACE-hämmare påverkar ett enzym

ADA Apotekens Droghandel AB
AFL Lag 1962:381 allmän försäkringom
AIP Apotekens inköpspris
AUP Apotekens utförsäljningspris
DDD Definierade dygnsdoser
HSL Hälso- och sjukvárdslag 1982:763
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handlingsbolag
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Sammanfattning

Uppdraget

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000om
fick i december 1994 direktiv och delvis ändrad sammansättningnya en som
speglade det parlamentariska läget i riksdagen efter valet.

Kommitténs uppdrag omfattandeär och skall enligt direktiven avrapporteras
etappvis i form delbetänkanden. Arbetet skall bedrivas så det kan avslutasav att
i sin helhet den 30 juni 1996.senast

Två uppdragen i direktiven läkemedelsområdet;rör dels utreda förutsätt-av att
ningarna för föra kostnadsansvaretöver för läkemedelsförmånenatt till sjuk-
vårdshuvudmärmen från den allmänna sjukförsäkringen, dels samladgöraatt en
översyn läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet. dettaI betänkandeav
redovisas kommitténs överväganden och förslag i de delar uppdraget rörav som
läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet.

Läkemedelsförmånen omfattar prisnedsatta läkemedel, kostnadsfria läkemedel
,kostnadsfria förbrukningsartiklar och prisnedsatta speciallivsmedel. Högkost-

nadsskyddet är samordnat skydd för avgifter för läkemedel, läkarbesökett och
sjukvårdande behandling. Utanför högkostnadsskyddet ligger speciallivsmedel,
sjukresor liksom sjukvårdande behandling inom den primärkommunalasom ges
hälso- och sjukvården. Fr.o.m. den 1 juli 1995 inträder högkostnadsskyddet när

har köpt prisnedsatta läkemedel och betalat patientavgifter för läkarbe-en person
sök och sjukvårdande behandling för sammanlagt 8001 kronor under tolv-en
månadersperiod räknat från första inköpet eller besöket. För flera barn under
16 iår familj gäller skyddet Egenavgifterna för prisnedsattagemensamt.en
läkemedel 160är kronor 60 kronor 60 kronor Tilläggsbeloppen+ + osv. avser
varje tillkommande läkemedel det förstautöver vid inköpstillfálle.samma
Landstingen beslutar själva patientavgifterna för läkarbesök och sjukvårdan-om
de behandling.
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läkemedelsförmånenKostnadsutvecklingen för

uppgick 1994 till drygt 11för läkemedelsförmånenSjukförsäkringens kostnader
förbruknings-läkemedel, 14miljarder kronor, 85 procentprocent varvarav

för läkemedelsförmå-Statens kostnaderartiklar och speciallivsmedel.procenten
tioårspe-årligen under denmed i genomsnitt 12,7har ökat senasteprocentnen

Ökningenökningstakt. mellantill snabbarerioden. finns tendens alltDet enen
särskilt tydligtendensen1994 uppgick till drygt 16 Den1993 och ärprocent.

för försäk-för kostnadernaläkemedlen,det gällernär merparten avsom svarar
läkemedelsförsäljningen med 7-början perioden ökade den totalaringen. I av

varit 12-16 år.1990-talet harmedan den under8 år procentprocent perper
läkemedlen tillförsäljningsökningen för1995 uppgickUnder det första halvåret

18drygt procent.
andelför alltläkemedlenhar också medfört störreUtvecklingen att svarar en

1990 tilldrygt 9 årsjukvårdskostnaderna, från närmarede totala procentav
sinaminskatlandstingen harförklaring till detta13 1994. En ärår attprocent

fortsattläkemedelskostnaderna harsamtidigtför och sjukvårdutgifter hälso- som
för de kom-sjukvården planerasKostnadsminskningar för hälso- ochöka.att

Läkemedelskostnadernas andellandsting.i kommuner ochmande bådeåren av
kom-under dekomma ökasjukvårdskostnaderna kan således ävende totala att

för läkemedlen utvecklas på sättkostnadsökningarnamande åren samma somom
tioårsperioden.denunder senaste

läkemedelsförmånen.kostnadsökningarna förförklaringar tillfinns fleraDet
Ädelreformen förändringarstrukturellaoch andradelförklaringEn är som

strukturomvand-vårdformer. Dennafrån slutna tillmedför öppnaövergången
finansierasvård,läkemedelsförsäljningen iling medför öppen statenatt avsom

iläkemedelsförsäl j ningen denökar bekostnadläkemedelsförmånen, avgenom
landstingen.finansierasslutna vården som av

och billigaläkemedel konkurrerar äldreoch dyraNya ut

emellertidkostnadsökningenkraftigadrivkraften bakom den ärviktigasteDen
läkemedels-billiga.äldre och Deläkemedel konkurreraroch dyrare utatt nya

läkemedelskostnadernadominerande andelen bådeför denstått avgrupper som
i centralamedel sjukdomaroch kostnadsökningen är nervsystemet,mot mag-

förklaringenfrämstaoch andningsorganen. Dentarmkanalen, ärt-kärlsystemet
någotför dessa fyra läkemedelsgrupperkostnadsökningarna ärtill de kraftiga att

försälj-ifått genomslagläkemedel haroch mycket dyraeller några stortnya
centralasjukdomar iläkemedlenkostnadsökningen förningen. Hälften motav

1988-1994miljard kronor mellanuppgick tilltotaltnervsystemet ensom --
läkemedelnämligenläkemedel,introduktionenförklaras motettnyaav av

Kostnadsök-depression.användsImigran och läkemedelmigrän motsom
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omkringuppgick tillmag-tarmkanalensjukdomar iningen för medel mot som-
helti det påperiod beror600 miljoner kronor under närmaste ett nyttsamma -
magåkommor.och del andraförskrivs vidLosec magsårläkemedel ensom

omkringhjärt-kärlsystemetsjukdomar iKostnadsökningen för medel mot -
högt blodtryckdel1988 förklaras tillkronor sedan375 miljoner attstor av-

vidför medlenKostnadsökningenläkemedel.och dyrabehandlas med nya
tillskrivas1988 kanmiljoner kronor sedan857sjukdomar i andningsorganen --

framför allt denläkemedel ochtill följdbehandling astma, av nyasomav -
blivit dyrare.läkemedlen hari intaproduktutveckling skett sätten attsom -

läkemedelsgrupperi flera andradetsammaMönstret är
teknologiutveck-konsekvensi gradKostnadsökningen således högär en av

förbrukningsartiklari fråga deutveckling har skettliknandelingen. En somom
stomidiabetes,förskrivs viddvs. artiklarläkemedelsförmånen,ingår i som

och inkontinens.
läkeme-forskningsgenombrotten påblir följdenkostnadsökningarDe avsom

vinstsidakostnader. finns ärtill ökade Detdelsområdet leder inte bara somen
behandlings-läkemedel kanidentifierbar.mindre Nya ersättaeller annanenmer

därmed tilltillfrisknande ochtill snabbareoperation, eller ledaform, t.ex. en
läkemedelsituationer kan bättresjukskrivningskostnader. andraminskade I

service-sig kostsammautsträckning klararmedföra patienterna i större utanatt
livskvalitet.form ökad Envinster iDärtill kommeroch omvårdnadsinsatser. av

avvägningsystematiskförutsätterläkemedelsanvändningkostnadseffektiv en
mellanläkemedel ochbehandla, mellan olikabehandla och ickemellan beslut att

kost-problem i sigsåledes intebehandling.läkemedel och Det är attettannan
från såväloptimerasförskrivningenläkemedelsförmånen ökarförnaderna om

synpunkt.samhällsekonomiskmedicinsk som

Över- underförskrivningoch

läkemedelsförmånenförkostnadsökningengenerelltfinns inget påDet svar om
gjorts tyderstudiermedicinskt motiverad. Desamhällsekonomiskt ochär som

onödigtbådeläkemedel, dvs.överförskrivningförekommerdetpå attatt av
Exempel dettaskrivs på ärläkemedelonödigt mängderdyra och ut.stora

förmedför riskerför frikostig ochsannoliktantibiotikaförskrivningen ärsom
sjukvården ochbåde förproblemresistenta, vilketbakterierna blir är ett stortatt

finns vid måttligtöverförskrivningexempeldrabbas. Andra påde patienter som
förskrivnings-och därläkemedelbehandlas med för dyraförhöjt blodtryck som

inteläkemedelökande omfattning kommitidessutommönstret att somavse nya
dödoch för tidigexempelvis slaganfalleffekterdokumenteradehar lika väl mot

överförskrivningexempel rörpåoch billigare Ettäldre annatpreparat.som
användning.för vid Dendöma haralltmagsårsmedlet Losec att van-som av

läkemedelsbehand-förmodligenöverförskrivningligaste anledningen till är att
uppgift.fullgjort sinlingen deninte avbryts när
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Underjörslaivning troligen lika problem, vilket både tillär lederett stort
onödigt lidande ocheller för tidig död för patienten till utgiftsökningar församt
sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringen. Underförskrivning förekom-

troligen vid bl.a. depressioner, hjärtsvikt kranskärlssjukdom.ochmer
Till bilden hör också det finns studier visar till tiondelatt attsom upp en av

alla inläggningar medicinklinikpå läkemedelsrelaterade. ocksåär Ett problem är
patienter inte fullföljer behandlingen avbryter den i förtid. Allvarligaatt utan

brister har också redovisats i behandlingen Det emellertid inte iärastma.av
detalj känt hur vanlig felaktig läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning

fåDe studier gjorts visar emellertid problemet inte ringa. Läke-ärattsom
medelsförskrivningen således inte invändningsfri sig från medicinskaär vare
eller samhällsekonomiska utgångspunkter.

Svaga incitament för kostnadskontroll och kostnadsefelcrivitet

Ett grundläggande problem incitamenten för kostnadskontroll och kost-är att
nadseffektivitet i De åtgärder har vidtagits underärsystemet svaga. som senare

för dämpa kostnadsutvecklingen,år bl.a. införandet referensprissys-att ettav
höjda egenavgifter för patienterna, vissa läkemedel undantagits frånhartem, att

subventionering har inte marginellt kunnat bromsa kostnads-änetc, annat- -
utvecklingen. Staten har således ingen kontroll utgiftsutvecklingen påöver
området.

Läkemedelsförmånen i princip helt finansieringssystem i hälso-är öppetett en
och sjukvård i övrigt i allt väsentligt och finansieras landstingen.styrssom av
Varken landstingen eller förskrivaren egentlighar någon anledning vidtaatt
åtgärder kan dämpa kostnadsökningen ieller öka kostnadseffektivitetensom
förmånssystemet eftersom kostnaderna inte belastar landstingens budget.

Till bilden hör också läkemedelsindustrins marknadsföring informationochatt
till förskrivarna har det inflytandetavgörande kostnadsutveckl ingenöversom- -

inriktad de och dyra läkemedlen. till kostnadsökning-är på Förklaringennya
därför troligen till del effekter frånär marknadsföringsåtgärderstorarna av

industrin. producentobundnaDen informationen har inte tillnärmelsevis samma
omfattning. Riksförsäkringsverket, i dag för kostnaderna försom ansvarar
förmånen, beslutar priserna de läkemedel ingår i förmånen. Verketpåom som
har emellertid inga egentliga möjligheter påverka kostnadsutvecklingen ochatt
kostnadseffektiviteten i frånNär kostnadsansvaret förs denöversystemet.
allmärma sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmärmen skapas bättre förutsätt-
ningar för detta.
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kostnadsdrivandeutformning ärFärmánssystemets

hälso-både i denpatientavgifter öppnamed ökadeårunderUtvecklingen senare
höj-måttligarelativtmedkombinationiläkemedelförochsjukvårdenoch -
fleralltmedförtharhögkostnadsskyddetegenkostnadstaket i attningar av -

svaradesedantioegenavgifter. För årfrånbefriashögkostnadsskydd ochuppnår
prisnedsattaförsäljningkostnaden förtiodrygtfrikortsinköpen för procent av

År försälj-motsvarandefjärdedelför drygtsvarade de1993läkemedel. aven
frikortsinköpen ökatkostnader fördetta harföljdningskostnad. Till statensav

perio-avgiftsfriatioårsperioden. Deunder den500med drygt senasteprocent
1993. Erfaren-halvårcirkagenomsnittiochlängreockså allt ettblirderna var

kraftigtsjukvård ökarläkemedel ochkonsumtionenentydigtvisarheterna att av
patien-ambitionernaocksåbilden hörTill att styrainträder.avgiftsfrihet attnär

avgifter kommerdifferentieradeprimärvårdtillSpecialistvårdfrån genomterna
tillbådesåledesstimulerarfrikortsperioderna. Systemettill underkorta

nivå.felvården påoch tillsjukvårdläkemedel ochöveranvändning att gesav
kostnads-ellerprisnedsattaantingenläkemedlenläkemedelsförmån ärdagensI

År fjärdedelförläkemedlenkostnadsfria statensdesvarade1994fria. aven
fjärdedelar.förprisnedsattadeochförmånenläkemedel inom trekostnader för

högkostnadsskydd harochegenavgifterutvecklingenbeskrivnaDen avovan
1993Underavgiftsfria.läkemedelsköpen ärandelalltmedfört störreatt aven

anting-förmåneninomläkemedelskostnadernatotaladeutgjordes 42 procent av
följdtillegenavgifterlade någon attpatienten intevid vilkainköp aven av av

delalltfrikort. En störrehadepatientenkostnadsfritt ellerläkemedlet attvar
egenavgift.betalarpatientensåledesläkemedelsköpen görs attutanav

läkemedelsförmånenreformeringenförutgångspunkterNågra
högkostnadsskyddetoch

ochläkemedelsförmånenkommitténs översynutgångspunkt förgivenEn av
besparingarbeslutfattatriksdag harregering ochhögkostnadsskyddet är omatt

riks-läkemedelpåegenavgifternahöjningläkemedelsförmånen. Den somi av
tillbidrai syfteåtgärdtillfällig attatt1995 ärbeslut vårenfattadedagen enom

samlade översynHSUsbesparingardeawaktan påifinanser somstatenssanera
minskaberäknashöjningenbeslutade sta-riksdagentill.leda Denförväntas av

Deår.kronormiljoner800medläkemedelsförmånenförutgifter pertens
Problemetminskas.såledesskallläkemedelsförmånenförutgifternaoffentliga

drabbasskallingensåförmånssystemetutforma attsammanhangeti det är att
Deneftersatt.blirvårdenellerhälsanläkemedelskostnaderhögaså attav

deförinomsåledes2000HSU äruppgiften för att ramenpolitiskt svåra -
uppfattasdetsåförmånssystemetutformagällerrestriktionerekonomiska som -
behovmedmänniskortillskyddacceptabelt stora avrättfärdigt och ettgersom

sjukvård.ochläkemedel annan



20 Sammanfattning

En central utgångspunkt utformaär så deannan samladeatt systemet att resur-
för hälso- och sjukvård används effektivtså möjligtserna i längreettsom

perspektiv. Detta skall bl.a. bakgrund systemlösningarmot driverattses av som
kostnaderna dyrbarare vård eller behandlingsmetoderattupp nödvän-ängenom

digt används kommer drabba demytterst med de behovenatt största sjukvår-av
dens insatser, nämligen barn, gamla och kroniskt sjuka. Av skäl detärsamma
också viktigt beakta framsteg i frågaatt medicinskatt teknologi, inklusiveom
läkemedel, utnyttjas rationellt i sjukvården och öka kvaliteten i läkemedels-att
förskrivningen läkemedelskommittéernas arbete och förskrivarnas kvali-genom
tetssäkringsarbete.

Kommittén har för föreslå två högkostnadsskydd;stannat att förseparata ett
läkemedelsförmånen och för öppen hälso- och sjukvård.ett Det främsta motivet
för detta kravetär på besparingar i läkemedelsförmånenatt stora förutsätter
höjda egenavgifter. Att bygga dagenspå och enbart höja egenavgifternasystem
för läkemedel samtidigt höja egenkostnadstaketutan iatt högkostnadsskyddet är
varken möjligt eller ändamålsenligt. Resultatet skulle nämligen bli andelenatt
avgiftsfria läkemedelsköp, läkarbesök ökar kraftigt. Detta skulle i sinetc. tur
förvärra de problem finns med dagens egenavgifter och högkostnadsskydd,som
nämligen konsumtionen ökar avgiftsfrihetatt när inträder. Därtill kommer att
besparingen uteblir eller åtminstone blir mindreavsevärt än avsett.

Till bilden hör också samlade högkostnadsskydd för läkemedelatt och sjukvård
medför avgiftshöjningar denpåatt området påverkar det andra. För lands-ena
tingen innebär höjda egenavgifter för läkemedel andelen frikortsbesök iatt
vården ökar, vilket motverkar ambitionerna vårdutnyttjandetatt styra genom
avgifter och leder till inkomstförluster i form uteblivna patientavgifter.av

Det krävs således degör avvägningarnarättaatt mellan egenavgifternasman
storlek och taket i högkostnadsskyddet både för motverka överkonsumtionatt

läkemedel och sjukvård föroch besparingskravet skall kunnaav attarman
realiseras. Den enda möjliga lösningen vill behålla högkostnads-ettom man
skydd nuvarande slag, höjaär egenkostnadstaket relativt kraftigt.attav Detta
skulle i sin enbart drabba dem med höga utgifter förtur sjukvård och läkemedel;
barn, gamla och kroniskt sjuka.

En tredje utgångspunkt för våra ställningstaganden har varit det skallatt vara
möjligt förutse och följa såväl de fördelningspolitiskaatt ekonomiskaupp som
effekterna förändringar höjningar patientavgifterna. Det underlättasav av av om

har högkostnadsskydd för läkemedel ochseparata sjukvård ochman annan -
försvåras med den samlat högkostnadsskydd vi hartyp av som nu.
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Läkemedelsfönnånen

läkemedel,kostnadsfriaochprisnedsattaläkemedelsförmån omfattarDagens
vissainkontinensstomi ochvid diabetes,förbrukningsartiklarkostnadsfria samt

32förskrivas vidläkemedel kanKostnadsfriaspeciallivsmedel.prisnedsatta
ingetfarms detläkemedel tillkomkostnadsfriamedsjukdomar. När systemet

huvudalter-redovisakommittén bördirektivenhögkostnadsskydd. I ettattanges
förbrukningsartiklar-läkemedlen ochkostnadsfriadebygger pånativ att nusom

högkostnadsskydd.inordnas iprisnedsatta ochgörs ettna

subventionssysteminordnasläkemedlen ikostnadsfriaDe ett nytt

förteckningennuvarande överdentill slutsatsenkommitKommittén har att
Urvaletform.i sin nuvarandekvarinte kankostnadsfria läkemedel avvara
långvarigavissainkonsekvent;avgiftsfrihettillberättigar ärsjukdomar som

fleraLäkemedelsurvalet vidinte andra.omfattassjukdomaroch allvarliga men
konsekventbehandling. Enmed moderndåligtsjukdomar överensstämmer

allvar-långvarig ochkriterier för vad ärfrån dagensförteckning, utgår somsom
medkommaoch iomfattandebli mycketsjukdom, skullelig att tastort sett

sjukdomstillstånd. Kom-allvarligaförekommandevanligastevåramånga av
intefunnit detlösningaralternativaolikahahar efter attmittén övervägtatt --

olikaförsubventionssystemmed olikahanterarimligtfinns något sätt systernatt
godtyckligamed avgöran-i listsystemhamnaläkemedelellerdiagnoser utan att

ochlikartatmedborgarna på sättbehandlaVälfärdssystemen måsteden. ett vara
det angelägetupfattningkommitténs ärEnligtmotivera.förklara ochmöjliga att

omfattan-medriktas till demhuvudsakläkemedel isubventionsamhälletsatt av
läkemedel eller diagnos.läkemedelförutgifterochde behov oavsettstoraav

förteckningengällandedensamtliga läkemedel påslutsatsKommitténs är att nu
läkemedel.försubventionssystemiskall inordnas nyttett

ochstomiartiklarläkemedel,bör omfattaLäkemedelsförmánen
läkemedel ochkrävs förförbrukningsartiklar ettatt tasom

medicineringenegenkontrollför av

kommerdelarläkemedelsförmånen till attförslag innebärVåra stora varaatt
uttalandemed dei linjevilket liggerfortsättningen,istatligt reglerad även som

sjukvårdspolitiskahälso-ochfinns det starkakommitténdirektiven. Enligtigörs
skallförmånssystemetsubventioneraskanläkemedelmotiv för deatt genomsom
helapriser ienhetligaoch tilllika villkorpåtillgängliga för medborgarnafinnas

det begränsarstatlig reglering ävenfortsattmotiverar såledeslandet. Det omen
förmåns-för älvakostnaderna inompåverkamöjligheterlandstingens att ramen
inte likaemellertidregleringstatlig ärmotsvarandeförMotivensystemet. en
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starka för samtliga de produkter i dag ingår i förmånssystemet. Kommitténsom
har kommit till slutsatsen förbrukningsartiklar för stomiopererade och för-att
brukningsartiklar krävs för läkemedel och för egenkontrollatt ta ettsom av
medicineringen skall omfattas läkemedelsfönnånen. Det innebär attav senare

och kontrollstickor vid diabetest.ex. omfattas.sprutor Detsammaspetsar samt
gäller för behövs för injicera andra läkemedel insulinsprutor änattsom som
ligger utanför förmånen i dag.

Inkontinensartiklarna läggs utanför läkemedelsförmánen

Motiven för behålla inkontinensartiklarna i läkemedelsförmånen har inteatt
tyngd. Vi föreslår därför dessa förbrukningsartiklar läggs utanförattsamma

läkemedelsförmånen och regleras i särskild ordning. Förslaget innebär att
kommunerna får kostnads- och tillhandahållaransvaret för inkontinensartiklar till
brukare i särskilda boendeformer medan landstingen får motsvarande föransvar
brukarna i boende. Kommunernas och landstingens regleras i hälso-eget ansvar
och sjukvårdslagen. Sjukvårdshuvudmärmen får egenavgifter förrätt att ta ut
artiklarna. Egenavgifterna inordnas i det s.k. förbehållsbeloppet i fråga om
brukare i särskilda boendeformer och i högkostnadsskyddet för hälso-öppen
och sjukvård i fråga brukarna i boende. Kvaliteten produkternapåegetom
säkras dels Handikappinstitutet för central provning produk-attgenom svarar av

kvalitet och för utbildning och information, delsternas Socialsty-attgenom
relsen reglerar förskrivningsrätten.

Fortsatt speciallivsmedlenöversyn av

En förmånenöversyn med livsmedel för särskilda näringsändamålseparat av
föreslås. Kommittén pekar på några områden bör behandlas vid sådansom en
översyn, bl.a. glutenfria livsmedel livsmedeloch idag förskrivs licenspåsom
efter beslut Läkemedelsverket. Andra områden bör behandlas ärav som egenav-
gifternas utformning prisregleringen. Kommitténs uppfattning livs-ärsamt att
medlen, efter skallöversynen, inordnas i läkemedelsförmånen.

Ett subventionsystem för läkemedelsfönnánennytt

Det grundläggande problemet vid övervägandena utformningen detom av
framtida förmånsystemet bakgrund besparingskravet konsumtionenärmot attav

läkemedel mycket ojämtär fördelad i befolkningen. flestaDe allra köperav
inga läkemedel alls under 40 procentår eller köper läkemedel kostarett som-
högst 500 kronor 30 procent. En mycket liten andel befolkningen knapptav
5 procent behöver läkemedel för 5 000 kronor under ochän årettmer svarar
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såledesbetyderläkemedelskostnaderna. Dettotaladeför omkring 50 procent av
60omkringdemellanfördelasmåsteför förmånenegenavgifternaökadedeatt

läkemedelsutköpen.förbefolkningenprocent som svararav
befolkningen.tillmycket brettsubventionenspridsförmånssystemdagensMed

tolvmånadersperiodÄven underutgiftertotalaha lågaskulle ensompersoner
för-läkemedelsinarabatt påsjälva, fårläkemedelsinabetaladede genomom

förskrivnaocksåinnebäregenavgifterfastamed attSystemetmånssystemet.
låg.läkemedletför ärkostnadenfaktiskadensubventioneras ävenläkemedel om

läkemedel byggerförsubventionssystem atttillförslagKommitténs ett nytt
läkemedelfå sinabehovhardem störstriktas attsamhällets stöd bör mot avsom

faktiskalågaharsamtidigtinnebärsubventionerade. Det att personer som
sinaförkostnadenandeldelbetalafår störreläkemedelförkostnader aven

finansieringentillbidragdärmed lämna störreochläkemedel själva ett av
för förmånssystemetsåledes inomSyftet ärläkemedelsförmånen. att ramen

sinaförkostnaderfaktiskamed lågafrånomfördelningåstadkomma personeren
kommitténEnligtkostnader.faktiskamed högatillläkemedelsutköp personer

läkemedels-välfärdssystemgenerelltsyftet medangelägnadetär ett sommest
villkorlikadel det påfårmedborgareallaförmånen det omattgaranterar avatt
motverkasDärmedläkemedel.dyraoch behöversjukdomde drabbasoch när av

tilläggsförsäkringar.privataockså behovet av
framtidadenövervägandenvid kommitténsutgångspunkternaEn omav

samhälletsdelvarit rikta störresåledesharläkemedelsförmånen att aven
utgifter. Endärmedochläkemedelbehovmed storademsubvention till stora av

läkemed-synliggördetsåvarit utformaharutgångspunkt attsystemetattannan
subventions-Därmed kanpatienten.ochförskrivarenkostnad förfaktiskalets

läkemedelsförmånenförkostnadsutveckl ingendämpatillsig bidrai attsystemet
offentligadebegränsaföringripandenandrabehovetmotverka attoch av

andrasjälvfalletkrävsavgiftshöjningar. Därutöverytterligareutgifterna, t.ex.
Över-läkemedelsförskrivning.rationellåstadkommaåtgärder för att meren

liksomlandstingentillläkemedelsförmånenförkostnadsansvaretförandet av
förskrivar-ocharbeteläkemedelskommittéernasförstärkningförslagen avenom

andra.till äråterkommerkvalitetssäkringsarbete, senare,somnas
läkemedelsförmånenförsubventionssystemförslag tillKommitténs ett nytt

ochläkemedelförkostnadernafaktiskahela debetalarpatienternainnebär att
ikostnaderna50kronor,500till procentgränsstomiartiklar avenupp

001intervallet 1ikostnaderna10ochkronor501 till 1000intervallet procent av
500 kronor3stomiartiklar överläkemedel ochförKostnader500till 3 kronor.

medbetalarPatienternamedel.offentligamed100tillsubventioneras procent
artiklaroch sådanaläkemedelförkronor000maximalt 1utformningdenna

läkemedelfrånavstårnågonförhindratolvmånadersperiod. För attunder atten
kostnaderna pådelamöjligheterhapatienternaskallekonomiska skäl att uppav

högkostnadsskydd[dagenstolvmånadersperioden.flerabetalningstillfallenunder
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omfattas barn under 16 iår familj högkostnadsskydd.ett gemensamtsamma av
Med hänsyn till många barn i dag igår gymnasieskola föreslår kommitténatt

åldersgränsen höjs till 18 år. Förbrukningsartiklaratt behövs för tillföraattsom
kroppen läkemedel och för egenkontroll medicineringenett skall iävenav
fortsättningen kostnadsfria. Det främsta motivet for detta detär kanvara att
finnas risker för vissa insulinberoende diabetiker särskilt deatt inteyngre som-
längre står under uppsikt sina föräldrar skulle kunna riskera sin egenvårdav -

injektionshjälpmedlen och kontrollstickorna belades med egenavgifter.om

Särskilda vårdprogram för patienter med kroniska sjukdomar

Kommittén framhåller vidare vikten landstingen utvecklar vårdprogramattav
för patienter med kroniska sjukdomar. Särskilda vårdprogram för bl.a. diabetes,
diskuteras för närvarande i de s.k. Dagmaröverläggningarna mellan Socialdepar-

och Landstingsförbundet. Vi vårdprogramtementet för diabetes ettser som
första i arbetet med utveckla vårdens kvalitet för patientersteg med kroniskaatt
sjukdomar. arbeteDetta kan sedan successivt följas vårdprogram för andraav
kroniska sjukdomar. Kommittén föreslår 30 miljoner kronor så deavsättsatt att
patienter omfattas särskilda vårdprogram vid diabetes kan sitt insulinsom av
kostnadsfritt i samband med läkemedelsförmånen träder i kraft.att

Högkostnadsskyddet deni hälso- ochöppna
sjukvården

Kommittén föreslår särskilt högkostnadsskydd för den hälso-öppna ochett
sjukvården. Detta skall omfatta patientavgifter för läkarvård och sjukvårdande
behandling inom landstingen, läkarvård och sjukgymnastik hos privata vård-
givare med ersättning från landstingen inkontinensartiklar för brukare isamt

boende. Landstingen beslutar älva patientavgifternas storlek.eget Egenav-om
gifter för kommunal sjukvård skall inte ingå i högkostnadsskyddet. Beredningen

Samreseutredningens förslag samordning offentligt subventioneradeav om av
bör avvaktas innan ställning till egenavgifterna för sjukresortarresor man om

skall inordnas i högkostnadsskyddet.
Egenkostnadstaket i högkostnadsskyddet föreslås 1 000 kronor tolv-vara per

månadersperiod. För barn under 18 iår familj gäller högkostnadsskyddetsamma
gemensamt.

Kommitténs förslag egenkostnadstak i högkostnadsskydden för läkemedels-om
förmånen respektive hälso- och sjukvårdöppen innebär således ingen skallatt
behöva betala sammanlagt högstän 2 000 kronor för läkemedel och sjuk-mer
vård under tolvmånadersperiod.en
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Kostnadsansvaret för läkemedelvönnånen

direktivenI kommitténs överväganden och förslag skall ha sinatt ut-anges
gångspunkt i sjukvårdshuvudmärmen bör kostnadsansvaret för läkeme-övertaatt
delsförmånen från den allmänna sjukförsäkringen.

Syftet med föra kostnadsansvaret för läkemedelsförmånenöver enligtäratt
direktiven dämpa kostnadsutvecklingen och skapa förutsättningar föratt att en
bättre avvägning mellan läkemedelsbehandling och andra sjukvårdande insat-

ser.
Kommittén föreslår kostnadsansvaretför läkemedelyörmánen förs tillöveratt

landstingen i två etapper.
I 1 förslagsvis under tillämpasår med särskiltetapp tre ett system ett stats-- -

bidrag för förmånen. I enlighet med finansieringsprincipen bör det särskilda
statsbidraget kostnader för läkemedel sförmånen kostnadsan-närmotsvara statens

förs minskat med besparingen till följdöver reformeringen självasvaret av av-
förmånssystemet. Statsbidraget fördelas till landstingen enligt principer som
baseras historiskapå kostnader. Landstingen bör i förväggaranteras en
fastställd årlig uppräkning statsbidraget. Uppräkningen bör baseras denpåav
genomsnittliga årliga kostnadsökningen under den tioårsperioden i fastasenaste
priser med tillägg för inflationen.

Kostnaderna för faktorpreparaten för de blödarsjuka slås samtliga lands-påut
ting och faktureras respektive landsting i förhållande till befolkningsandelen.
Motiven för detta faktorkoncentratenär mycket dyra och patienternaäratt att

ojämt fördelade landet.är Vissa landsting får således betydligtöver högre
kostnader andra kostnadsansvaret förs lösningän när Den kommitténöver. som
föreslår innebär kostnaderna för faktorkoncentraten utjämnas mellan lands-att
tingen. Detta medverkar också till landstingen kan bibehålla den höga kvali-att

på hemofilivården och det väl fungerande distributionssystemet för läke-teten
medlen.

I 2 bör söka lösning för finansieringen läkemedels-etapp permanentman en av
förmånen; antingen det särskilda statsbidraget inordnas i detattgenom nya
statsbidragssystemet eller långsiktig stabili andra former kan ochsom ge en
lösning både för och landstingen. fall lösningen blir statsbidragetI detstaten att
inordnas i det statsbidragssystemet utjämning mellan landstingenkrävsnya en
för eventuella behovsskillnader.

Kommunerna får kostnadsansvaret för de inkontinensaniklar förskrivs tillsom
brukare i de särskilda fårboendeformerna. Landstingen motsvarande föransvar
brukare i boende. enlighet finansieringsprincipenI med bör de medeleget som
förs sjukvårdshuvudmännentill reformenöver kostnader närmotsvara statens
genomförs. Medlen inordnas i det statsbidragssystemet efter utjämningnya en
för ålder och kön.
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förbrukningsartiklarde läkemedel ochPrisregleringen somav

omfattas förmånenav

de läkemedelfrågan prissättningenkommitténs uppdrag ingårI prövaatt om av
läkemedelsförmånen.ingår ioch övriga produkter som

förmånsgrundandejanuari 1993Riksförsäkringsverket fastställer sedan den 1
efter ansökan frånläkemedelsförmånenpriser de läkemedel omfattaspå som av

AUP ochutförsäljningsprisfastställda priset apotekensföretagen. Det utgör
Apoteks-somApoteksbolagetshandelsmarginaler.såvälpartihandelnsinkluderar

förbrukningsartiklarna.bolaget för prisregleringen avsvarar
förmånsgrundandefastställandet deförKommittén föreslår ett nytt system av

myndighetstatligbyggerpriserna i läkemedelsförmånen. Systemet på att en ny
regle-för fortsatt statligförmånsgrundande priserna. Motivenfastställer de en

förmånenprodukter ingår ide läkemedel och andraring områdetpå är att som
enhetliga priseroch tillför medborgarna lika villkorskall finnas tillgängliga på

fördirektiven. Motivenligger i linje medi hela landet, ocksånågot attsom
kommerläkemedelsförmånen inte längreuppgiften flyttas från RFV är attatt

således intesjukförsäkringen. Verket har någotallmärmadel denvara en av
denna i detkostnadsutvecklingen försig förmånen ellerför nyavareansvar

läkemedelsområdet.uppgifterinte heller andra påVerket har någrasystemet.
hittahar varitför kommitténs övervägandenutgångspunktEn att enannan

i prisregleringeninflytande och insynlandstingen reelltlösning överettgersom
förenligtvarit måstetredje utgångspunkt harområdet. Enpå att systemet vara

gäller inom EU.med de regler som
de för-myndigheten fastställerden statligabyggerDet påsystemet attnya

omfattasprodukterläkemedel och övrigapriserna för demånsgrundande som
överläggningari principföregås emellertidförmånsystemet. beslutDessa avav

inköpspris AIP ochapotekensdet gällermellan landstingen och företagen när
handelsmarginalgäller bolagetsApoteksbolaget detmellan landstingen och när

monopol.för bolagetsdrivs inomverksamhetenför den del ramensomav
berördabåde medöverläggningarsåledes ha direktaLandstingen förutsätts

företag Apoteksbolaget.och
arena förtillhandahållakanstatliga myndighetenDen sägas parternasen

uppgifter i detViktigahandelsmarginalerna.priserna ochöverläggningar om
ochöverläggningarnakringtill procedurernasammanhanget bl.a.är att attse

myndig-gällande regler. Denpriserna sköts i enlighet medfastställandet nyaav
i verksamhet.och oberoende sinheten skall neutralvara

organisa-genomförandet denorganisationskommitté skall förEn nyaavsvara
myndighet skall inrättas,vilkentionen. börDenna närmare överväga typ somav

beslutsformer.ochdimensioneringkompetensbehov,den myndighetensnya
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Läkemedelskommittéema

I uppdrag ingårvårt vilka åtgärder kan behöva vidtas förövervägaatt attsom
stärka läkemedelskommitterna inflytande läkemedelsförskrivningen. I detöver
sammanhanget skall särskilt uppmärksammas möjligheterna erbjuda deatt
privatpraktiserande läkarna möjligheter medverka i arbetet med framatt att ta
kommittéernas rekommendationer.

Förskrivaren har förcentral roll läkemedelsförskrivningen. Vid förskriv-en
ningsbeslutet fattar förskrivaren beslut grundar sig patientens sjuk-påett som
dornstillstånd förskrivarensoch på kunskap och erfarenhet. förskrivarensBåde
kunskaper och erfarenheter och patientens önskemål kan påverka läkemedelsva-
let i riktning inte med den farmakologiska och ekono-överensstämmeren som
miska värdering ingår i vad vi vanligen kallar rationellt läkemedelsval.ettsom

Till bilden hör också informationsflödet till förskrivare oerhört omfattan-äratt
de. domineras informationDet från läkemedelsindustrin mycketärav som en

informationspart.stark det nationellaPå planet finns offentliga harorgan som
i uppdrag tillmedverka kunskapsuppbyggnad ocheller informationatt om
läkemedel, nämligen Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för
utvärdering medicinsk SBUmetodik och Apoteksbolaget. Regionalt finnsav
läkemedelsinformationscentralerna sju till antalet stöd till förskrivare vidsom- -
komplicerade läkemedelsproblem.

De rådgivande läkemedelskommittéerna landstingens läke-är påexpertorgan
medel. flera harPå håll i landet aktiva läkemedelskommittéer eldsjälarburna av
utvecklat informationsformerarbets- och fått igod genomslagskraft vår-som
den. framförAv olika skäl allt landstingen inte har haft tillräckliga incita-att-

läkemalelskommittérna de ekonomiska förutsättningar och denment att statusge
krävs har kommittéerna inte infriat de höga förväntningar ställts påsom som-

dem, bl.a. i flera statliga utredningar.
Enligt kommittén bör de i dag verksamma läkemedelskommittéerna vidare-

utvecklas med och kraftfulltnågot ändrade arbetsformer ökade Våraresurser.
förslag bygger huvudansvaret för styrningen läkemedelsförskrivningenpå att av
läggs dels läkemedelskommittéernapå skall arbeta uppdrag lands-påsom av
tingen, dels på den enskilde förskrivaren, chefsöverläkaren och grupper av
förskrivare del i kvalitetssäkringsarbetet. Landstingen har föransvaretsom en

läkemedelskommittéerna får stabil finansiering. Staten har föratt etten ansvar
fårkommittéerna kunskapsunderlag från de statliga myndigheterna påatt om-

rådet. De statliga insatserna förstärkas. Ytterligaredetta område bör sex
miljoner bör för Läkemedelsverkets värderingar informationochavsättas av om
bl.a. läkemedel, vilket fördubbling inom verket påärnya en av resurserna
området. Statliga medel bör vidare för nationella kun-uppbyggnadavsättas av
skapsöversikter stöd för läkemedelskommittéernas arbete; med aktuellasom en
terapirekommendationer och värderingar hälsoekonomiska studier.meden av
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i sjukvården. fördag finns det 85 läkemedelskommittéer DetI är ett stortca
för effektivt resursutnyttjande. Enantal för rimliga förutsättningar ettatt ge

optimalt ilandsting enligt bedömning kunnakommitté bör vår ettvaraper
genomsnittlig storlek. kommitté bör ha det övergripande ochlandsting Dennaav

utföras och eller medsamordnande för de uppgifter behöveransvaret som av
stöd olika specialistgrupper.av

särskildföreslår läkemedelskommittéernas verksamhet skall regleras ienVi att
flera läkeme-framgår i varje landsting skall finnas ellerlag. Av denna detatt en

tillsätta kommit-Landstinget bestämmer vilket skalldelskommittéer. organ som
möjlig-förskrivare böroffentligt anställda och privatpraktiserandeBådetén. ges

uppgiftLäkemedelskommittéernasmedverka i kommitténs arbete.het är attatt
tillförlitlig och rationellverka förlämna rekommendationer och sättannat en

baserad vetenskap och beprövadläkemedelsanvändning inom landstinget
förskrivarefå information hurerfarenhet. Kommittén har rätt att grupper avom

rekommendationer.enskilda förskrivare följeraccepterar dessoch vissa fall --
uppföljning läkemedelsförskrivningeninformation skall användas förDenna av

förskrivargrup-for diskussioner med olikainom landstinget underlagsamt som
samverka med varandrafortbildning. Läkemedelskommittéerna böroch förper

med berörda statligakommittéerna vid universitetssjukhusenoch med samt
myndigheter.

uppföljningEkonomisk och medicinsk av

läkemedelsförskrivningen

uppföljningen för-frågan huruppdrag ingår också behandlaI vårt att avom
denförbättras i såväl ide kostnader dessa kanskrivningarna och genererar

privat bedrivna vården.offentligt som
läkemedelsområdetför reformernacentral utgångspunkt de aktuellaEn nu

effektivtoch sjukvård skall användassamlade för hälso- sådeär att resurserna
läkemedelsförskriv-syfte kvaliteten imöjligt. väsentligt ökaEtt ärannat attsom

kvalitets-och förskrivarnasläkemedelskommittéernas arbeteningen genom
läkemedels-informationssystemsäkringsarbete. Detta ställer krav på bättre

medi-redovisning ekonomisk ochdet gäller ekonomiskområdet såväl när som
cinsk uppföljning.

utvecklingläkemedelsförskrivningen och dessLandstingens intresse följaattav
till läkemedelshan-aktivt medverkakan perspektiv. Dettvå är attattses ur ena

till buds.behandlingsterapierteringen integreras del de stårsomsom en av
behandling ochfår kvalitativt bättrekommer leda till patienternaDetta att att en

läkemedelskommittéernafrämsteffektiviteten kan förbättras. Här detäratt som
läkemedelskost-aktivt förvärdefulla roller. andra arbetakan Det är attattges

landstingenFörutsättningarna för detta ökarhålls rimlig nivå. närnaderna på en
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får sammanhållet kostnadsansvar förett läkemedel och övriga kostnader för
hälso- och sjukvården. Detta innebär samtidigt måste detatt acceptera attman
finns möjligheter följa hur kostnadernaatt genereras.

Landstingen har finansiärer läkemedelsförmånen behov kunnasom av attav
härleda läkemedelsförskrivningen till olika kostnadsbärare, dvs. olika sjukhus,
vårdcentraler, basenheter, privatpraktiserande läkare Sådana uppgifteretc.
behövs både underlag för ekonomisk uppföljning föroch budgetfördelning.som
Landstingen har däremot inte behov kunna del uppgifteratt ta rörav av som
enskilda patienters läkemedelsköp eller enskilda förskrivares förskrivnings-
mönster.

Läkemedelskommittéer och förskrivare har inte heller behovnågot fåattav
tillgång till information det möjligtgör identifiera enskilda patienter.attsom
Kommittéer, chefsöverläkare, förskrivare och enskilda förskrivaregrupper av
har däremot behov information läkemedelsförskrivningenatt inomav om
landstinget. Den enskilde förskrivaren bör få information sitt förskriv-egetom
ningsmönster bl.a. för kunna följa detatt överensstämmer med deupp om
rekommendationer läkemedelsval finns inom landstinget. Grupperom som av

förskrivare och cheafsöverläkare bör information på aggregerad nivå detom
förskrivningsmönster tillämpas inom den mottagningen. Läkemedels-som egna
kommittéerna bör få information olika förskrivargruppers förskrivnings-om
mönster. Chefsöverläkare och läkemedelskommittéer bör också kunna delta av
information enskilda förskrivares förskrivningsmönster.om
Vi föreslår två registeratt upprättas:nya

förskrivarregister hos Socialstyrelsenett innehåller informationsom- om
förskrivarens identitet, yrke, specialitet och tjänsteställe förskrivarkodsamt en

unik förär varje förskrivaresom samt
receptregister hos Apoteksbolaget.ett-

Systemet bygger på uppgifterna kompletterasatt med patientensreceptet
förskrivarensochpostnummer kod. Kommittén har vidare gjort bedömningen

information förskrivningsorsakenatt starkt skulle förbättra möjligheternaom
kvalitativagöra analyseratt läkemedelsförskrivningen, bl.a. inommer av ramen

för läkemedelskommittéernas uppföljning hur olika sjukdomar behandlas,av
också i det kval itetssäkringsrbete varje förskrivare skyldigmen ärsom att svara

för. föreslårVi Socialstyrelsen får regeringens uppdragatt överväga huratt ett
klassificeringssystem förskrivningsorsak kan utformas. Avsikten ärsom anger

förskrivningsorsaken skall kunnaatt på i form kod. Data-receptetanges av en
fångsten de uppgifter behövs för den ekonomiska och medicinskaav som
uppföljningen sker i samband med receptexpedieringen, varefter data förs över
till receptregistret.

Receptregistret skall användas underlag för fakturering till landstingen,som
landstingens ekonomiska uppföljning och planering läkemedelskommittér-samt

och förskrivarnas medicinska och ekonomiska uppföljning ochnas kvalitets-
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fårförskrivareellerläkemedelskommittéerlandsting,Varkensäkringsarbete.
patienter.enskildaidentifieramöjligtdetuppgiftertill görtillgång attsom

ochreceptregistrettillreceptblankettenin viafår samlasinformationVilken som
lag.särskildibehandlas reglerasfårdenhur en

beräkningförhögkastnadsdatabasvidarebör upprättaApoteksbolaget aven
åtnjutandeikommerpatientenbevakningegenavgift ochpatientens att avav

endastinnehållerDatabasenläkemedelstörmånen.högkostnadsskyddet i person-
byggabörkostnadsuppgifter. Systemetochläkemedelsköpetfördatumnummer,
självai ställetmedregistreradevillintepatienterpå personnummeratt varasom

högkostnadsdatabasenberäkningenförbehövsunderlagdefår lämna avsom
sina kvitton.uppvisaochatt sparasom nugenom

reformenUppföljning av

Läkemedelsver-handförstadvs. imyndigheter,berördaföreslårKommittén att
reformerdeeffekternaföljatörSocialstyrelsenochket att avansvaret uppges

forskning inombedriverinstitutochUniversitetbetänkandet.iföreslås somsom
börområdenrelevantauppföljningenför engageras.

Kostnadsejfekter

beräk-läkemedelsförmånförslagetföljdtillförBesparingen staten om en nyav
1994. Kom-utgiftsnivånmedjämförtmiljoner kronor960drygttilluppgånas

skallfalli någrautgifter ochökarförslagocksåmittén lämnar statens somsom
sammanlagda besparingenläkemedelsförmånen. Denförinomfinansieras ramen

förslagövrigadeochläkemedelsförmåntillförslagdet somför staten genom
kronor.miljonertill 956betänkande uppgåri dettavi lämnar
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Förslag till

Lag högkostnadsskydd vid köp läkemedelom av

m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

l § Receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel läkare,som av
tandläkare, distriktssköterska eller legitimerad tandhygienist förskrivs för att
påvisa, lindra eller bota sjukdom eller på sjukdom eller i likartat syftesymtom
omfattas högkostnadsskydd enligt 6 § utförsäljningspris fastställts förettav om
läkemedlet i den ordning i 5som anges

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrif-som
ter

visst receptbelagt läkemedel eller viss sådana läkemedelattom grupp av
inte skall omfattas högkostnadsskyddav

vilka receptfria läkemedel omfattas högkostnadsskyddom som av
läkemedel i 5 § första stycket andra meningen och andraattom som avses

stycket läkemedelslagen 1992:859 får omfattas högkostnadskydd utan attav
pris fastställs för dessa medel i den ordning i 5som anges

2 § Medel vilka 3 § läkemedelslagen 1992:859 tillämplig ochär som
förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte läkare eller barnmorskorav
omfattas högkostnadsskydd enligt 6 § utförsäljningspris fastställts förettav om
medlet i den ordning i 5som anges
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förskrivs läkarestomi ochvidbehövsFörbrukningsartiklar3 § avsomensom
omfattasbehörig därtillförklaratSocialstyrelseneller någon avsomannanav

förbruk-förutförsäljningspris fastställtsenligt 6 §högkostnadsskydd ettom
i 5ordningi denningsartikeln angessom

läkemedeltillföra kroppenförbehövsFörbrukningsartiklar ett4 § attsom
kostnadsfritt detillhandahållsmedicineringegenkontrollbehövs föreller omav
eller någontandläkareläkare ellerförskrivssjukdomgrundpå somavavav

därtill.behörigförklaratSocialstyrelsen

marknadsfördenskall begäranX-myndigheten på§5 vara somensomav
skallsökandeDenutförsäljningspris för§§ fastställai 1-3 ett varan.avses

fastställas.skall kunnaför prisetbehövsutredningdenförebringa attsom
utförsälj-fastställandei ärendebeslutmeddelarX-myndighetenInnan ett avom

iinte ingåroch kommunerlandstingsökanden ettskallningspris samt som
myndigheten.införöverläggningartilllandsting kallas

påutförsäljningspris kanfastställttidigareändring tasFråga uppettavom
kommunlandsting ellerellermarknadsfördenbegäran somavvaransomav

införöverläggningpåkallahar rätti landsting. Dessa äveninte ingår attett
detfastställaX-myndighetenkanöverläggning begärsintemyndigheten. Om

utredning.tillgängliggrundvalpriset på avnya
X-myndigheten.vidförfarandetföreskrifterRegeringen meddelar närmare om

förmåns-vid inköpkostnadsreduceringtilli 9 § har rätt6 § Den avavsessom
Kostnadsreducering-högkostnadsskydd.i 1-3berättigade avsesvaror som

i förekom-§ eller,enligt 5fastställtssammanlagdaprisdetberäknas på somen
för-denför3 eller 7stycket§ andragäller enligt lmande fall, varor som
Tillinköpstillfállet.förstafrån deträknatunder årköpermånsberättigade ett

det beloppinköpstillfälle minskassig tillhänförkostnadsreduceringendelden ett
motsvarande mån.ienskilde skall erläggaden

Kostnadsreduceringen utgör
överstigerinteprisetsammanlagdadel detdeninget belopp somavav

500 kronor,
kronoröverstiger 500prisetsammanlagdadetdelden2. 50 procent somavav

000 kronor,inte 1men
000 kronoröverstiger lprisetsammanlagdadel detden90 procent somavav

500 kronorinte 3 samtmen
500 kronor.överstiger 3del detpriset till densammanlagdahela det

vård,i sin18under årflera barnföräldrarellerförälderHar gemensamten
för barnen.andra styckenaochi förstabestämmelserna gemensamttillämpas

förstycketi första äventidunderKostnadsreducering gäller som avsessom
fyller 18 år.denna tidunderbarn som
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Med förälder fosterförälder. Som förälderäven räknas den medävenavses
vilken förälder stadigvarande sammanbor och gifteller har varit ellerären som
har eller hafthar barn med föräldern.

7 § varjeFör läkemedel, vilkettill det denpå svenska marknaden finns en
likvärdig motsvarighet i form eller flera generiska läkemedel, skall videttav
tillämpningen 6 § gälla lägre pris det fastställda.änettav

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, X-myndigheten meddelar
föreskrifter för vilka läkemedel sådant pris skall tillämpas och detettsom om
pris därvid skall gälla.som

Läkemedelsverket får medge undantag från bestämmelserna i första stycket
för enskild det finns synnerliga skäl för det.en person, om

8 § Den under 16 skall,år i den regeringen förordnar,är mån vidsåsom
inköp livsmedel i 20 § livsmedelslagen 1971:511 ochav som avses som
förskrivs läkare, ha till nedsättning det fastställda priset med hela deträttav av
belopp överstiger 120 kronor.som

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer fastställer villkor försom
tillhandahålla livsmedel har till pris.nedsattatt sagtssom nu

Kostnaden för sådana livsmedel får inte räknas med köp sådanasamman av
läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklar isom avses
6

9 § Rätt till förmåner enligt denna lag har den försäkrad enligt l kap.ärsom
3 § första stycket lagen 1962:381 allmän försäkring och bosatt i Sverigeärom

den bosatt här, enligt vad följer förordningsamt utan attsom, vara som av
EEG 140871 tillämpning för social anställda,trygghet närsystemennr om av
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen har rätt
till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap. Rätt till förmåner
enligt 6 och 8 §§ med undantag för i 3 § har den iävenvaror som avses som

fall, bosatt i Sverige, anställninghar i allmän eller enskildannat utan att vara
tjänst här.

Lagen förgäller inte den får sjukhusvård, §i 5 hälso- ochsom som avses
sjukvårdslagen 1982:763 §eller i 2 kap. lagen allmän försäkring.4 om

10 § Har den i 9 § inköpt i 1 och 2 §§ i Danmark,som avses varor som avses
Finland, Island eller Norge och har läkemedlen eller de födelsekontrollerande
medlen förskrivits läkare i Sverige eller behörig läkare i nordisktannatav av
land där inköpet gjordes inköpskostnadenän härför i den denmånersätts som
överstiger den kostnad han eller hon skulle fått vidkärmas inköptssom varanom
i Sverige. Ersättning beräknas inte högre inköpskostnadpå än motsvararsom
det pris har fastställts för i den ordning i 5 § eller, i detsom varan som anges



Författningsförslag34

följer sistnämndapris§ tillämpliga, det lägrefall bestämmelserna i 7 är som av
paragraf.

kvittoochAktiebolagApoteksbolagetErsättning betalas mot att receptut av
inte lyfts föreersättningen utgångenvisas Hardet gjorda inköpetpå avupp.

inte.utbetalas deninköpet gjordes,det varunderdet andra efter åråret

landsting eller dendetenligt denna lag§ Kostnader för förmåner ersätts11 av
sjukvårdshuvudman inomlandstingingår iinte någotkommun varssom

berättigade bosatt.område den är
område,sjukvårdshuvudmansinom någonOm berättigade inte bosattden är
familje-berättigade ellerområde densjukvårdshuvudman inomskall den vars

arbets-gällereller, det ärförvärvsverksammedlemmen närär person somen
registreradområdesjukvårdshuvudman inom ärlös, den sompersonenvars
lag.enligt dennakostnader för förmånerförarbetssökande, svara

i Sverigebosatti fallkostnader för denFör utan attannat sommenvarasom
enligttill förmånertjänst hareller enskild rättanställning i allmängrundpå av

förvärvs-område denneinom ärsjukvårdshuvudmandenna lag den varssvarar
verksam.

Sverige ochmellansocial trygghetöverenskommelse12 § Om en annanomen
lagenligt dennaför förmånerför Sverigeinnefattar åtagande attstat svara

område densjukvårdshuvudman inomhärför denkostnadernaersätts varsav
sin verksamhetsort.förmånsberättigad produkt harförskrivitsom en

enligtsjukvårdshuvudmandenenligt 6 §förmån13 § Fråga prövas somavom
för förmånen.för kostnadenoch 12 §§ har11 att svara

ÖvergångsbestämmelserIkrafitradande- och

begränsning1981:49då lagenkraftträder i denlagDenna om............ ..
gälla.skall upphöraläkemedelskostnader, attm.m.av

träderdå den lagengällerenligt § gamla lagenkostnadsbefrielse 7En nyasom
efter ikraftträdandet.i kraft skall bestå även
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tillFörslag
sjukvårdslagenändring i hälso- ochLag om

1982:763

1982:763sjukvårdslagenHärigenom föreskrivs i fråga hälso- ochom
26 §§ skall ha följande lydelse,dels 18 ochatt

18 och 26 §§,införas bestämmelser, 3 bdels det i lagen skallatt a avnya
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3c§

erbjudaskall ocksåLandstinget
landstingetdem bosatta inomärsom

allvarlig .juk-och grundpå avsom
sådaneller efter behandling fördom
däravfortlöpande behovsjukdom iär

behövs vidförbrukningsartiklar som
ellerurininkontinens, urinretention

Forbrukningsarti-tarminkontinens.
här får förskrivasklar avsom avses

hdlso- ochläkare samt av annan
Socialstyrel-sjukvårdspersonal som

förklarat behörig.sen
dockomfattarLandstingets ansvar

förbrukningsartiklarinte som en
harkommun landstingetinom ansvar

18 bför enligt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Varje kommun skall erbjuda god hälso- och sjukvård dem bor ien som en
sådan boendeform eller bostad i 20 § andra stycket och 21 § tredjesom avses
stycket socialtjänstlagen 1980:620. Varje kommun skall i samband medäven
dagverksamhet, omfattas 10 § socialtjänstlagen, erbjuda god hälso-som av en

sjukvårdoch dem vistas där.som
En kommun får i övrigt erbjuda dem vistas i kommunenäven hälso- ochsom

sjukvård i hemmet hemsjukvård.
Landstinget får till kommun Landstinget får till kommunen en

inom landstinget överlåta skyldig- inom landstinget överlåta skyldig-
heten erbjuda sådan vård, heten erbjuda sådan vård,att attsom som

i andra stycket,sägs landstinget i andra stycket, landstingetsägsom om
och kommunen kommer och kommunenöverens kommer överensom om
det regeringen medger det. det regeringen medger det. Ensamt samt

överenskommelse fârsagtssom nu
för förbruknings-ävenavse ansvar

artiklar enligt 3 c

Kommunen skall också sambandi
med hdlso- och .üukvárd enligt 18 §
första stycket erbjuda dem pdsom
grund allvarlig sjukdom eller efterav
behandling för sådan sjukdom som

fortlöpande behov däravi förbruk-är
ningsartiklar vid urininkontinens,
urinretention eller tarminkontinens.
Beträjfande behörigheten förskri-att

förbrukningsartiklarva som avses
här vad föreskrivs 3 §iäger som c
motsvarande tillämpning.



Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Av patienter får vårdavgifter enligt grunder landstinget eller kom-tas ut som
bestämmer, i den inte särskilt föreskrivet. Patientermån ärannatmunen som

bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom patienterär som avses
i 3 b skall därvid behandlas lika.

kommunen fårEndast vårdavgifter for sådan vård den har betal-ta ut som
ningsansvar för enligt 1990:2 § lagen 1404 kommunernas betalningsansvarom
for viss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i fråga sådan psykiatriskom
långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsinriktning för vilken kommunen
enligt 9 § åtagitlag har sig betalningsansvar.samma

Avgifter för vård enligt 18 § eller Avgifter för vård enligt 18 § eller
för sådan långtidssjukvård 18 § för sådan långtidssjuk-b ellersom en
kommun har betalningsansvar för vård kommun har betalnings-som en
enligt 2 eller 9 § 1990:1404lagen för enligt 2 eller 9 § lagenansvar

kommunernas betalningsansvar 1990:1404 kommunernas be-om om
för viss hälso- sjukvård får inte,och talningsansvar för viss hälso- och
tillsammans med avgifter sjukvård får inte, tillsammans medsom avses
i 35 § tredje stycket socialtjänstlagen avgifter i 35 § tredjesom avses
1980:620 till beloppuppgå så stycket socialtjänstlagen 1980:620stort

den enskilde förbehålls till-inte till belopp denuppgå såatt stort att
räckliga för personligamedel sina enskilde inte förbehålls tillräckliga
behov. medel för personliga behov.sina

erlagt vårdavgifterharDen som
hälso- och sjukvårdöppensom avser

andra fallenligt denna lag i än som
18 § första stycket elleriavses av-
färbruknin enligtgifter för gsartiklar

3 § med sammanlagt högst 1 000c
kronor befriad från därefterär att

för vårderlägga ytterligare avgifter
eller förbrukningsartiklar under den

räknattid återstår år,ettsom av
från det tillfället vid vilketförsta

fårvårdavgift erlagts. Landstinget
bestämma den sammanlagda avgifts-

till grundskall läggassumma som
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

be-fär avgiftsbefrielse till lägreett
000lopp 1 kronor.än
förälder eller föräldrarHar en
flera barn under 18 är igemensamt

vårdnad, fdr barnensin gemensamt
föravgiftsbefrielse kostnadernanär

enligt första stycketvårdavgifter
000 kronorsammanlagt till 1uppgår

eller det lägre belopp bestämtssom
landstinget.av

Kostnadsbefrielse gäller underden
förtid första stycketi ävensom avses

fyller 18under denna tidbarn som
är.

Med förälder fosterfär-ävenavses
denälder. förälder räknasSom även

stadigvarandemed vilken förälderen
sammanbor och eller harärsom

haft barngift eller har eller harvarit
med föräldern.

lag träder i kraft denDenna - - -
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tillFörslag
ändring i 1991:1136Lag lagenom om

försöksverksamhet med kommunal

primärvård

Härigenom försöksverksamhet medföreskrivs 2 § lagen 1991:1136att om
kommunal följandeprimärvård skall ha lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

2§

Följande föreskrifter i hälso- ochföreskrifter i hälso- och Följande
sjukvårdslagenl982:763gällerför sjukvårds1agen1982:763 gäller för

primärvård i ingår i för söks-den ingår för söks- den primärvårdsom som
nämligenverksamheten, nämligen verksamheten,

§ personalen i hälso- och13 personalen i hälso- och 13 § omom
patientansvarigsjukvården och patientansvarig sjukvården ochom om

legitimerad läkare legitimerad läkarem.m., m.m.,
§ allmäntjänst- § under allmäntj15 läkare under 15 läkare änst-om om

specialistutbildning,göring eller specialistutbildning, göring eller
16 § bemyndigande för 16 § bemyndigande för rege-om rege- om

föreskrifter meddela föreskrifterringen meddela ringenatt att omom
tjänster inom hälso-behörighet till tjänster inom hälso- behörighet till

sjukvårdenoch sjukvården och m.m.,m.m.,
planering20 21 §§ planering 20 och 21och avom omav

sjukvården,hälso- och sjukvården, hälso- och
ledningen§ stycket ledningen 22 § första stycket22 första omom

kommunala hälso- och sjuk-kommunala hälso- sjuk- denden ochav av
vården,vården,

vårdavgifter,26 §§26 § vårdavgifter, 26 och a omom
tillsyn,27 27 § Socialstyrelsens§ Socialstyrelsens tillsyn, omom
meddela28 § bemyndigande28 § bemyndigande meddela attatt omom

föreskrifter, föreskrifter,
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

29 i 29 § hälso- och sjukvården i§ hälso- och sjukvården omom
krig.krig.

lag träder i kraft denDenna - - -
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Förslag till

Lag läkemedelskommittéerom

Härigenom föreskrivs följande.

1 § varjeI landsting skall det finnas eller flera läkemedelskommittéer.en
Landstinget bestämmer hur många sådana kommittéer skall finnas ochsom

vilket inom landstinget skall tillsätta kommitté. Landstingetorgan som en
bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för leda-
möterna.

Vad i denna lag landstingsägs gäller kommuneräven inte ingårsom om som
i landsting.något

2 § Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för farmaceutisk och
medicinsk expertis på lämpligt delta i kommitténssätt arbete.att

3 § En läkemedelskommitté har till uppgift rekommendationer tillatt genom
hälso- och sjukvårdspersonalen eller på lämpligt verka försätt till-annat en
förlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommenda-
tionerna skall grundade vetenskap och beprövad erfarenhet.vara

4 § läkemedelskommittéEn får hinder sekretess del alla läkeme-utan taav av
delsförskrivningar gjorts hälso- och sjukvårdspersonal i allmän ellersom av
enskild tjänst inom kommitténs verksamhetsområde och registrerats enligtsom
lagen 1996:000 receptregister. Om kommittén finner det förekommerom att
brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet skall kommittén

degöra påpekanden behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdsper-som
sonalen utbildning för avhjälpa bristerna.att

§5 Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning behövs samverkasom
med andra läkemedelskommittéer med berörda myndigheter, universitetsamt
och högskolor.

6 § Landstinget skall utfärda reglemente med de föreskrifter läke-ett om en
medelskommittés verksamhet och arbetsformer behövs.som

Denna lag träder i kraft den - - -
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tillFörslag
receptregisterLag om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

medAktiebolagApoteksbolagethos3 § fåriändamålde1 § För angessom
förskrivningarregister överförasdatabehandlingautomatisk ett avhjälp av

högkost-1996:000lagenomfattasartiklaroch andraläkemedel omavsom
receptregister.läkemedelvid köpnadssskydd m.m.av

Aktiebolag.Apoteksbolagetreceptregistret ärRegisteransvarig för

inteockså kommunergällerlandstinglagi denna sägsVad som2 § omsom
landsting.iingår

Registerändamâl

föranvändasfårReceptregistret3 §
landstingen,debitering till

hög-bestämmelsernatillämpningenförunderlagetregistrering om2. avav
läkemedelkostnadsskydd vid köp m.m.,av

Aktiebolag,Apoteksbolagetstatistik hosuppföljning och
uppföljningföruppgifterlandstingentillredovisningochregistrering av

statistik,och
läkemedelskommittéertillochförskrivareredovisning tillochregistrering

uppföljning,föruppgifterläkemedelskommittéer1996:000enligt lagen avom
sjukvården.ochkvalitetssäkring i hälso-ochutvärdering

lämnathardemomfattafår endast2stycketenligt förstaAnvändningen som
Ändamålet registre-inteomfattar3stycketenligt förstatill det.sitt samtycke

enskildtill någonhänföraskanuppgifteri registretbevarandering eller somav
uppgifterinte skeredovisningfårändamålbearbetning för dettaVid avperson.

Ändamålen lstycketförstaenligtenskildtillhänföras någonkan person.som
hänfö-kanuppgifterinnebäråtgärderinteomfattar några att3-5 somoch som

Ändamålet stycket 5förstaenligtredovisas.enskild om-till någon personras
förskrivareenskildtillhänföraskanuppgifterredovisningdockfattar ensomav

redovis-denförskrivare,tilllämnasredovisninggäller densåvitt sammasom
förskrivarenvid vilkenenhetvid denchefsöverläkarentilllämnasning som

läkemedelskommittéer.tilllänmasredovisningoch dentjänstgör som
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Registerinnehåll

4 § Receptregistret får innehålla de personuppgifter från behövsrecepten som
för registerändamålen i 3 § skall kunna tillgodoses.att Om förskrivare får
registret utöver och yrke innehållaäven specialitet och arbetsplats.namn

Förskrivningsorsak skall med kod.anges en

Sambearbetning

§5 Receptregistret får tillföras
från vårdregister förs hos förskrivaren,recept ett ochsom

de uppgifter förskrivare i § från4 register hos Socialsty-om ettsom anges
relsen.

sökbegrepp

6 § Patientens identitet får användas sökbegrepp endast för det ändamålsom
i 3 § första stycket Förskrivarens identitet fårsom användasanges som

sökbegrepp endast för de ändamål i 3 § första stycketsom anges

Utlämnande uppgifter på medium för automatisk databehandlingav

7 § Uppgifter receptregistret får lämnas mediumpå för automatisk data-utur
behandling till de och för de ändamål framgårmottagare 3 § förstasom av
stycket l och 3-5.

Gallring

8 § Gallring personuppgifter i receptregistret skall ske så uppgifternaav att tas
bort registret det ändamål förnär vilket uppgifterna bevarats uppfyllt.ärur
Personuppgifter enligt 3 § första stycket 4 och 5 skall bort registrettas ur
samtidigt med redovisningen till mottagarna.

Information

9 § Den registeransvarige skall lämpligtpå lämna patientersätt och förskrivare
information receptregistret. Informationen skall redovisa ändamålen medom
registret och vilka uppgifter registret får innehålla upplysningsamt ge om

de sekretess- och säkerhetsbestämmelser gäller för registret,som
fårätten registerutdrag och rättelse enligt datalagen 1973:289,att och
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uppgifter påutlämnandesambearbetning,i frågabegränsningarde avom
uppgifterbevarandeochsökbegreppdatabehandling,automatiskförmedium av

registret.gäller försom

Bemyndigande

förskrivningsorsakförkoderföreskriftermeddelafårSocialstyrelsen10 § om
enligt 4

deni kraftträderlagDenna - --
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1 Kommitténs uppdrag

1.1 Kommitténs direktiv

Kommittén hälso- sjukvårdensoch finansiering och organisation HSU 2000om
tillsattes den förra regeringen 1992våren och påbörjade sitt arbete underav
hösten år. Huvuduppgiftema enligt de ursprungliga direktiven dirsamma var
1992:30 dels analysera och bedöma hälso- och sjukvårdensatt resursbehov
fram till år 2000, dels huröverväga hälso- och sjukvården bör finansieras på
den övergripande samhällsnivån. l uppdraget ingick också frågor rörsom
patientavgifter och högkostnadsskydd kostnadsansvar för läkemedel i Öppensamt
vård.

Några månader efter regeringsskiftet hösten 1994 beslutades kommitténatt
skulle slutföra sitt uppdrag med ändrade direktiv och med delvis ändraden
sammansättning. Kommittén fick ordförande, direktören Leni Björklund,en ny
och politisk sammansättning speglade det parlamentariska läget i riks-en som
dagen efter valet. Företrädare för Handikappförbundens samarbetsorgan och
Pensionärernas riksorganisation kom vidare ingå i kommittén.att expertersom
Av regeringens tilläggsdirektiv dir. 1994:152 från den 22 december 1994
framgår kommitténs överväganden och förslag skall frånatt dagensutgå system
med landsting och kommuner finansiärer tillhandahållareoch hälso- ochsom av
sjukvård. Tilläggsdirektiven återfinns i bilaga Kommittén har omfattandeett
uppdrag. Enligt tilläggsdirektiven skall kommittén bl.a. överväga

åtgärder kan vidtas för stärka patientens ställning i hälso- ochattsom
sjukvården,
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till 2010 ochår särskilt beakta den
demografiska utvecklingens betydelse för de äldres behov hälso- ochav
sjukvård,
formerna för den statliga styrningen inom hälso- och sjukvården och vilka
avvägningar kan behöva mellan generella och riktadegöras finansiellasom
styrinstrument finansiella och andra styrinstrument i relation till desamt
nationella hälso- och sjukvårdspolitiska målen,
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ochhälso-organisationstyrning ochförde formererfarenheterna avnyaav
sjukvårdshuvudmännen,tillämpassjukvården avsom

vård,iför läkemedel öppenkostnadsansvaret m.m.
öppenvårdsjukvård iförhögkostnadsskyddinklusiveläkemedelsförmånen

läkemedel,och
och däravdefinierasskallfolkhälsoarbetesjukvårdensochhur hälso-

kommu-landsting ochuppgiftsfördelning mellanochföljande stat,ansvars-
samtner

frågaisjukvårdshuvudmännenochmellanansvarsfördelningen staten om
vård-tillstöd kanformeri vilkavårdforskningfinansieringen samt gesav

utveckling.forskningens

form delbe-etappvis iredovisasdirektivenenligtarbete skallUtredningens av
densin helhetslutfört idetskall bedrivas så ärtänkanden. Arbetet senastatt

30 juni 1996.
kost-uppdraget rörde delarkommitténredovisardetta betänkandeI somav

högkostnads-ochläkemedelsförmånenför ochnadsansvaret översynen av --
läkemedel.vård ochskyddet för öppen

sinskall haförslagöverväganden ochkommitténs ut-direktivenI attanges
förkostnadsansvaretskallsjukvårdshuvudmännen övergångspunkt i taatt

Förändring-sjukförsäkringen.från den allmärmavårdenläkemedlen i den öppna
förbruknings-dvs.läkemedel, ävenförförmånssystemetomfatta helaskallen

sammanhang ärutredas i dettabörspeciallivsmedel. Frågorochartiklar som

sjukvårdshuvudmännen,ochregleringen mellanekonomiskaden staten
sjukvårds-mellanekonomiskafördelningen detförprinciperna utrymmetav

huvudmännen,
deningår iprodukterövrigaläkemedel ochdeprissättningen somav

läkemedelsförsäkringen,allmänna
läkemedelskommittéer-stärkaförbehöva vidtaskanvilka åtgärder attsom

inflytande samtnas
kankostnader dessaoch deförskrivningarnauppföljningenhur genererarav

sjukvården.ochbedrivna hälso-privatoffentligti densåvälförbättras som

enligtläkemedelsförmånen ärförkostnadsansvaretföraSyftet med överatt
förförutsättningaroch skapakostnadsutvecklingendirektiven dämpa att enatt

sjukvårdande insat-andraochläkemedelsbehandlingavvägning mellanbättre

ser.
läkemedelsförmånensamladvidare översyningåruppdraget göraI att aven

redovisabörHSU 2000[direktiven etthögkostnadsskyddet.inklusive attanges
förbruk-ochläkemedlenkostnadsfriadehuvudalternativ bygger att nusom

redovisabörkommitténVidare ettprisnedsatta.ningsartiklarna görs attanges
öppenvårdsbesök,förpatientavgifternahuvudalternativ bygger attsom

speciallivsmedelochförbrukningsartiklarläkemedel,prisnedsattaförskrivna
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inordnas i samlat högkostnadsskydd. Vidare bör sjukre-övervägas ävenett om
kan inordnas i detta högkostnadsskydd.sorna

De ekonomiska förutsättningarna för läkemedelsförmånen ochöversynen av
högkostnadsskyddet uttrycks i direktiven s.k. 0-direktiv, dvs. kommitténsom
får med hänsyn till det statsfinansiella inteläget redovisa förslag ökar desom
offentliga utgifterna eller minskar statsinkomsterna.

Dessa förutsättningar därefterhar förändrats. 1995 budgetpropositionI års
prop. 199495: 100, bilaga 6 förslog regeringen både höjningen av egenav-
gifterna för prisnedsatta läkemedel och egenkostnadstaket i högkostnads-av
skyddet. Som skäl fortsatt oroande ökning sjukförsäkringensangavs en av
kostnader för läkemedelsförmånen. Samtidigt konstaterades, med hänvisning till
tilläggsdirektiven till HSU 2000, läkemedelsförmånen de områdenäratt ett av
där regelförändringar leder till ytterligare besparingar kommer redovisasattsom
under mandatperioden. framgårDet vidare regeringen framläggaatt attavser

sparpaket på 1,7 miljarder kronor för 1998. Detta sparpaket innefattarett
besparingar inom läkemedel, tandvård underhålls- och bidragsförskottssys-samt

framgårDet emellertid inte hur regeringen fördela besparingar-temen. attavser
mellan dessa områden.na

I 1995 kompletteringspropositionårs prop. 1994:95: 150 återkom regeringen
till frågan sjukförsäkringens kostnader för läkemedelsförmånen, dvs. innanom
riksdagen hade hunnit behandla förslaget avgiftshöjning. propositionenIom
konstateras regeringen, bakgrund den fortsatta kostnadsutvecklingenatt mot av
för läkemedelsförmånen och det ansträngda statsfinansiella läget, har gjort
bedömningen det motiverat tidigarelägga 1998 läke-års besparingär påatt att
medel höja patientavgifterna för läkemedel i resultatetavvaktan påattgenom

HSU:s förmånssystemet. Avgiftshöjningen beräknas minskaöversynav av
utgifter med läkemedel med 800 miljoner kronor Det framgårår.statens per

emellertid inte heller uttalandena i kompletteringspropositionen hur de 1,7av
miljarder skall läkemedel, tandvård underhålls- och bidrags-samtsom sparas
förskottssystemen skall fördelas de olika utgiftsområdena 1998. Besparing-på

läkemedelpå beskrivs tillfällig åtgärd i avvaktan den samladepåen som en
läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet HSU iöversyn 2000 harav som

uppdrag Kommittén har tolkat de uttalanden har gjortsgöra.att som rege-av
ringen och riksdagen i samband med besluten avgiftshöjningen HSU 2000attom
skall beakta de beslutade och aviserade besparingarna läkemedel i sin över-

Kommittén emellertid inte utformningbunden den avgifter ochärsyn. av av
högkostnadsskydd riksdagen fattatredan beslut Det ligger nämligen isom om.
linje med direktiven till HSU 2000 såväl egenavgifternasomprövaatt som
högkostnadsskyddets utformning. självfallet de restriktionerDäremot anger som
regering och riksdag har de ekonomiska för den omprövningen.angett ramarna
Kommittén skall således självständigt hur de aviserade besparingarna påpröva
läkemedel skall kunna genomföras.
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tillkommittén överlämnatregeringen tillharUnder utredningsarbetets gång en
1994den 20 decemberöverlämnadregeringen och Socialdepartementet rapport

läkemedelsförsäkringen,uppföljningRiksförsäkringsverket medfrån enaven
synpunkter1995 med på13 aprilenskild skrivelse denregeringen ställdtill

denställd skrivelsetill regeringenläkemedelsinformation samt enm.m.
effektiviseraföråtgärderSocialstyrelsen behovetfrån18 maj 1995 attavang.

narkotiska medelförskrivningoch tandläkarestillsynen läkares m.m.avav

dettamedKommitténs arbete1.2

delbetänkande

Underfebruari 1995.iläkemedelsfrågornasitt arbete medKommittén påbörjade
referensgruppantal Enkommittén biträttsarbetets hargång experter.ett stortav

kommitténsbiträttfarmakologisk expertis harochför kliniskmed företrädare
llkap.läkemedelskommittéernauppdragetsekretariat i de delar rörsomav

läkemedelsförskrivningenuppföljningenmedicinskaekonomiskaochsamtden av
bilaga Underframgårsammansättning12. Referensgruppenskap. enav

sakkunnigakommitténsfrågor har ocksåmed dessafas arbetet tre avsenare av
Örtendahl, Socialsstyrelsen,Claesgeneraldirektörenmedverkat;och experter
läkarförbund och direktörenMilton, SverigesAndersverkställande direktören

Landstingsförbundet.Toivo Heinsoo,
Handikappin-framunderlag tagitsvidare olikauppdrag harkommitténsPå av

Socialsty-ochRiksförsäkringsverketLäkemedelsverket,Apoteksbolaget,stitutet,
medicinskahar fleraläkemedelsförmånenarbetet medrelsen. I översynen av

bådaUlf G. Gerdtham,docentenochprofessor Bengt Jönssonexperter samt
haftkommitténmedverkat. Härtill kommeri Stockholm,Handelshögskolan att

statligaandramyndigheter,bl.a. departement,kontakter medantalstortett
med.arbetatkommitténde frågororganisationer berörsochutredningar avsom

ochsakkunniga,ordförande, ledamöter,kommitténsövrigt har experterI
överlägg-och andradeltagit i konferensertillfällenvid åtskilligasekreterare
pågåendesynpunkter detinhämtainformation ochningar för att omge

arbetet.
högkostnadsskydd överläkemedel och spärmerfrågauppdrag iKommitténs om

utrednings-tillskall behandlasfrågor gränsarFlera deområde.ett stort somav
arbetedettautredningar. Vissa delarandra statligabehandlatsarbete avavsom

avsnitt.ibehandlas nästa



49uppdragKommitténs

tidigareochreformeraktuella1.3 Några
utredningar

Merkostnadskommittén

till-kommittéparlamentarisktMerkostnadskommittén, sammansatt somenvar
förändringar inomuppdrag övervägaKommitténs1990.i majkallades attvar

rättvisabättresyfte uppnåmedsocialförsäkringssystemetvissa delar attav
förbruk-läkemedel,kostnader förharsjukdomsgruppermellan olika storasom

1992:65.1990:34, 1991:5,dir.behandlingvård ochningsartiklar, annan
lägrefråganläkemedelsförmånen,omfattade bl.a.uppdragKommitténs om en

högkostnadsskyddsärskiltfråganhandikappersättningennivå inom ettsamt om
direktivenskulle enligtläkemedelkostnadsfriaPrincipernaför sjukresor. om

ligga fast.
1992: 129 Merkost-SOUbetänkandet1992i decemberavlämnadeKommittén

remissbehandlats. NågonBetänkandet harhandikapp.sjukdom ochnader vid
tilltilläggsdirektiventill riksdagen. Iinte avlämnatsi ärendet harproposition

läkemedels-bl.a.Merkostnadskommitténstill översynhänvisasHSU 2000 av
föränd-tillmöjligheteralternativadesammanhangetförmånen. det nämnsI att

börredovisat övervägasMerkostnadskommitténringar förmånssystemet somav
ochi kapitel 7frågortill dessaVi återkommerarbete.i HSU:s

läkemedeljörsödningsutredning1992 års

Apoteksbolagetsavseendesärskilt med påläkemedelsförsörjningen,svenskaDen
förvarit föremål översynVerksamhetsinriktning, harframtida roll och av enen

92,LFULäkemedelsförsörjningsutredningen,1992:53.dir.särskilt utredare
ingickuppdraget1992. li septembertillsattes att

ochläkemedeldetaljhandel medparti-för såvälriktlinjerföreslå som
informationsfrågor,tillhörande

ochmellanavtaletgällandei detförändringarnödvändiga statenföreslå
Apoteksbolaget AB,

ägarstruktur.Apoteksbolagetsfråganpröva om

läkemedelsområdet.tillåta konkurrens92huvudförslag från LFUEtt attvar
föreslåsoch kompetens,Läkemedel1993: 106 attSOUdelbetänkandetI

upphävas.bordesiktläkemedeldetaljhandel medgällermonopolet detnär
läkemedelreceptfriaskede bordeförstastegvis.föreslås ske IAvregleringen ett

ochLäkemedelsverkettillstånd frånefteregenvårdsapoteksärskildasäljas ifå
andraIfarmaceutisk kompetens. stegvissa krav påiakttagande ettmed av

receptbelagdadistribuerafåkunnaapotek rätteller andra ävenskulle dessa att
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läkemedel. Därigenom skulle Apoteksbolaget stegvis bli för konkurrensutsatt
enligt utredaren skulle tillgängligheten, produktiviteten förnyel-ochsom gynna

seförmågan inom läkemedelsområdet.
Utredningen föreslog således ökad konkurrens och ökat inslag privatetten av

verksamhet inom läkemedelsförsörjningsområdet. Man ville dock inte gå så
långt omedelbart privatisera Apoteksbolaget. I slutbetänkandetatt SOUsom
1994:110 Omsorg och konkurrens, avlänmades i augusti 1994, föreslås attsom

kvarstår underägarestaten övergångsperiod.som en

Socialdepartementets beredning 1992 årsav

läkemede[Jörsöüningsutrednings betänkanden

Läkemedelsförsörjningsutredningens betänkanden har följts vid bered-ettupp
ningsarbete inom Socialdepartementet. Under våren 1994 beslutade den dåvaran-
de regeringen proposition prop. 199495:9 Detaljhandel med receptfriaom en
läkemedel förslagdär med utgångspunkt i bl.a. utredningens delbetänkan-m.m.
de SOU 1993: 106 Läkemedel och kompetens redovisades. Propositionen drogs
efter regeringskiftet hösten 1994 tillbaka och behandlades därigenom inte av
riksdagen.

I 1995 tillsattes inom Socialdepartementet arbetsgrupp med uppdragmars en
sammanställa och analysera uppgifteratt rörande Apoteksbolagets hittillsvarande

verksamhet redovisa förslag angående dess framtida roll.samt att
Resultatet det arbetet redovisas i Apoteksbolagets framtida rollrapportenav
Utgångspunkter och förslag. Arbetsgruppens slutsatser och förslag bygger-

bl.a. på genomgång de statliga utredningar Apoteksbolaget och läke-en av om
medelsförsörjningen gjorts sedan Apoteksbolaget bildades inklusive desom
båda betänkandena från LFU 92. Arbetsgruppen har vidare HSUsamrått med
2000. HSU:s betänkande och arbetsgruppens förslag har flera beröringspunkter
och bör i sammanhang. Vi återkommer tillnärmare arbetsgruppensettses
förslag i de delar prissättningenrör förmånsberättigade läkemedelsom samtav
fastställandet Apoteksbolagets handelsmarginal liksom till läkemedelsinfor-av
mationen i kapitel 10, 11 och 12.

Utredningen avgifter handikappområdetinomom

De olika avgiftssystemen inom handikappområdet har över särskildsetts av en
utredare påbörjade sitt arbete i början 1994. Utredningen,som antogav som

Avgiftsutredningen, hade i uppdrag kartläggningnamnet göra och analysatt en
de olika avgiftssystemen inom området det fordras särskil-prövaav samt att om

da åtgärder, riktade till funktionshindrade generellt eller till vissa grupper av
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uppdraget1993: 127. Idir.avgiftsuttagetför begränsafunktionshindrade, att
områdethögkostnadsskydd inomsärskildaförslaglämnaingick också omatt om

SoUbetänkandetsådana. Iutvecklafanns behovdetfannutredaren attatt av
läkemedelochvårdhögkostnadsskyddet for öppenbl.a.törslås1995:35 att

återkom-sjukvård. Vihälso- ochkommunalföravgifteromfatta vissaskalläven
förslag.utredningenstill flerakapiteli 7 avmer

Samreseutredningen

har överoffentligt betalda settsolika slagsamordningenFrågan resoravavom
Utredning-1993.septemberiarbetepåbörjade sittutredaresärskild somav en

förslagframläggauppdraghade iSamreseutredningen,nanmetantogsomen,
betaldaoffentligtslagolikalänensamordning inombättre resor,avavom en

1995:70SOUbetänkandet1993:84 Idir.och sjukresorfärdtjänstt.ex.
kollektivtrafikvanligsåvälförtrafikhuvudmannenföreslogs bl.a. att ansvarges

änst ochlänsfárdtjkollektivtrafiksärskildbenämnerutredarendet somsomsom
utredarenstillåterkommertaxi. Vimedlänetinomsjukresorbl.a. omfattar

i kapitel 7.förslag
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Läkemedel2.1

läkemedelskostnaderna2.1.1 totalaDe

1utvecklingochstorlekLäkemedelskostnadernas

Tabellolika sätt.beskrivas på mångautveckling kanLäkemedelskostnadernas
1974-1994.Sverigeiläkemedelskostnadernapåolika måttfem2.1 innehåller

kro-miljoner892från 1kraftigtkostnadernaökadenominellaabsolutaI termer
med iökninginnebärvilket1994,miljoner kronor809till 151974 ennor

Ökningtakten förstaundermindrenågotår.11,2genomsnitt procent varper
och efter.föreperiodernal980-talethälften änav

inflation.förklaraskankostnadsökningarnanominelladeHuvuddelen avav
nominelladedvs.läkemedelskostnaderna,realaabsolutadeanalysVid aven

kanmoms,exkl.nettoprisindexmeddeflateradeläkemedelskostnaderna som
fastaIförändras mönstret.alternativkostnad,läkemedlensmåttettses som

perio-under helaår3,9genomsnittikostnaderna med procentpriser ökade per
mittenfrånsnabbareklartkostnadernadockökadedetta måttEnligt avden.

förklarasrealtnominellt och attolikatill ärOrsaken mönstretl980-talet. avatt
kostnadsökningenAttdärefter.1980-tal änföre mittenhögreinflationen etavvar

iuttryckskostnadernainteförändras1985realt efter perhögretycks omvara
helaundergenomsnittökade iinvånarekostnadenrealacapita-termer. Den per

underklart störreökningenårliga ärdenochårmed 3,5perioden procent per
perioden.delen avsenare

totaladeandelbeskrivaskanläkemedelskostnaderna ävenreala avDe som
Läke-BNP.bruttonationalproduktenrespektivesjukvårdskostnaderna av

halvanförstaunderminskadejukvårdskostnadernaandelmedelskostnadernas av s
Struk-l980-talet.mitten påefterigenökasedansuccessivt förperioden attav
vilketvårdformer,tillslutna öppnafrånmed övergångförändringarturella

för-minskar,ellerlångsammareökarsjukvårdskostnadernatotaladeinnebär att
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klarar delvis den ökande andelen under år. Hänsyn har i beräkningarnasenare
tagits till överföringen Ädel-sjukvårdsuppgifter till kommunernaav genom
reformen 1992, sjukvårdskostnaderna ökatsatt med 20 miljarder kronorgenom
1992-94. Eftersom sådana förändringar fortsätter det rimligtär att anta att
läkemedelskostnademas andel sjukvårdskostnaderna kommer fortsättaav att att
öka.

Läkemedelskostnadernas andel BNP har relativt konstant legat 0,7påav
under åren 1974-90. Därefter kanprocent ökning konstateras, vilken delvisen

kan förklaras den utvecklingen BNP under dessa år.av svaga av
Ett beskrivasätt kostnadsutvecklingenannat att jämföraär den med utveck-att

lingen konsumentprisindex, uttryck för den allmänna kostnadsutveck-av ettsom
lingen i samhället. Som framgår tabell 2.2 har den totala försäljningenav av
läkemedel på ökat betydligt snabbare konsumentprisindex.recept än fram-Det
går vidare prisutveckl ingen på läkemedelatt exkl. läkemedel introduceratssom

föråret mättillfället inte haftsenaste något avgörande inflytande den totalaöver
kostnadsutvecklingen, vilket beskrivs längrenärmare fram i detta avsnitt.
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1974-1994läkemedelsutgifternapåOlika mått2.1Tabell

54321
%hälso-%Reala avReala 0Nominella avAr
BNPsjukvârds-läkemedels-läkemedels-läkemedels-

kostnadernakostnaderkostnaderkostnader
invånareper

0,7310,2232892189211974
0,739,72462 01420321975
0,729,2248041246721976
0,768,825812522 8431977
0,768,8261161217431978
0,738,6254109240831979
0,718,025310023 7651980
0,717,9248063210041981
0,748,1260161270941982
0,748,2275290227751983
0,707,9268233256751984
0,708,527630126 0871985
0,698,728841026 5701986
0,728,93102 60333571987
0,749,3325743228081988
0,749,2340860216791989
0,759,1344949210 1451990
0,799,03663 154405ll1991
0,9010,54045043035131992
0,9911,54233 686246141993

1,1012,74600364809151994

GerdthamUlfBearbetning:Apoteksbolaget.Källa:
Bakteriologiskafrån Statensförsäljninginkl.AUP, mkrläkemedelskostnader,NominellaKol.

AnstaltVctrinärmedicinskaStatenslaboratoriumoch
1974priserfastaläkemedelskosmader,mkr,2: RealaKol.

1974priserinvånare, fastakr,läkemcdelskostnaderRealaKol. per
sjukvårdskosmadenra.ochtotalahâlso-iLâkemedelskostnademaKol. 4: procentav

förkostnadernatidsseriedärpåbaseradeinvesteringar ärexkl.sjukvårvdskosmadenra enAndelenav
sjukvårdskostnademaochfrån hålso-exkluderadeutvecklingsstördapsykiskt ärföromsorgsverksanrheten

ändrateffektenelimineraför1992-94årenkronor20 miljarder att avmedhar ökats1985.Dessafrån
Ãdelrefomrenenligthuvudmannaskap

199219941993och ärsjukvårdskostnaderna somsammaSkanning bygger attsom
BNPilakemedelskostnadenraKol. procentav

den19941993och ärmellani BNPökningenprocentuella somsammadenbyggerSkanning attsom
1993.och1992i BNP mellanökningenprocentuella
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Tabell 2.2 Jämförelse utvecklingen for läkemedelsförsäljning, läkemedelspriserav
och konsumentpriser, 1980-1994 AUP

År Försäljning 1 Läkemedels- Konsument-
index prisindex prisindex

1980 100 100 100
1981 108 111 109
1982 125 119 120
1983 140 125 131
1984 146 130 141
1985 159 137 149
1986 174 141 154
1987 196 145 162
1988 223 148 172
1989 251 152 183
1990 282 158 203
1991 318 163 219
1992 367 164 223
1993 400 162 232
1994 451 163 238

Källa: Apoteksbolaget

1 kostnader för läkemedel påavser recept

Försäljning läkemedel till sjukhus, receptbelagdaav av
läkemedel och läkemedel utan receptav

Apoteksbolagets försäljning sker på delmarknader, nämligen till sjukhusenstre
slutna vård, till allmänheten enligt och till allmänheten 1994recept utan recept.
utgjorde försäljningen till den slutna vården 13 2 097 miljoner kro-procent
nor. Den öppna vården svarade således för 87 13 561 miljoner kro-procent
nor. Av försäljningen till den Öppna vården 90avsåg 12 171 miljonerprocent
kronor läkemedel enligt dvs. sådan omfattas läkemedelstörmå-recept, som av

I tabell 2.3 redovisas utvecklingen med avseende delmarknadernen. på
1974-1994.
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Tabell 2.3 Läkemedelskostnadema 1974-1994 fördelade försäljningpå till sjuk-
hus, enligt till allmänheten tilloch allmänheten, AUP exkl.recept utan recept
moms. Procentuell andel inom parentesanges

År Försäljning Sjukhus Allmänheten Allmänheten
Enligt Utanrecept recept

%mkr % mkr % mkrmkr

3l973 205111974 1 816 29216 1
1975 2 338l6 54873 23111117 1

73974 246101976 2 369 38416 1
1977 2 725 44716 2 01874 26010

28391978 3 049 50317 2 26374
29991979 3 273 55217 2 42274

1980 619 60417 2 69674 31993
1981 945 66017 91574 37093 2
1982 526 42494 73316 3 36975
1983 084 45295 84617 3 78674
1984 92617 49095 359 3 94374
1985 860 02118 55295 1 4 28773
1986 6 333 05717 69074 58691 4
1987 168 26218 26973 63797 1 5
1988 8 194 469l8 6 O1673 70991

76181989 9 054 1 52917 6 76475
1990 051 615l6 60676 830810 1 7
1991 313 774l6 8 57276 967811 1
1992 910 94815 067812 1 9 89577 1
1993 14 079 99714 10 77477 30891 1

39091994 2 09713 12 17178 115 658

Källa: Apoteksbolaget

Apoteksbolagets BakteriologiskaAnm: försäljning. Försäljning frånAvser Statens
laboratorium och Vetrinårmedicinska Sjukhusapoteken i Stock-Statens anstalt ingår
holms läns landsting ingår i uppgifterna för sjukhus fr.o.m. andra halvåret 1987.

Sjukhusens andel de totala varit relativt konstant under helakostnaderna harav
perioden, det har Sjukhusensskett minskning under de åren.även senasteom en
inköp finansieras landstingen kostnaderna ingår i respektive kliniksochav



förbrukningsartiklar58 Kostnadsutvecklingen för läkemedel,

iincitament kostnadsmedvetnabudget, vilket innebär läkarna haratt att vara
för försälsina läkemedelsbeslut. Kostnadsökningen har också varit något lägre

andrareceptförsäljningen. finns dockningen till sjukhusen for Det ävenän
sjukhusen använder delvisfaktorer bidragit till detta, nämligen annatettattsom

upphandling i konkur-sortiment läkemedel och för vissa produkter kan göraav
rens.

minskat sin andel denförsäljningen till allmänheten harreceptfriaDen av
funnitsbilliga läkemedel,försäljningen. till deltotala Den utgörs stor av som

kostnadenbetalar helamarknaden under lång tid. Eftersom konsumenternapå
sina inköp,beakta priserna vidkostnadsmedvetna ochhar de anledning att vara

nämnvärdinte priset harerfarenheterna inom Apoteksbolaget tyder på attmen
betydelse för valet produkt.av

totalaandel denrecepttörsäljningen tagit alltDet såledesär större avsom en
effektivaredärtill delvis det tillkommitförsäljningen. Förklaringen är att nya,

receptbelagda.och dyrare läkemedel och dessa äratt

efterfinansieringskällorLäkemedeljörsäüningen

landstingen. Ivården betalas heltLäkemedel används inom den slutna avsom
ochreceptfria läkemedelkostnaden vid köpvård betalar patienten helaöppen av

läkemedelsförmánen.inte omfattasläkemedelvid köp receptbelagda avsomav
läkemedelsformånen,ingår dock iläkemedlenHuvuddelen de receptbelagdaav

Rikförsäkringsverketegenavgift och återsto-varvid patienten betalar fastställden
läkemedelskostnader-de totalalandstingen för 13den. 1994 svarade procent av

Utvecklingen årenpatienterna for 27 överför 60 och procent.staten procentna,
framgår tabell 2.4.av

läkemedels-sjukförsäkringens andel de totalaharSom framgår tabellen avav
1970-underandel ökadeLandstingenskostnaderna ökat under perioden. svagt

andel1990-talet. Patienternasl980-talen, har minskat underoch somvarmen
därefter ökat tillprocent och har1982-1991 cirka 25lägst under åren unge-

1970-talet.nivå i mittenfär som avsamma
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2.4.Tabell Läkemedelskostnadema 1974-1994 fördelade efter finanseringkällor,
AUP, mkr exkl. moms. Inom procentuell andel den totalaparentes anges av
försäljningen

Total Landstingen Sjukförsäk- Patienterna
År försäljning ringen

1974 816 292l6l 99555 52929
1975 2 117 33816 l 21157 56827
1976 2 369 38416 33456 65127l
1977 2 725 447l6 l 59058 68825
1978 3 049 50317 74857 79826l
1979 3 273 55217 89658l 82525
1980 3 619 60417 2 15059 86524
1981 3 945 66017 2 18055 10528l
1982 4 526 733l6 2 64558 l 14825
1983 0845 846l7 3 03160 20724l
1984 3595 92617 3 O8558 1 34825
1985 8605 l O2118 3 35657 483251
1986 6 333 l O5717 3 64157 635261
1987 1687 l 26218 4 11157 79525l
1988 8 194 469181 3 83747 2 88835
1989 0549 529171 5 25658 269252
1990 10 051 1 61516 5 92759 480252
1991 313ll 1 77416 6 71459 2 82525
1992 91012 948151 62359 339267 3
1993 04714 1 99714 8 O7863 3 97228
1994 65815 2 O9713 9 40760 4 15427

Källa: Apoteksbolaget

Under 1988 utbetalades ersättning från sjukförsäkringenAnm: endast under måna-åtta
der grundpá omläggning i betalningsrutinen.av

Läkemedelskostnadema europeiskt perspektivi ett

I jämförelse med andra europeiska Sverige måttlig läkemedels-länder har en
konsumtion. Om läkemedelskostnaden invånare i relation till BNPsätts perper
invånare befinner sig Sverige europeiskt genomsnitt, medannära ett t.ex.
Frankrike och Belgien uppvisar högre figur 2.1.kostnader invånareper
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bruttonational-Figur 2.1. läkemedelskostnaden AUP ochFörhållandet mellan
europeiska 1993.produkten i ländernågra

Läkemedelskostnad AUP kr capita 1993per
Källa: MEFA
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capitaläkemedelskostnaderOrsakerna till Danmark och Norge har lägreatt per
länderi dessapatienternaSverige inte kända, torde bero bl.a. påärän attmen

för-vilket leder till lägreläkemedelskostnaderna,betalar andelstörre enaven
lågprisvari-skälDanmarks del torde ytterligaresäljningsvolym. För attett vara

Frankrikeutsträckning i Sverige. lanvänds iläkemedel änstörreanter gerav
förhållan-prisnivåntotalkostnader ärförskrivningsvolym höga trots attstoren

devis låg.

läkemedelkostnadsutvecklingen för2.1.2 Orsaker till

medanalyseratstioärsperioden harKostnadsutvecklingen under den senaste
volymökning och komponentbefintligt sortiment,prisökning iavseende på en

läkeme-dyraredär förskjutningarsortimentsförändringar,speglar mot nya,som
totaladen kost-Ytterligare faktor påverkardominerande faktorn.del denär en

handelsmarginal.Apoteksbolagetsförändringar inadsutvecklingen, nämligen
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Den betydelse de olika faktorerna haft för den totala kostnadsutvecklingen
speglas figur 2.2 och tabell 2.5. Vid analysen har apotekens inköpspris AIPav

vilket innebär förändringaranvänts i Apoteksbolagets marginaler inte fram-att
går, heller inte påverkar beräkningarna. Diagrammet och tabellen visarmen
den procentuella förändringen i jämförelseår med året före.resp

Figur 2.2 Procentuell förändring mellan åren de totala läkedelskostnadernaav
1984-1994 recepbelagda, receptfria och för sjukhusen. Bearbetning tabell 2.5av

20

15-

10-

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

-D- Prisförändring -A- Volymlörändring DDD totalt

-O- Sortimentsförändring -I- Försäljningsökning
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Ökning AIPinköpspris,1984-1994 apotekensläkemedelsüirsäljningen2.5 iTabell

År Sorti-Volymänd-Prishöj-Försälj-Försälj-
ring.nings-nings-ning ments

föränd-DDDeffektökning
ringtotalt.mellanmellan

Öppen medel-ochârenâren
pris-vårdsluten

ökning
DDDper
%%%%mkr

4,91,84,8 +7,938621984 ++ -
4,80,64,28,6 +41971985 ++ -
5,11,33,5 +7,445011986 ++ -
8,00,82,8 +11,95030 +1987 ++
4,75,42,9 +13,65717 +1988 ++
4,23,22,6 +10,36309 +1989 ++
5,24,01,9 +11,57051 +1990 ++
6,32,611,6 2,4 +7872 +1991 ++
8,15,41,1 +15,29076 +1992 ++
8,04,40,112,6 ++10 2321993 + -
6,15,43,4 +15,6 +118481994 ++

ApoteksbolagetKälla:

öknings-snabbareallttendens tilltydligdet finnsframgårtabellenAv att enen
varierarförändringenårligadenläkemedelskostnaderna, äventakt i de totala om

7-8ökningenperiodenbörjankraftigt mellan åren. I procentganska pervarav
periodenbörjanIvarit 12-15 år.1990-taletundermedan denår procent avper

medansortimentsfaktorerna,pris- ochkostnadsökningarnadominerades av
årligaperioden. Dedominerade i slutetsortimentsfaktorernaochvolym- av

Ökningen detunder1994.formed undantagstadigt lägreblevprisökningarna
procentuellaSumman de18till drygt1995 uppgårförsta halvåret procent. av
försäljnings-medinte likasortimentochi pris, volym ärför förändringartalen

additativt.och intemultiplikativtsambandeteftersomi ärökningen procent,
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Prisförändringar

Prisförändringarna på läkemedel har följts under längre tid och presenteratsen
läkemedelsindex. Utvecklingen de 14 framgåråren tabell 2.2ett senastesom av

och figur 2.3 nedan. Läkemedelsprisindex prisförändringarmäts i detovan som
befintliga sortimentet mellan tidpunktertvå viktade med volymen den 12-måna-
dersperiod slutar 3 månader före mätmånaden. Iprisindex ingår således intesom
läkemedel har godkänts de 12 månaderna före mättidpunkten.senastesom

Figur 2.3 Prisutvecklingen for läkemedel uppgifter i december årresp.

15

10-

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Ölanwg-I- årenmellan KP -O- AIPdellaleratmedKPl

Ökning-O- mellanårenAIP -D- AUP KPldeflateralmed inklmoms

Ökning-A- mellanårenAUPinklmoms

Den årliga prisförändringen för läkemedel har legat mellan noll och fyraca
under den IO-årsperioden. Med undantag for 1994 har trendenprocent senaste

Ökningenvarit nedåtgående. har varit mindre ökningen i konsumentprisindexän
KPI, varför läkemedelsprisökningen reellt blir prissänkning läkeme-en om
delsprisindex deflateras med undantagetKPI. Enda 1994 då ökningenär av
apotekens inköpspris för läkemedel KPI.översteg

Kronans försämrade värde från 1992 och framåt fick inte omedelbart genom-
slag läkemedelsprisernapå har, enligt uppgift från Riksförsäkringsverket,men



förbrukningsartiklarläkemedel,Kostnadsutvecklingen för64

erhållitläkemedelsföretagenutländskaigenom under 1994, då dedelvis slagit
sortimenthög detprisutvecklingen påkompensation. Under 1994viss somvar

Apoteksbolagetsföri underlagetläkemedel ingårsäljs Dessarecept.utan
harläkemedelsförmånenomfattasPrisökningarna för den delanalys. som av

referensprissortimen-exkl.3,41994 nivåhöjts AIP med 2,7 procentprocent
1995 kommaförtorde prisökningarnaRiksförsäkringsverkettet. Enligt att

understiga två procent.
läkemedel iprisutvecklingen förpåverkat ärförändringarAndra stort attsom

cirka 10motsvarandeprodukterfri ochprissättningen 1993 i princip blev att
1993läkemedelsförmånen.lämnadeomsättningen i vårdöppenprocent av

effekt medkostnadssänkandehaftreferensprissystemet vilketintroducerades en
cirka 400 miljoner kronor.

introduktio-hand priset viddet i förstakostnadsutvecklingenden totala ärFör
vidföreliggersvårigheterSärskildahar betydelse.läkemedel somnen av nya

länder,i andrainte introduceratsläkemedelprissättning ännusomav nya
med och prissättarnajämförainternationella priserdå inte finnseftersom det att

läke-underlaghänvisade tilldärför i utsträckningstörre är presenteras avsom
förprissättningen talar sär-förstasvårigheterna vid denmedelsföretagen. att
få underlagdärefter föruppföljningsinsatser behövs de årenskilda närmaste att

prisjusteringar.för
oftatenderarfunnits marknaden några årläkemedelPriserna attpå som

patenttiden löperförsäljning.ökande Näroförändrade till följd utavvara
referensprissyste-inverkanlågprissynonymer ochfråntillkommer konkurrens av

met.
utför-respektiveinköpspris AIPapotekensberäknadePrisökningarna som

för-marginal harberoende apotekensföljs intesäljningspris AUP att
prisökningarnafårkonstruktionmarginalenstiden. Beroendeändrats över

igenomslag i AUP AIP.mindre än
ivarit lägreunder 1994 änvård harför läkemedel i slutenPrisnivåökningen

för produktersjukhusenvaritorsak till detta harbidragandevård. Enöppen att
sig lägreförhandlat tillvårdanvänds i slutentill väsentlig delhelt ellersom

till denförsäljningVidRiksförsäkringsverket.fastställtspriser deän avsom
förbetydelseocksåsortiment harprissättning. Olikafrislutna vården råder

margi-vård kan haidominerar öppenkostnadsutvecklingen. De preparat som
vård ochanvändning i sluten omvänt.nell

med andrajämförelserelativt låg iläkemedelprisnivånsvenska på ärDen
konsumtionsvoly-lågaden relativtmedländer, vilket tillsammanseuropeiska

läkemedels-gällerdetsituationSverige har närbidrar till att gymrsamenmen
lågockså harFrankrike,2.4.invånare figur lkostnaderna t.ex. somper

hög volym.grundväsentlig påinvånareändå kostnadenprisnivå, blir av enper
prisnivån något.svenska relativaökade denUnder 1994
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Figur 2.4 Förhållandet mellan läkemedelsprisindex och läkemedelskonsumtion
AUP i europeiskanågra 1993.länder

Läkemedelsprisindex AUP Källa: Apoteksbolaget11 1994
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Volymförändringar

Det finns inget enhetligt uttrycka läkemedelsvolymen. antingensätt Det kanatt
antalet expedierade ellergöras läkemedelsposter, antalet försäl-receptsom som

DDD.da förpackningar eller sålda definierade dygnsdoser dessaIngetsom av
volymmått fullständig bild volymförändringar tid.längre Denöverger en av en
genomsnittliga törpackningsstorleken ändras läkemedelkan och mängden på

Önskargenomsnittsreceptet kan förändras. studera befolkningens läke-man
medelskonsumtion medicinsk synvinkel DDD volymmâtt. Dettaär ett gottur en

också det lämpligaste volymmåttetär önskar studera den totala läkeme-om man
delskonsumtionen, dvs. den receptförskrivna, den receptfria och den skersom
vid sjukhus. Oavsett vilket uppgifternaanvänds beaktamått mäste attsom man

försäljningen från apoteken och det okänt hur mycket däravärattavser som
inte konsumeras.

Volymökningen läkemedel mätt DDD variti har under de årensenasteav
4-5 i recipen har volymökningen varit 2,8är. Mätt antalprocent procentper
i genomsnitt mellan 1984 och 1994.per

l En definierad dygnsdos DDD förmodade genomsnittliga dåär den dygnsdosen, läkemedlet an-
vänds vid DDD mått påmedlets huvudindikation. l 000 invånare dag läke-ettav vuxen per gerper
medelsexpositionen i befolkningen. Det skattning befolkningen kanhur delstoranger en av av som
behandlasvarje dag.
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iandel äldreförskjutningfrämstDemografiska förändringar, störremoten
60 år,volymökningen. Invånaredel överbefolkningen, förklarar somen av

ochantalet recipenför 52befolkningen, står22 procentmotsvarar procent avav
1994.kostnaderna år49 procent av

inneburitförändringar vidtagits i vården,Under perioden har dessutom som
kontinuer-gäller såvältill vård. Detförskjutning från sluten öppen en meraen

överflyttningsjukhusen ochvårdtider vidförkortadelig förändring avgenom
hemsjukvårdutbyggnadvård t.ex.tillvissa behandlingar från sluten öppen av

Ädelrefor-strukturella förändringar t.ex.öppenvårdskirurgi,och som mera
men.

läkemedelssortimentetFörändringar i

från denräknas bortbefintliga sortimentetvolymförändringar i detOm pris- och
förändringaruttryckerkostnadsförändringen uppkommertotala restpost somen

frånförskrivningenförskjutningar ikanförändringari sortimentet. Dessa vara
tvärtompris ellermed högretill läkemedellägre prisläkemedel med ettett

Förändring-befintligt sortiment.inomförskrivningsvanorandra förändradeeller
i sortimentet ochläkemedel tillkommitberokan också på attatt nyaarna

försvunnit.läkemedel har
förskjutningvaritförändringar haralla dessasammanlagda effektenDen enav

2.2.figur För-tabell 2.5,4-8 årsortiment meddyrare procentmot ett per
kost-faktorn bakomviktigaste enskildavarit denharskjutningar i sortimentet

varieratfaktorvarit denhar desutomför läkemedel. Det mestnadsökningen som
förutse.därföroch svårastmellan äråren attsom

antalLäkemedelsverketgodkände19931992 och helaUnder slutet ett stortav
innebärmiljarder Det1,8 kronor.kostade cirkaläkemedel, 1994 attsomnya
produkterför läkemedel 1994 avsågkostnaderförsäkringensfemtedelen av
kostnads-Om analyserarmindre tvåmarknaden i år.funnits änpå mansom

registre-sig för produkter1993 visar det1992 ochutvecklingen mellan att som
försälj-medan100 miljoner kronor,kostnaderna med l1987-1992 ökaderats

210 miljonerminskade med1978-86registreratsprodukterningen somav
läke-introduktionenRiksförsäkringsverket. AttfrånUppgifterkronor av nya

avsnittiytterligareillustreraskostnadsutvecklingenfaktor förviktigmedel är en
2.1.3 nedan.

vinst-finnskostnader.bara till ökade DetinteSortimentsförändringar leder en
iblandläkemedel kan ersättaidentifierbar. Nyamindreellersida är enmersom

tillfrisknandesnabbareoperation, eller leda tillbehandlingsform, t.ex. enannan
kan bättresituationerföljd. andrasjukskrivningskostnader Iminskademed som

kommu-sigutsträckning klararipatienternaläkemedel innebära större utanatt
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form förbätt-Därtill vinster ikommerservice- och omvårdnadsinsatser.nala av
och denbetydelse for patienten själv närmastelivskvalitet harrad storsom

omgivningen.

ApoteksbolagettillErsättning

läkemedelskostnader-påverkathur olika faktorerovanstående analysenI den av
inköpsprisapotekenskostnaderna uttryckts iinledningsvis,har, nämntsna som

ersättningen till Apoteks-nämligenfaktor i analysen,AIP. Därmed saknas en
utforsäljningsprisapotekensmellan AIP ochbolaget, skillnadenutgörsom

följs inte beroenderespektiveräknade AIP AUPAUP. Prisökningarna som
Apoteksbolagets margi-förändrats under tiden.marginal harapotekenspå att

prisökningföljdrörlig del, vilket får tillfast ochnal består att avenen enav
inte fårdelen och därigenomden rörligaAIP enbart påverkar procentu-samma

Apoteksbolagetsinköpspriset.utförsäljningspriset iiella genomslag pro-som
ökat inköpspris.således medcentuella marginal sjunker

styrelse,närvarande fastställs bolagetsförmarginal,Apoteksbolagets avsom
marginal-nedanstående diagram. Denförändrats enligthar sedan 1980 senaste

cirkasänkning två1994 och innebarjanuarisänkningen gjordes 1 pro-omen
22,21994Genomsnittsmarginalen för läkemedel årcentenheter. procent.var

ii Sverige bland de lägsta Europa.för läkemedelDistributionsmarginalen är

1980-1994för imarginaler läkemedelFigur 2.5 Apoteksbolagets procent,
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Den ersättning, Apoteksbolaget erhåller marginalen, i förstasom genom avser
hand kostnader för hålla rikstäckande för distribution läkeme-att ett system av
del, dvs. apotek och apoteksombud. Därutöver skall bolaget för följaattsvara
utvecklingen läkemedelsområdet,på ha lager- och leveransberedskap i frågaatt

läkemedel behövs för tillgodose hälso- och sjukvårdens behörigaattom som
krav, verka för saklig information läkemedel t.ex. Läkemedelsbo-att en om
ken, Giftinformationscentralen informationoch till förskrivarna från apoteken
och medverka till fortlöpande statistik produceras läkemedels-att överatt en
förbrukningen.

2.1.3 Kostnads- och volymutveckling för vissa

läkemedelsgrupper 2

Utvecklingen läkemedelsanvändningen kan redovisas på många Utöversätt.av
kostnadsutvecklingen ianvänds det här kapitlet volymmåttet definierade dygns-
doser DDD relaterat till befolkning och tid. DDD invånare och dagtusenper

inget idealtär mått, det det bästa tillgängliga, villär studeranärmen man
förändringar tid och olikheteröver mellan geografiska områden.

Möjligheterna värdera utvecklingen läkemedelsanvändningen och dessatt av
kostnader inte tillfredsställande. Somär utvecklas i kapitel finnsnärmare senare
det för läkemedel i allmänhet möjlighet värdera vid använd-ett nytt att nyttan
ning medlet vid de indikationer och godkänts. kliniskaprövats De pröv-av som
ningarna utförs strikt selekterade patientmaterial, utvalts efter väldefini-som
erade inklusions- och exklusionskriterier. När läkemedlet efter godkännandet
börjar ianvändas vanlig befolkning kan inte kriterier för urvalen samma av
patienter nyttjas. Många patienter har flera sjukdomar. Under den kliniskat.ex.
prövningen kan ha valt inte med patienter med kompliceradatt taman en
sjukdomsbild. Dessa patienter skall inte undanhållas terapi, utfalletny men
kanske inte blir lika bra, och den hälsoekonomiska värderingen inte lika posi-
tiv. När sedan inte tillkärmer hur medlen används det inte bedömagår attman

utvecklingen värd sin kostnad eller Kunskap indikationerär på vilkaom om
läkemedel förskrivs finns endast från den s.k. Diagnos-Receptundersökningen
kap. 12 bygger litet förskrivare.på urvalettsom

De läkemedelsgrupper under perioden 1988-1994 för den domine-ståttsom
rande andelen både läkemedelskostnaderna och kostnadsökningen medelärav

sjukdomar i centrala mag-tarmkanalen, ärt-kärlsystemet ochmot nervsystemet,
andningsorganen Fig. 2.6 och 2.7.
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tidsperiodenFigur 2.6 Totalförsäljningen olika underläkemedelsgrupperav
1988-94 i miljoner AUPuttryckt kronor
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iFigur 2.7 Totalförsäljningen i olika uttrycktläkemedel läkemedelsgrupperav
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År sjukdomar i centralaläkemedelsgruppen vid1994 Medel nervsystemetvar
läkemedelskostnadernade totaladen och svarade då för 17största procent av

psykofarmakaolikahuvudsakligenGruppen innehåller2 589 miljoner kronor.
miljo-1994 371från 1988 till 1Kostnadsökningenmedel smärta.motsamt var

1000 in-antal DDDVolymökningeneller 113kronor mättprocent. persomner
läkemedelhar någrautgjorde Inomoch dag. 14vånare procent. nyagruppen

sumatriptan,migränmedlet lmigrandelsförsäljning introducerats,med stor
depression.används vidserotonináterupptagshämmare,dels s.k. selektiva som

figur 2.9antidepressivafigur 2.8 ochläkemedelsgrupper lmigran,Båda dessa
läkemedlenförsäljningen.genomslagskraft i De2.10 fåttoch har stor nya

kostnadsökningenhälften1994, dvs.500 miljoner kronorkostade nästannära av
1994.mellan 1988 och

introduktionsáretlmigran frånFörsäljningsutvecklingen forFigur 2.8
AUPtill 1994 i miljoner kronor
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Den medicinska bedömningen försäljningsökningen för Imigran denär ärattav
motiverad. Imigran effektivt medel invalidiserandeär sjukdom.ett mot en
Behandlingen kan därför bedömas kostnadseffektiv. Bedömningen byggervara
dock på diagnosen migrän korrekt ställd.äratt

Figur 2.9 Försäljningsutvecklingen för antidepressiva medel 1989-1994 i miljoner
kronor AUP
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Figur 2.10 Försäljningsutveckling for antidepressiva 1989-1994medel uttryckt i
DDD1000antal invånare och dag
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Epidemiologiska data talar for prevalensen behandlingskrävande depres-att av
sion till cirka femuppgår vilket betyder någon under hargång årprocent att ett
fem befolkningen behandlingskrävande depression. Försäljningenprocent av

antidepressiva läkemedel räcker knappt till befolkningen,tvåav procent av
varför underbehandling fortfarande sannolikt förekommer. De s.k. selek-nya
tiva serotoninåterupptagshämmande medlen vid lång rad andra psyki-provas en
atriska indikationer och har blivit föremål för massmedia] uppmärksamheten
långt vadutöver vanligt för läkemedel.är Diagnos-Redeptundersökningensom
visar depression står för ungefär 70 förskrivningarnaatt selektivaprocent av av
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medel långtdessa ärKunskapsuppbyggnadenserotoninåterupptagshämmare. om
ifrån avslutad.

aktuelladenhar underi centralasjukdomarvidBland medlen nervsystemet
bensodiazepi-antipsykosmedel ochneuroleptikaförsäljningentidsperioden av

kontinu-skettmedel har detsmärtstillandeenklaBlandsjunkit i volym. enner
ökningochacetylsalicylsyraminskning paraceta-omfördelning mederlig avav

mol.
synpunkt i rättmedicinskneuroleptika gårförFörsäljningsutvecklingen ur

vidanvändasbörendastneuroleptikabakgrundriktning attmot numeraav
med modernaindikationer,haft andraneuroleptikaTidigare harpsykoser. som

Diagnos-Receptundersökningen visargodtagbara.intedokumentation ärkrav på
andravårdiförskrivningarna öppenhälftenungefärfortfarande avseratt av

tillneuroleptika gårvolymenhalvainteemellertidbetyderdiagnoser. Det att av
vid andraanvändslägre dosbetydligteftersompsykoser,diagnoserandra än en

sjunkande.diagnoser ärAndelen andradiagnoser.
beroenderisken.bakgrundönskvärdnedgångBensodiazepinernas är mot av

16försvarade1994 procentläkemedelsgruppen, avDen störstanäst som
isjukdomarMedelmiljoner kronor, mot522läkemedelskostnaderna, 2 var

kronor226 miljoner11988-1994frånKostnadsökningenmagtarmkanalen. var
antali volymbådeblir såläkemedelsgruppdennaprocent. Att stor95
ingårsaker. IfleraberorochdagochDDDIOOO invånare gruppenpengar
voly-ungefär 60forläkemedel. De procentvitaminpreparat är avsvararsom

försäkringen,allsintepraktisktbelastarochkostnaden taget10 procent avmen,
prisnedsättning.medvitaminpreparatfåpatienter kanvissaendasteftersom

försäljs äroftaochhär receptingår i den utanläkemedelAndra gruppensom
laxermedel.

deltillläkemedel berorsubventioneradeför storKostnadsökningen i gruppen
behandlingformedel avseddaalltframförläkemedel,introduktionenpå nyaav

magsår.av
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Figur 2.11 Försäljningen vissa 1989-94magmedel i miljoner AUPkronorav

mkr
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1989-94periodenmagmedel underFör vissaFörsäljningsutvecklingen2.12Figur
invånaredagDDD1000i antaluttryckt

DDD1000 invdag
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Under 1980-talet skedde förändring s.k. antacida medatt ersattesen genom
histamin-2-receptorantagonister substansen cimetidin, första läkemedlet hette
Tagamet, då läkemedelsvärldens toppsäljare. Sedan 1990 har i ställetsom var
s.k. protonpumpshämmare första substans omeprazol, Losec kommitpreparat

alltutgöra andel läkemedel förskrivsstörre och vissamagsåratt moten av som
andra magåkommor. Volymökningen för protonpumpshämmarna har skett utan

det varit någon märkbar nedgång för övriga läkemedel. Kostnadsökningenatt
praktisktär uteslutande beroende protonpumpshämmarna. Under 1990-taget av

talet har fler indikationer godkänts, vilket breddar basen för användningen.
Samtidigt visar Diagnos-Receptundersökningen det skett viss indikations-att en
glidning till Läkemedelsverket inte godkända indikationer. Minskningen iav
kostnader för histamin-2-receptorantagonister sammanhänger också med deatt

omfattas referensprissystemet.nu av
Ändringen i behandlingen från kirurgiskamagsår ingrepp till farmakoterapiav

brukar det klassiska exemplet kostnadseffektivpå utveckling, attvara en genom
de totala behandlingskostnaderna för farmakoterapi förbetydligt lägreär än
kirurgi. Kostnadsökningen i kommer sannolikt efterträdasattgruppen av en
kostnadsnedgång, då terapiformer under introduktion, blandmagsår ärmotnya

antibiotikabehandling vid infektioner bakterien Helicobacterannat genom av
pylori, orsakar andel magsåren. Det leder då till viss kostnad-storsom av en
sökning i antibiotikagruppen.

Medel sjukdomar i hjärta såldes föroch kärl 1994 1 817 miljonermot
kronor och svarade därmed för 12 läkemedelskostnaderna. Volym-procent av
10 procent och kostnadsutvecklingen 47 procent under perioden 1988-94
visar inom just inte lika dynamisktmönstret område. Anledningen tillett attnu
kostnaderna ökar volymen dyrareän läkemedel äldre,är ersätterattmer nya,
billigare.

Cirka 800 miljoner kronor för behandling högt blodtryck, vilket enligtåtgår av
från Statens beredning för utvärdering medicinsk metodik SBUrapporten av

ungefär halva kostnaden för högt behandling-är åtgärder blodtryck. Inommot
blodtryckhögt sker omfördelning från diuretika och betareceptorblock-en av en

till de dyrare kalciumantagonister och ACE-hämmare figur 2.13. Den-erare
övergång inte intemedicinskt motiverad och heller kostnadseffektiv.ärna
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deandelprocentuellLäkemedelsbehandling vid högt blodtryckFigur 2.13 av-
blirSummanolika medel.medpatienterna behandlasläkemedelsbehandlade som

läkemedel.patienterna behandlas medeftersom än ett100än procent mermer
förhöjt121: Måttligt blodtryckSBUrapportKälla nr
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miljonerlgiärt-kärlmedel 1989-94 iFigur 2.14 Försäljningsutveckling för vissa
kronor AUP
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Figur 1989-94 i2.15 Försäliningsutvecklingen för vissa hiärt-kärlmedel uttryckt
antal DDD1000 invånare och dag
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200
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O Diewetika
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reoeptorblockerande-ü-
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100
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ACE-Endast patienter med hjärtsvikt får behandling medcirka 20 procent av
ACE-för litet, eftersomhämmare, vilket medicinsk synpunkt alldelesärur

kostnadsef-härnrnarna hjärtsviktsbehandling får bedömas synnerligenvid som
överlevnad.fektiva avseende minskad sjukvårdskonsumtion och förlängdbåde

iFigur visar därför svårvärderad verklighet. ökning sker2.15 Den somen
hjärt-ACE-hämmare bra den sker till patienter medanvändningen ärav om

svikt, lika välgrundad den måttligt förhöjt blodtryck.inte om avsermen
tillstånd skall behandlas efterBåde högt blodtryck och hjärtsvikt är somsom

det leder kan diskuterastill bättre överlevnad och lägre vårdkostnader. Det som
förvid behandling och vilka läkemedel ochvilka risknivåer skall ske då medär

bedömninghur lång tid. informationssystem inte underlag förDagens avger
förskrivningen i Diagnos-Recept-läkemedel det stickprov finnsutöverav som
undersökningen.
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bådekraftighaft mycketharandningsorganenivid sjukdomarMedel en
läkemedels-1994 för lloch svaradekostnadsutvecklingochvolym- procent av

frånoch hadekronor739 miljoner1994 1Totaltörsäljningenförsäljningen. var
Volymutvecklingen97ellerkronormed 857 miljoner1988 Ökat procent. var

kankostnadsökningochvolym-Bådetidsperiod 18under procent.samma
behandlingsrekom-ändradeföljdtillbehandlingentillskrivas astma, avsomav

föradministreringsformeralltframförläkemedel,ochmendationer nyanya
be-sjukdomarde 32behandlingsprofil. Avgivit dyrareläkemedel, somen

medicinskdyraste. Urdenläkemedel 1994kostnadsfriatillrättigar astmavar
kost-ochpatienternavärde förbehandlingenbedömssynpunkt stort urvara av
sjuk-antalmotverkarsannoliktdå densamhället,nadssynvinkel för stortett

slutenvårdskonsumtion.akutbesök ochbehovperioder samt avav
miljoner5041994 för lsåldesblodbildandeochvid blod-Medel organ

Volymökningenläkemedelstörsäljningen.för 10kronor och svarade procent av
79kostnadsökningenoch1988-94 170 procent.procentvar

förlågdosacetylsalicylsyrabl.a. påVolymökningen berorkraftigaDen att
litet.och kostaranvänds myckethärförts till denblodförtunning, gruppen,som

medel,serumlipidsänkandebl.a.beror påKostnadsökningarna i somgruppen
miljoner kronor.100med drygtfyraårsperioden ökatden senaster

orimligtsigacetylsalicylsyra kanmed låg dosmedelVolymökningen teav
medpatienterfemtedelendast cirkabehandlasfortfarandestor, avenmen

värde.medlen harkranskärlssjukdom stortatttrots
medelserumlipidsänkandeförsäljningkonstateraskan detPå sätt att avsamma

befolk-andeleftersombefolkningen, störreibehovetinte ute avmotsvarar en
detkolesterolvärden. Här ärriskabelt högabehandlas harvadningen än som

behandlasskall görspatientervilkabedömningenviktigtsärskilt att somav
riskfinnsläkemedelsgruppenden häri frågakorrekt, eftersom det även om

behandling.onödigunderbehandling ochförbåde
cirkavilketkronor, utgörmiljoner1994 470kostade 1infektionerMedel mot

Ökningen och i1988-94 7volymitotalkostnaden. procent10 varprocent av
varit större,behandladeantalhar iVolymökningen73kostnad personerprocent.

mängdanvänder mindrebarn,användningsökningendeldå stor somavseraven
introduktionenberorKostnadsökningenbehandlingstillfälle. nyaavper

i slutenbehandlingförframför alltsvampmedel,bredspektrumantibiotika och
vård.

Användningenantibiotika.överförskrivningsarmolikhet skerMed största aven
kända,inteOrsakerna1990-talet. ärunder börjanökat kraftigtbarn harbland av

hemmasmåbarnsföräldrarsvårigheter fördiskussioneni att stannanämnsmen
sjukt barn.för vårdfrån arbetet av

tillkomstenvadexempel påantalavsnitt har vi lämnatdettaI nyaavett
läkemedel kanläkemedel. Nyaförkostnadsutvecklingenläkemedel betytt för

ochbehandlingsbarablirtillståndbehandlingsbara atttidigare intebetyda att
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behandlingen kan bli tilltalande för patienten, de kan också medföramera men
läkemedeldyrare läkemedel används i stället för äldre, billigare ochatt att

Vianvänds användningsområdet godkänt Läkemedelsverket. harärutan att av
således underförskrivning vidkunnat konstatera det bl.a. depres-att synes vara
sioner, hjärtsvikt kranskärlssjukdom under det måttligt förhöjt blodtryckoch att

vidbehandlas med för dyra läkemedel och protonpumpshämmarna har för
användning. Till sist också antibiotikaanvändningenkan konstateras att sanno-

i kapitel vi ocksålikt allt för omfattande. avsnitt, framför allt 11Iär senare ger
andra exempel underanvändning läkemedel, liksompå och påöver- attav

föranvändning läkemedel kan leda till skadeverkningar patienten. Denav
samlade bedömningen dessa uppgifter det viktigt i sjukvår-är äratt attav man

vinnlägger kunskapsuppbyggnad läkemedel ochden sig sådan om an-om en
lämpligastevändningen läkemedel kan de för patientens bästagöraattav man

läkemedel också till vad kostnadseffektivt.valen med hänsyn ärtagen somav
tidlandsting visar olika långanalys utvecklingstakten i olika detEn att tarav

för teknologier slå igenom. vissa de ovannämnda läkemedelsgrupper-Föratt av
lågförbrukande län.handlar det fyrfaldiga skillnader mellan hög- och Dena om

finns mark-olikheter konstitueras under de första medel pååren ett nyttsom
förefaller bli bestående, medlen väletablerade. Valetnaden även när äratt av

landsting för funnitsläkemedel mycket olika i olika ävenut preparat, somser
marknaden länge. betyder möjligheterna påverkapå Det att acceptansenatt av

fallet läkemedlet markna-teknologi i det här påärär störst, när nytten ny --
den.

läkemedletSlutsatsen det blir den information förskrivarenår närattav som
läkemedelsindustrinbetydelse. dag detnyintroducerat avgörande Iär är ärav

har snabbast till förskrivaren.som access

Förbrukningsartiklar2.2

i nationellaRedovisningen omfattar enbart förbrukningsartiklar ingår densom
samtligapatientavgifter förekommer inte varförläkemedelsförmånen. Några

kostnader faller sjukförsäkringen.på

2.2.1 volymutvecklingKostnads- och

2.6.Kostnadsutvecklingen under perioden 1984-1994 framgår tabellav
diabete-för tredjedelar kostnaderna,1994 svarade inkontinensartiklarna två av

Relationerna harsartiklarna för 20 stomiartiklarna för 13och procent.procent
varit ungefär sedan 1991.desamma
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mkr,läkemedelsfönnånen,förbrukningsartiklar inomför2.6. KostnaderTabell
AUP inkl. moms

År Totala Därav
fraktinkonti-stomidiabeteskostnader

nens

1420982883871984
1725389981985 451
192951001185301986
253471111456211987
344071221495811988
434701321597991989
53533145881 1711990
615951491879981991
646281672210791992 1
948931872683721993 1
879682093245791994 1

ändring imånaderendast för 10ersättningbetaladesUnder 1988Anm. ut pga.
distributio-förkostnaderinkluderarinkontinensartiklarKostnader förbetalningsrutinen.

bostad. Dennaoch patienternascentrallagerför frakt mellan ADAskostnadenutomnen
fraktkostnad redovisas separat.

under år,apotekenförsäljningen fråntotaladenAnm.2.Totalkostnaden utgör resp.
tillinleveransenförbrukningsartiklar grundas på apote-olikauppgifterna betr.medan

vidlagerhållninglika meddelpostema ärochmellan totalenken. Skillnaden summan av
årsskiftet.

Källa: Apoteksbolaget

jämntrelativttotalkostnaderna även1992 ökade1980-talet ochUnder omt.0.m.
periodenbörjani20från drygtdämpadesökningstaktenden årliga procent av

Ädelreformen förmånssystemetsutökadesGenomi slutet.till cirka 10 procent
överfördes tillsjukhemmen38 000 när1993 med cirkapersonkrets personer

förbrukningsartiklarnaförkostnadsansvaretöverfördesDärmedkommunerna.
Ädelreformensjukförsäkringen.tilllandstingensjukhemsboende fråntill de

medi-antalettidigare, dvs.sjukhusen skevsvidpatientermedförde också utatt
tendensminskade. Dennavid sjukhusenfärdigbehandlade patienter motcinskt

till kost-medverkattid ochunder langdockhar pågåtttidigare utskrivning
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nadsökningen för förmånssystemet. Kostnaderna för förbrukningsartiklar ökade
med 34 1993 och 10 1994. Enligt uppgift från Riksförsäkrings-procent procent
verket tyder siffrorna för första halvåret på ökningen under 1995 bliratt av

storlek före 1993.samma som
Det förs ingen fortlöpande statistik huröver många erhållerpersoner som

förskrivna förbrukningsartiklar. För 1994 uppskattade ADA antalet brukare av
Ökningeninkontinensartiklar till cirka 180 000 antalet brukarepersoner. av

Ädelreformen således drygt 25genom procent.var
Att kostnadsökningen 1993-94 till del hänförlig tillär den ökade personk-stor

bekräftas studerar volymökningen för olikaretsen artiklar under perio-om man
den 1991-1994. För flertalet inkontinensartiklar inträffade 1993typer ettav
kraftigt trendbrott i volymutvecklingen. Antalet artiklar ökade det 123året med

för blöjbyxor, med 61 för lakansskyddhygienunderläggprocent ochprocent
med 56 för blöjor. 1990-92 volymökningen i genomsnitt 10procent undervar

och förår blöjbyxor sjönk den med l0procent på två år. Underper procent
1994 ökningstakten åter lägre.var

När det gäller diabetesartiklarna bilden Antalet artiklar för in-var en annan.
jicering totalt oförändrat under perioden 1991-94 vissa minskadevar typermen
och andra ökade. En liknande bild fanns för testmaterial, med den skillnaden

den totala volymen ökade. Bakom förändringarnaatt låg övergång till nya
terapier och andra metoder för egenkontrollerna. Som exempel kan nämnas att
artiklar för uringlukostest med artiklar för blodglukostest. Kostnadsök-ersatts
ningen volymökningenstörre än for alla diabetesartiklar vilkettypervar av
tyder på såväl prisökningar förändringar i sortimentet påverkadeatt kost-som
naderna.

För stomiartiklar ökade volymen med 10 för perioden 1991-94.procent
ÄvenSamtidigt ökade kostnaderna med 33 här torde orsakernaprocent. vara

både prisökningar och förskjutning dyrare sortiment.mot
Ädelreformen hade således främst betydelse för inkontinensartiklarna. I sam-

band med uppföljningen reformen uppmärksammade Socialstyrelsen tör-av
hållanden, sannolikt bidragit till öka kostnaderna nödvändigt.änattsom mer
Det gällde brist på återföring kostnadsinformation och i vissa fallt.ex. av
otillräcklig kunskap de olika produkternas användningsområden. Menom
reformen innebar också till individuellövergång förskrivning vid f.d.de sjuk-
hemmen med tillgång till bredare sortiment torde ha lett till förbättringarett som
för såväl patienter personal.som

ÄdelreformenOm kostnaderna under 1993 och 1994 skulleantar att utanman
ha ökat med 9 år genomsnittet för 1990-92 skulle kostnadsök-procent per

Ädelreformenningen på grund 230 miljoner kronor, vilket kanjämförasav vara
Ädelavgiftsutredningenmed beräkningen i 110 miljoner kronor.

För 1994 bidrog omförhandling fraktavtalen för inkontinensartiklar tillen av
hejda kostnadsökningen. En faktor vid kommunernasatt attannan var man
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därigenombeställningarna ochsamordnadeomfattningboenden i ökadsärskilda
fraktkostnader.sänkte

Även efterfrågan på för-ochpåverkade behovetdemografiska förhållanden
80inkontinensartiklarna.förbetydelsehade sinbrukningsartiklar och största

65 årinkontinensartiklar avsåg ärförantalet recipenprocent personer somav
i recipenRäknat1994 1,2 miljoner.recipentotala antaletoch äldre. Det pervar

19 i0-14i åldersgruppen år,förbrukningen 361 000 invånare gruppenvar
137 för65 och äldre45-64 623 i år15-44 59 i år,år, samtgruppengruppen

Variatio-kvinnor.recipentredjedelar antalet avsåghela befolkningen. Två av
kanartiklareftersom brukettordeolika individermellan stor, avvaranerna

tillfälligt.dagligt ellervara
kvinnor. Det52stomiartiklar1994 för avsåg300 000 recipenAv cirka procent

kvinnor ochmellan män.antalet recipenbeträffandeförelåg ingen skillnad
000 invånare.34 recipen 1Volymen motsvarar per

miljon, vilket11994 knapptdiabetesprodukterrecipen förAntalet mot-var
kvinnor.52 avsåg000 invånare.112 recipen 1svarade procentper

invånar-industrin har ökatsåväl ApoteksbolagetInformationsinsatser från som
förskrivna, vilket lettinkontinensartiklarfåmöjligheternakunskaper attnas om

det finnsocksåMycket tyderutnyttjat förmånen.till allt fler ett stortattatt
förekommer. Detinkontinensalla åldrar dåinkontinensartiklar idolt behov av

volymsåvälfortsatt ökningsigkan förväntaskulle innebära att somavman
ingetoch stomi finnsdiabetesprodukter vidkostnader. det gällerNär motsva-
kontakter förmedicinskafortlöpandepatienterna hareftersomrande dolt behov

behandling och kontroll.
förebyggamöjligheternaförbrukningsartiklar påverkas ävenBehovet attavav

ellerminskarförbrukningsartiklarbehovetbehandla såproblemen eller att av
bäckenbottenträ-operation,inkontinens kanvissa formerupphör. För t.ex.av

mildra besvären.läkemedelsbehandlingning, elstimulering eller

2.2.2 Prisutveckling

decemberpriserna igjortsjämförelseprisutvecklingen harfå framFör att av
Prisförändringarnabåda tidpunkterna.fanns vidprodukterför deår somresp

varit följande:har för de produkttypernatre

199394199293för 199192Artiklar

%2,27,6diabetes %2,7 +++
%2,6%9,5%3,1stomi +++

0,3 %%% 1,1inkontinens 5,7 + --

RiksförsäkringsverketKälla:
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Prisökningen 199293 för diabetes- och stomiartiklar inkluderarär kompensation
för deprecieringen. Prisutvecklingen jämfört medär konsumentprisin-t.ex.svag
dex.

För vissa artiklar, främst stomiartiklar, har det första valet produktav av-
görande betydelse för den fortsatta konsumtionen. Det innebär individenatt
fortsätter använda den produkt används vid den klinik där operationenatt som
gjordes. kan innebäraDet industrin har intresse lågt försälj-pris vidatt ettav
ning till den slutna vården. liknandeEtt samband det gäller prissättningnär
finns mellan blodprovningsstickor och för avläsning stickoma. Ettapparatur av
lågt pris på som betalas patienten kompenseras patientenapparaten attav av
använder fabrikantens provningsstickor.

slutnaDen vårdens priser ligger ibland lägre priserna inomän läkemedels-
förmånen. Det torde till viss del bero på sortimentet inom den slutna vårdenatt

begränsatär inom denän vården, däröppna det ställs andra högreoch kravmer
funktion.på

2.2.3 Förändringar i sortimenten

För alla artiklar har det skett fortlöpande utveckling sortimentettyper av en av
bättre och ofta dyrare produkter. Förskjutningar inom sortimentet kan ocksåmot

ha samband med ändrade behandlingsmetoder. De därmed ökade kostnaderna
bör såväl bättrevägas hälsotillstånd och ökad livskvalitet, besparingarmot som
beträffande vård- och omvårdnadsinsatser. Som exempel kan inomnämnas att

diabetesartiklar minskade kraftigtengångssprutorna ochgruppen ersattes av
insulinpennor för ampuller och insulin i PenSet-förpackning bl.a. därför attav
fler äldre får insulinbehandling. Förskrivningen kanyler ökade grundpåav av

patienterna fler doser dygn. Blodsockermätning fick ökad betydelseatt tar per
för patienternas kontroll terapin, vilket lett till ökning volymenegen av en av
testmaterial.

Kostnaderna ökade snabbare volymen under perioden 1990-94 för flertaletän
produkter. Eftersom prisökningarna enligt Riksförsäkringsverket varit relativt
begränsade torde det uttryck för betydande sortimentsförändringar.ettvara
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Speciallivsmedel2.3

tabell:följandeframgårspeciallivsmedelförUtvecklingen av

År veriñka-AntalrecipenAntalmkrKostnad,
000-taltioner, 1000-tal1inkl.patientavg.

82164641990
87174701991
89190721992
87202781993
92232921994

ApoteksbolagetKälla:

förspeciallivsmedelmedvanligaredetärför förmånssystemetInom ramen
försäljningen60förFlickorna nästan procentpojkar.flickor förän avsvarar

recipen.antalimätt

volymutvecklingochKostnads-

1994år.genomsnitt 11med iÖkatkostnaderna procent1990-talet harUnder per
kostnadsökningen 18 procent.var

årligen10genomsnittimedökat procentrecipen harantaliVolymen mätt
1994,underbetydligt snabbarekostnadernaliksomökade1990-talet ochunder

Ökningen födoämnesallergi-del påtillberor attmed 15nämligen storprocent.
invand-ökadeutsträckning. Denoch itidigare störrebådeupptäcksochökarer

laktosintolerans.exempeltillökningmed sigringen för aven

Prisutveckling

3cirkablygsamganskavarit procentspeciallivsmedel harPrisutvecklingen på -
skall kunnaspeciallivsmedelförkravprishögt ärEftersom ettattår. ettper

inbyggd ifaktorprishöjandeläkemedelstörmånen ärinomifrågakomma en
livsmedelsan-förskrivas påfårproduktersäljergrossisterNågra somsystemet.

iapotek ochbåde påfinnsprodukterdeapoteken. Förtillvisning enbart som
högreinköpspris änapotekens ärovanligtdet intehandelnvanligaden är att

40tilliblandkandagligvaruhandelniFörsäljningsprisethandelns. uppvara
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lägre än apotekens. Apoteken har dock vanligen högre kravprocent páhállbar-
hetstider och lagerhåller aldrig produkter med kortare hållbarhet än måna-tre
der, vilket kan förklara någon del prisskillnaden.av

2.4 offentligaDe utgifterna för

läkemedelsförmånen

2.4.1 Hela läkemedelsförmânen

Sjukförsäkringens kostnader för läkemedelsförmánen uppgick 1994 till 06611
miljoner kronor. Därav 9 407avsåg miljoner kronor läkemedel, 579l miljoner
kronor förbrukningsartiklar och 80 miljoner kronor speciallivsmedel. Därutöver
betalade patienterna 2 058 miljoner kronor i egenavgifter.

Försäkringens och patienternas utgifter under tioårsperiod framgår tabellen av
2.7.

Tabell 2.7 Sjukförsäkringens och patienternas utgifter För läkemedelsfönnånen
1984-1994, miljoner kronor

År Läkemedel Förbruknings- Special- Summa Erlagd Total
artiklar livsmedel patientavgift

1984 3 085 387 18 3 490 696 4 186
1985 3 356 3 831451 24 +9,8 794 6254
1986 6413 530 28 4 199 +9,6 899 0985
1987 4 111 621 32 4 764 +13,5 986 5 750
1988 3 837 581 44931 4 -6,6 249 5 6981
1989 5 256 799 6 099 +38 23344 1 7 332

1990 5 927 881 6 86254 +12,5 359 8 2211
1991 6 998714 62 7 774 +13,3 9 2921 518
1992 7 623 079 62 8 764 +12,81 939 10 7031
1993 8 078 372 66 9 5161 +8,6 2 500 12 016
1994 9 407 579 80 0661 11 +16,3 2 058 13 124

Anm: Under 1988 betalades ersättning endast för månader10 grund ändringpåut av
betalningsrutinen.

Källa: Riksförsäkringsverket
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Sjukförsäkringens kostnader har ökat med i genomsnitt 12,7 årligenprocent
Ökningenunder den tioårsperioden. mellan 1993 och 1994 uppgick tillsenaste

drygt 16 procent.
Av de totala kostnaderna för läkemedel, förbrukningsartiklar och speciallivs-

medel ingår i läkemedelstörmånen betalade 1994 81 ochsom staten procent
patienterna 19 Under tioårsperioden svarade patienterna lägst förprocent. som
16 1991 och högst för 22 1988 kostnaderna.procent Patien-procentsom av
tandelen ökade vanligen de egenavgiftenår vid inköp läkemedel höjdes,av men
något entydigt samband fanns inte.

Patientavgifterna iavsåg huvudsak prisnedsatta läkemedel, egenavgiftmen
förekom vid inköpäven speciallivsmedel. Förbukningsartiklarna heltav var
kostnadsfria för patienterna.

Av kostnader för läkemedelstörmånen 1994 85avsåg läkeme-statens procent
del, 14 förbrukningsartiklar och mindre 1 speciallivsmedel.änprocent procent
Under den redovisade tioårsperioden har läkemedlens andel successivt minskat
från 88 1984, medan förbrukningsartiklarnas andel ökat i motsvarandeprocent
grad.

2.4.2 Läkemedel

De totala kostnaderna för läkemedel på ökade med i genomsnitt 12recept
år under tioårsperioden figur 2.16.procent senasteper

Figur 2.16 Kostnadsutvecklingen för läkemedel 1984-1994,på miljonerrecept
kronor AUP inkl. patientens andel.
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1994 be-inom förmånenläkemedelförförsäljningskostnadernatotalaAv de
procent perio-Under78sjukförsäkringenoch22patienternatalade procent .

kostnaderna,totalade18-20patienterna1984-1992 betaladeden procent av
utsträckning finan-1994 i ökad1993 ochunderpatienternainnebärvilket att

sjuk-ochpatienternamellankostnadernaFördelningenläkemedlen.sierade av
högkostnadsskyddetsochstorlekegenavgiftensdelspåverkadesförsäkringen av

efter-vårdeninom denpatientavgifterna öppnastorleken påocksåtak, avmen
högkostnadsskyddet gemensamt.varsom

År kost-fjärdedelförläkemedlenkostnadsfriasvarade de1994 statensaven
förläkemedlenprisnedsattadeoch treinom förmånenläkemedelförnader

fjärdedelför cirkaläkemedlen har ståttkostnadsfriafjärdedelar. De aven
försvarade1988-89 då deförundantag åren1984, medsedankostnaderstatens
forkostnadernajämförerhållesmotsvarande bildEn30nästan procent. manom

dvs.forsäljningskostnadernatotalaoch de statensläkemedlenkostnadsfriade
iläkemedlenkostnadsfriadeinnebärkostnader. Dettapatienternasoch att

haftdärmedochläkemedelskostnadernaoförändrad delförprincip stått aven
läkemedlen.prisnedsattadekostnadsökning somsamma

2 special-vid inköpavgifterpatientavgifterna ävenblandavsnitt inkluderas avi dettal beräkningar
beräkningarnainte påverkaDet tordeurskilja dessa.möjlighethaftvi intelivsmedel eftersom att

nämnvärt.
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Tabell 2.8 Sjukförsäkringens utgifter För läkemedel inom läkemedelsfdnnánen
1984-94, miljoner kronor

År Kostnadsfria Prisnedsatta läkemedel Uteblivna
läkemedel inköp med inköp med patient-

patientavgift frikort avgifter

1984 871 865l 349 86
1985 007l 2 006 343 97
1986 0621 2 237 343 96
1987 295l 2 339 477 137
1988 2971 2 062 478 184
1989 l 738 2 854 665 189

1990 8801 3 265 782 216
1991 2 114 3 437 1 163 335
1992 2 324 3 509 1 790 608
1993 2 339 3 637 2 102 757
1994 2 495 4 415 2 685 850

Skattad uppgift.

Anm. Från 1985 är kostnadsfördelningen mellan prisnedsatta och kostnadsfria läkeme-
del inköp med frikort uppskattad med ledningsamt Apoteksbolagets receptundersök-av
ning.

Källa: Riksförsäkringsverket
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läkemedelsfdnnånenforutgiftersjukforsäkringensPatientemas ochFigur 2.17
1988 skrattadeforUppgifternaenligt 2.8. ärtabell
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I patientavgifterlagdavgiftmedläkemedelprisnedsatta

periodenredovisadedeninträffade underläkemedelprisnedsattaInom gruppen
medtill inköpegenavgifterladepatientenför vilkafrån inköpförskjutningen

10frikortsinköpen drygtmotsvarade procentperiodenbörjanfrikort. I avav
andelenökade1991tillläkemedel. Framprisnedsattatörsäljningskostnaden for

dvs.261993 25och199216 och procent,tillsuccessivt procent respvar
beloppDeåren.snabbt demycketökatfrikortsinköpenför senastekostnaderna
patien-uteblivnaförApoteksbolagettillbetaladeRiksförsäkringsverket utsom

underkraftigtocksåökadehaft frikortpatienternagrundtavgifter på attav
utveck-redovisadekronor. Den850 miljoner1994 tilluppgickochårsenare

till högkost-nåddeläkemedelsköpareallt flerbl.a.berodde pålingen att upp
nadstaket.

avsnittsesuccessivtläkemedelföregenavgifternahöjdestidUnder samma
alltbetaladeegenavgifterladepatienterdeinnebar4.2.1, vilket enatt som

patienternasökade19941984 ochMellanläkemedelskostnad.sindelstörre av
frånegenavgiftmedvid inköpläkemedelför prisnedsattakostnadernaandel av
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27 till 32 Detta betyder således de patienterprocent. betalar egenavgift,att som
betalar allt mer.

En del läkemedelsinköpen gjordesstor således patienten erladeav utan att
egenavgift. Under 1993 42 de totala läkemedelskostnadernaprocentvar av
AUP inom förmånen hänförliga till inköp vid vilka patienten inte erlade någon
egenavgift antingen till följd läkemedlet kostnadsfritt elleratt pati-av attvar

hade frikort.enten
Den beskrivna utvecklingen kan också illustreras med uppgifter hurovan om

mycket kostnaderna ökat mellan 1984 och 1994 för de olika läke-grupperna av
medel inom förmånssystemet och för de olika betalarna på följande siff-sätt:

ökning i procentrorna anger

total försälj- patienternasstatens
ningskostnad kostnad kostnad

läkemedel totalt 180 162+ 259+ +
kostnadsfria läkemedel 168 168+ +
prisnedsatta, egenavgift 140 95 259+ + +
prisnedsatta, frikort 502 502+ +

Den kraftiga kostnadsökningen for prisnedsatta läkemedel vid inköp med frikort
har sannolikt flera orsaker. En orsak andelenär inköp med frikort har ökatatt
på grund fler nått till högkostnadstaketatt och frikortetav personer upp att
gäller under allt längre tid avgifterna förnär läkemedel och vård höjts.öppen
En orsak konsumtionenär läkemedel ochatt vårdöppen enligtannan av
entydiga erfarenheter ökar kraftigt kostnadsfrihetennär inträder.
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Utgångspunkter för

reformeringen av

läkemedelsförmånen och

högkostnadsskyddet

3.1 Uppdraget

Kommittén har enligt direktiven huvudupptvå gifter läkemedelsområdet;på dels
utreda förutsättningarna för föraatt kostnadsansvaretöver för läkemedels-att

förmanen till sjukvárdshuvudmännen, dels samladgöra läke-översynatt en av
medelsförmånen och högkostnadsskyddet.

Syftet med föra kostnadsansvaretöver för läkemedelsförmänenatt till sjuk-
vårdshuvudmännen enligt direktivenär bl.a. dämpa kostnadsutvecklingen.att
Det framhålls emellertid det bärande motivet läkemedelär kanatt såvälatt vara
komplement alternativ till andra sjukvárdande insatser. Genom sjuk-som att
vårdshuvudmännen får samlat kostnadsansvar för läkemedel skapas förutsätt-ett
ningar för bättre avvägning mellan läkemedelsbehandling och andra sjuk-en
vårdande insatser.

I fråga läkemedelsförmånenöversynen och högkostnadsskyddet gällerom av
besparingskrav. Av 1995 budgetpropositionårs och kompletteringsproposition
framgår, i kapitelnämnts kommittén förväntas lägga förslagattsom om re-
gelförändringar minskar sjukförsäkringens kostnader för läkemedelsfor-som
månen. Rik beslutade avgiftshöjningen läkemedelpå våren 1995gen genom-

tidigarelägga läkemedelsbesparingen iatt avvaktan resultatet vår översyn.av
Kommittén har tolkat de uttalanden gjorts regeringen och riksdagen isom av
samband med beslutet avgiftshöjningen vi skallså beakta de beslutadeattom
och aviserade avgiftshöjningarna i vår läkemedelsförmånen.översyn Detav
ligger emellertid i linje med uppdragvårt enligt direktiven såvälomprövaatt
egenavgifternas högkostnadsskyddets utformning. Däremot självfalletsom anger
de restriktioner regering och riksdag har de ekonomiska förangettsom ramarna
den omprövningen.
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utgångspunkter3.2 Allmänna

ochläkemedelsförmånenkommitténsför översynutgångspunktgivenEn av
ochregeringensenligtregelförändringarnasåledeshögkostnadsskyddet är att -
tillledaskallpropositionernämndaanledningmedbeslutriksdagens ovanav -

intekanskall minska. Dettaläkemedelsförmånenförutgifternaoffentligadeatt
förutgifternaandelhögrebetalapatienterna måstemed mindreske än att aven

utforma förmånssys-sammanhangeti ärProblemet detläkemedelsförmånen. att
ellerhälsanläkemedelskostnaderhögaskall drabbas såingen attsåtemet att av

utformasåledesuppgiftenpolitiskt ärsvåra syste-eftersatt. Denvården blir att
männi-tillskyddacceptabelträttfärdigt ochuppfattasdetså ettmet att gersom

deförsjukvård inomochläkemedelbehovskor med ramenstora annanav -
statsfinans-ansträngdatill dethänsynsikt medkortkrävs påbesparingskrav som

iella läget.
offentligadekommitténs ärför översynutgångspunktcentral attEn annan

perspek-i längrebegränsassjukvård ävenoch måsteläkemedel ettutgifterna för
läkemedelsförmå-utformabakgrundendenmåstetiv. Vår attsträvan mot vara

ochsjukvårdförsamladedehögkostnadsskyddet såoch att resursernanen
systemlösningarbl.a.krävermöjligt. Deteffektivtanvändsläkemedel så som

medi-vadvårdnivå äränhögreintevårdenbidra tillkan somatt ges ensom
behandlametoderolikaavvägning mellantill bättre attochcinskt motiverat en

driversystemlösningarbakgrundskall bl.a.sjukdomar. Detta att sommot avses
nöd-behandlingsmetoder änvård ellerdyrbararekostnaderna attgenomupp

behovenmed dedem störstakommer övervändigt används avutattytterst
skälkroniskt sjuka. Avochgamlabarn,nämligensjukvårdens insatser, samma

teknologi,medicinski frågaframstegbeaktaviktigtdet också attär att om
ökaochsjukvårdenochhälso-rationellt i attutnyttjasläkemedel,inklusive
ocharbeteläkemedelskommittéensläkemedelsförskrivningenikvaliteten genom

kvalitetssäkringsarbete.förskrivarnas
harmed,jämförabrukarländerflesta andrai deliksomSverige,I osssom

iexpansionenbegränsaambitionfunnitsdecennietunder det attdet senaste en
1990-Undersjukvården.ochhälso-effektiviseraochsjukvårdsutgifterna att
Sedansjukvården.ochför hälso-utgifteri landstingensexpansionentalet bröts

ikostnadernaminskninggenomförtlandstingen1990-talet harbörjan avenav
förkostnadernafortsattekommunernalfyramed cirkafasta priser procent.

sjukvårdslagenochhälso-enligthandikappadeochtill äldrevård och omsorg -
Kostnadsminskningar1994.tillpriser frami fastaökasocialtjänstlagenoch att-

offentligalandsting. Denochi kommunerbådekommandeför de årenplaneras
redovi-viemellertid,uppvisarläkemedelsförmånenförutgiftsutvecklingen som

bild.heltkapitelisat annanen
till drygtuppgick 1994läkemedelsförmånenkostnader förSjukförsäkringens

förbruknings-läkemedel, 1485 procentkronor,miljarderll procent varvarav
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artiklar och speciallivsmedel. Försäkringens kostnader för läkeme-procenten
delsförmånen har ökat imed genomsnitt 12,7 årligen under denprocent senaste

Ökningentioårsperioden. finnsDet tendens till allt snabbare ökningstakt.en en
mellan 1993 och 1994 uppgick till drygt 16 Den tendensen särskiltärprocent.
tydlig det gäller läkemedlen,när för kostnaderna förmerpartensom svarar av
försäkringen. börjanI perioden ökade den totala läkemedelsförsälj ningen medav
7-8 år medan den under 1990-talet har varit 12-16procent år.per procent per
Under det första halvåret 1995 uppgick törsäljningsökningen för läkemedlen till
drygt 18 procent.

Utvecklingen har också inneburit läkemedlens andel de totala sjukvårds-att av
kostnaderna har ökat, från drygt 9 år 1990 till 13närmare årprocent procent
1994 inkluderaräven kommunernas kostnader för hälso- och sjukvård.om man
Det betyder således läkemedlen i anspråk allt andelstörre de totalaatt tar en av
sjukvårdskostnaderna.

En naturlig förklaring till detta landstingen harär minskat sina utgifter föratt
hälso- och sjukvård samtidigt läkemedelskostnaderna har fortsatt öka.attsom
Läkemedelskostnadernas andel sjukvårdskostnaderna kan komma ökaatt att
även under kommande år kostnadsökningarna för läkemedlen utvecklas påom

undersätt år, med hänsyn till de utgiftsminskningarsamma som senare som
planeras för hälso- och sjukvården i övrigt både i kommuner och landsting.

Det finns flera förklaringar till kostnadsökningen för läkemedelsförmånen.
ÃdelreformenTill del förklaringenär och den pågående strukturomvand-en

lingen inom hälso- och sjukvården innebär kontinuerlig överflyttningsom en
från slutna till vårdformer.öppna Denna strukturomvandling medför läkeme-att
delsförsäljningen i vård,öppen finansieras läkemedels-statensom av genom
förmånen, Ökar bekostnadpå läkemedelsförsäljningen i den slutna vårdenav

finansieras landstingen. En delförklaring kan i sjukvårdenssökassom av annan
ökade produktivitet lett till kraftig ökning antalet läkarbesök ochsom en av
intagningar sjukhus,på ökar den totala läkemedelsanvändningen.som

För många sjukdomar finns olika läkemedel godkända för användning. Ju
vanligare sjukdomen desto fler läkemedelär, finns tillgängliga. Som redovisats
i kapitel 2 kärmetecknas utvecklingen inom flera läkemedelsgrupper deattav

och dyrare konkurrerar de äldre och billigare. Dettapreparaten ärnyare ut som
framgått också den viktigaste drivkraften bakom den kraftiga kostnadsökningen
på läkemedelsområdet.

Kostnadsökningen således i högär grad konsekvens teknologiutveck-en av
lingen. En liknande utveckling har skett i fråga de förbrukningsartiklarom som
ingår i läkemedelsförmånen.

Därmed inteär och dyra läkemedel inte kostnadseffektiva.är Detsagt att nya
finns flera studier har visat de kostnadsökningar blir följdenattsom attsom av

läkemedel introduceras mycket väl kan motiveras såväl från medicinskanya som
samhällsekonomiska utgångspunkter.
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elleroperation,behandlingsform,läkemedel kan ersättaNya t.ex. enen annan
sjukskrivningskost-minskadedärmed tillochtillfrisknandetill snabbareleda

ipatienterna störremedföraläkemedelkan bättresituationernader. andra attI
omvårdnadsinsatser.service- ochkostsammasigutsträckning kan klara utan

kostnadseffektiv läkeme-livskvalitet. Enform ökadvinster iDärtill kommer av
behandlabeslutavvägning mellansystematiskdelsanvändning förutsätter atten

läkemedel ochmellanläkemedel ocholikamellanbehandla,och icke annan
läkemedels-förkostnadernai sigproblemintesåledesbehandling. Det är ett om

samhälls-medicinsksåvälfrånoptimerasförskrivningenförmånen ökar somom
synpunkt.ekonomisk

förkostnadsökningenfrågangenerelltemellertid ingetfinnsDet omsvar
Över-motiverad.samhällsekonomisktochmedicinsktläkemedelsförmånen är

indikation ärfelaktigförskrivning påochunderförskrivningförskrivning,
Somlitteratur.vetenskapligipraxisi klinisksåväldiskuterasproblem somsom

förekommerdetgjorts påstudierdeoch ll tyderkapitel 2 attframgår somav
onödigtochonödigt dyrabådeläkemedel, dvs. storaöverförskrivning attav

antibiotikaförskrivningenExempel detta ärläkemedel skrivsmängder somut.
resistenta,blirbakteriernarisker förmedförfrikostig ochförsannolikt attär

drabbas.för de patienterochsjukvårdenförproblem bådevilket är somett stort
blodtryckförhöjtmåttligtvidfinnsöverförskrivningexempel påAndra som

idessutomförskrivningsmönstretoch därläkemedelför dyramedbehandlas
välhar likainteläkemedelkommitharomfattningökande att somnyaavse

äldretidig dödförslaganfall ochexempelviseffekterdokumenterade sommot
magsårsmedletöverförskrivning ärexempel påEttbilligareoch annatpreparat.

anledningenvanligasteanvändning. Denvidfördöma haralltLosec, attsom av
avbryts närläkemedelsbehandlingen inteförmodligenöverförskrivningtill är att

uppgift.fullgjort sinden
bådevilketproblem,likatroligenläkemedelUnderförskrivning är ett stortav

tillochpatiententidig död förförtillochelleronödigt lidandetillleder -
Under-socialförsäkringen.ochsocialtjänstenför sjukvården,utgiftsökningar

och krans-hjärtsviktdepressioner,bl.a.vidtroligenförekommerförskrivning
kärlssjukdom.

som tiondeltillvisarstudierfinnsdetocksåbilden hör attTill avenatt upp
ocksåproblemläkemedelsrelaterade. Ett ärmedicinklinik ärinläggningar påalla

Allvarligai förtid.denavbryterbehandlingenfullföljerintepatienter utanatt
iinteemellertidDet ärbehandlingeniredovisatsocksåbrister har astma.av

läkemedelsanvändningochläkemedelsförskrivningvanlig felaktigdetalj känt hur
ringa. Det ärinteproblemetemellertid ärfinns visarstudierfå attDe som

kostnaderi formorsakarförskrivningarfelaktigadessavadinte heller känt av
enskilde.denföroch lidandeför samhället

utform-ochfinansieringförmånssystemetsproblemgrundläggande ärEtt att
kostnadseffektivitet. Deochkostnadskontrollförincitamentning svagager
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åtgärder har vidtagits under för dämpaår kostnadsutveckl ingen,attsom senare
bl.a. införandet referensprissystem, höjda egenavgifter för patienterna, attav
vissa läkemedel har undantagits från subventionering inom förmånen haretc,
inte marginellt bromsat kostnadsutvecklingen.än Staten har såledesannat- -
ingen kontroll utgiftsutvecklingen området.över på

Kostnadsansvaret för läkemedelgförmånen

Läkemedelsförmånen i i princip helt förmånssystem i hälso- ochär öppetett en
sjukvård i övrigt i allt väsentligt finansierasoch landstingen.styrssom av
Varken landstinget eller förskrivaren har någon egentlig anledning vidtaatt
åtgärder kan dämpa kostnadsutvecklingen eller öka kostnadseffektivitetensom
i eftersom kostnaderna inte belastar landstingens budget.systemet

Till bilden hör också läkemedelsindustrins marknadsföring och informationatt
till förskrivarna har det avgörande inflytandet ingenkostnadsutvecklöversom- -

inriktadär de och dyra läkemedlen.på Förklaringen till kostnadsökning-nya
därför troligen till del effekter marknadsföringsåtgärder frånär storarna av

industrin. Den producentobundna informationen tillnärmelsevishar inte samma
omfattning. Riksförsäkringsverket, i dag för kostnaderna i förmå-som ansvarar

har mycket begränsade möjligheter utvecklingen. kost-påverka Närattnen,
nadsansvaret förs från den allmänna sjukförsäkringen till landstingenöver
skapas bättre förutsättningar för kostnadskontroll kostnadseffektivitet.och

finnsDet samtidigt skäl erinra det sig omfattande ekono-röratt attom om en
misk reform har betydelse för sjukvårdshuvudmännens ekonomi. Motstorsom
den bakgrunden nödvändigtdet sjukvårdshuvudmännen acceptablaär att ges
ekonomiska villkor reformen genomförs och det kostnadsansvaretnär att nya
åtföljs tillräckligt kraftfulla uppföljningsinstrument.ochstyr-av

Vår har utforma förenarvarit systemlösningar långt möjligtsträvan såatt som
och befogenheter. Som led i detta varithar utgångspunktett attansvar en ge

sjukvårdshuvudmärmen reellt inflytande prissättningen de läkemedelöverett av
produkteroch andra får viktde kostnadsansvaret för. Vi har också lagt storsom

vid skapa lagliga förutsättningar för informationssystem det möjligtgöratt som
följa läkemedelsförskrivningen ekonomiskt och medicinskt. Därutöveratt upp

krävs inom landstingen utvecklar den kompetens och anvisar deatt man resur--
bl.a. för fortbildning förskrivare, kvalitetsarbete läkemedelskommit-ochser av

tilltéernas arbete krävs för de medicinska beslut fattas lederattsom som-
bästa möjliga användning hälso- och sjukvårdens begränsade Detav resurser.
ligger i sakens det förhållandet kostnadsansvaret för läkemedels-natur att att
förmånen förs till sjukvårdshuvudmännen incitament förstarkaöver sats-ger
ningar stöd för sådan utveckling. Därmed skapas bättre förutsättningarsom en
för kostnadskontroll liksom föroch kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvården
åtgärder kan öka kvaliteten i läkemedelsförskrivningen. Vi återkommersom
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i de frågor förutsättningarnatill överväganden och förslagvåra rörnärmare som
i kapitel 10, och 12 i betänkandet.för det förändrade kostnadsansvaret 11

högkostnadsskyddetLäkemedelsfönnånen och

både i hälso-ökade patientavgifter denUtvecklingen under med öppnaårsenare
relativt måttliga höj-läkemedel i kombination medoch sjukvården och för -

högkostnadsskyddmedfört allt fleregenkostnadstaket har uppnårningar attav -
utgjorde frikortsin-egenavgifter. Som framgår kapitel 2befrias frånoch av

för prisnedsatta läkeme-totala försäljningskostnadenköpen tio denprocent av
År kost-fjärdedel. Till följd detta hardel. 1993 hade de ökat till statensaven

tioårs-under denför frikortsinköpen Ökat med 500nader senasteprocent
framgårblir också allt längre ochperioden. avgiftsfria periodernaDe var, som

Erfarenheterna visarunder 1993.kapitel i genomsnitt halvår enty-ettcaav
avgiftsfrihet inträder.sjukvård ökardigt konsumtionen läkemedel och näratt av

Specialistvårdpatienterna frånockså ambitionernaTill bilden hör att styraatt
under fri-vårdavgifter kommer till kortavia differentieradetill primärvård

till överanvändningsåledes bådekortsperioderna. Systemet stimulerar av
vården fel nivå.läkemedel och till påatt ges

olika alterna-vi i första hand böreinriktningen i direktiven övervägaVilj är att
egenavgifterinnefattar bådehögkostnadsskydd, skyddtiv för samlade dvs. som

patientavgifteri läkemedelsförmånenoch andra förmånsslagför läkemedel samt
för hälso- och sjukvård.öppen

framförhögkostnadsskydd vissa fördelarkommittén samladeEnligt har separa-
olika lös-efter hautgifter. Vi har emellertidskydd för olika övervägtattta -

för läkeme-högkostnadsskydd;för föreslåningar två ettseparatastannat att-
motivet försjukvård. främstaför hälso- och Detdelsförmånen och öppenett

höjdaläkemedelsförmånen förutsätterbesparingar idetta kravet påär storaatt
egenavgifterna förhöjaoch enbartegenavgifter. Att bygga dagenspå system

högkostnadsskyddethöja egenkostnadstaket i ärsamtidigtläkemedel attutan
andelenskulle nämligen bliändamålsenligt. Resultatetmöjligt ellervarken att

skulle i sinökar kraftigt. Dettaläkemedelsköp, läkarbesökavgiftsfria turetc.
högkostnadsskydd,egenavgifter ochfinns med dagensförvärra de problem som
Därtill kommeravgiftsfrihet inträder.konsumtionen ökarnämligen när attatt

mindreåtminstone blirbesparingen uteblir eller änavsevärt avsett.
sjukvårdför läkemedel ochhögkostnadsskyddTill bilden hör också samladeatt

lands-andra.området påverkar det Föravgiftshöjningar detmedför påatt ena
iavgiftsfria besökandelenegenavgifter för läkemedeltingen innebär höjda att

vårdutnyttjandetambitionernavilket motverkarvården ökar, att styra genom
patientavgifter.i form uteblivnaavgifter leder till intäktsförlusteroch av

egenavgifternasavvägningarna mellandekrävs såledesDet gör rättaatt man
överkonsumtionför motverkahögkostnadsskyddet bådestorlek och taket i att
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läkemedel och sjukvård och för besparingskravet skall kunnaav attannan
realiseras. Den enda lösning möjligär vill behålla högkost-som ettom man
nadsskydd nuvarande slag, höjaär egenkostnadstaket relativt kraftigt.attav
Detta skulle i sin enbart drabba dem med höga utgifter för sjukvårdtur och
läkemedel; barn, gamla och kroniskt sjuka.

Vår ambition har emellertid varit utforma egenkostnadstaken i de bådeatt
högkostnadsskydden så den enskildes samlade utgifter för sjukvårdatt och
läkemedel ligger relativt taket i detnära nuvarande högkostnadsskyddet.

En utgångspunkt för våra ställningstaganden till högkostnadsskyddens utform-
ning har varit utforma så det möjligheter riktaatt systemet att störreattger en
del samhällets subvention till dem med behov läkemedel och därmedstoraav av

utgifter. Enligt kommitténs uppfattningstora det angelägnaär syftet medmest
de generella välfärdssystem det här sigrör de alla medborgareatt garanterarom

offentligt försäkringsskydd höga utgifterett och de drabbasmot närom av
sjukdom. Vi har också lagt vikt vid utveckla systemlösningarstor att att som
motverkar framväxten privata tilläggsförsäkringar. Det således bådeärav

de sjukvårdskonsumenterna och ambitionen slå vaktstoraomsorgen om att om
solidariskt finansierade välfárdssystem på hälso- och sjukvårdens område som
ligger bakom vårt principiella ställningstagande det gäller högkostnadsskyd-när
dens utformning.

En utgångspunkt för ställningstagandenvåra har varit förslagvåraannan att
skall bidra till ökad effektivitet i läkemedelsanvändningen och sjukvårdsut-en
nyttjandet i övrigt.

Subventionerna i läkmedelsförmånen har bl.a. utformats i syfte bidra tillatt
i första hand förskrivaren också patientenatt får anledning beaktaattmen- -

den faktiska kostnaden för läkemedlet vid förskrivningstillfallet. Detta motverkar
icke medicinskt motiverade dyra läkemedelatt eller mängder läkemedel för-

skrivs.
Kraven ökad effektivitetpå finns också inom sjukvården i övrigt och har på-

verkat våra överväganden vid utformningen högkostnadsskyddet för patient-av
avgifterna i den hälso- och sjukvården.öppna En utgångspunkt därvidär att
inte motverka möjligheterna avgiftsdifferentiering vårdkonsum-att styragenom
tionen så kan användas effektivt.att resurserna mer

En tredje utgångspunkt för våra ställningstaganden till högkostnadsskyddens
utformning har varit skall flexibelt till ändrade samhällsekono-att systemet vara
miska förutsättningar. Med detta vi det skall möjligtatt attmenar vara succes-
sivt justera egenavgiftstak och subventioner med hänsyn till de avvägningar som
kan behöva mellan offentligagöras subventioner och egenavgifter detutan att
får oacceptabla fordelningspolitiska konsekvenser. Systemet bör således vara
hållbart siktpå och politikerna enkla och tydliga instrument for dessa avväg-ge
ningar. De ekonomiska effekterna skall också möjliga förutse och följaattvara

Det underlättas har högkostnadsskydd för läkemedelupp. separataom man
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samlat högkost-med denförsvårassjukvård ochövrigrespektive för typ av-
Sverige underitillämpatviläkarbesökläkemedel,nadsskydd för enetc. som

följd år.av
kommerdelartillläkemedelsförmånen attinnebärförslag storaVåra varaatt

uttalandenmed dei linjevilket liggerfortsättningen,iregleradstatligt även som
sjukvårdspolitis-ochstarka hälso-detkommittén finnsEnligti direktiven.görs
förmånssystemetsubventionerasläkemedel kandemotiv förka genomatt som

landet. Dettai helavillkorlikapåmedborgarnatillgängliga förskall finnas
landstingensdet begränsarregleringstatlig ävenfortsattsåledesmotiverar omen

förmånssystemet.för självainomkostnadernapåverkamöjligheter att ramen
produkterde andradelregleringstatligmotsvarandeforMotiven avenaven

harVilika starka.emellertid inteläkemedelsförmånen äriingåri dagsom
läkemedelsförmå-ingå iskallde produkterför begränsadärför attstannat som

i dag.gällermed vadjämfört somnen
ochläkemedelsförmånensdet gällerförslagochöverväganden närKommitténs

kapitelibehandlasfrågorhörandedärtillutformning ochhögkostnadsskyddets
och7
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4 Gällande läkemedelsförmån -

probleminventeringen

Kommitténs Förslag: Det nuvarande subventionssystemet för prisned-
läkemedel i läkemedelsförmånen måstesatta ochomprövas ersättas av

ett nytt.
Förteckningen kostnadsfria läkemedelöver kan inte kvar i sinvara

nuvarande form samtliga kostnadsfria läkemedel skall inordnasutan nu
i subventionssystem för läkemedel.ett nytt

Förbrukningsartiklar har direkt samband med läkemedelett samtsom
förbrukningsartiklar för stomiopererade skall i fortsättningen omfattas

den statligt reglerade läkemedelsförmånen. Med förbrukningsartiklarav
har direkt samband med läkemedel sådana förbruknings-ettsom avses

artiklar krävs för läkemedel och för egenkontroll medi-att ta ettsom av
cineringen.

Förbrukningsartiklar vid inkontinens skall inte ingå i den statligtm.m.
reglerade läkemedelsförmånen för dessa skall överförasutan ansvaret
till sjukvårdshuvudmännen.

En bör förmånenöversyn med livsmedelgöras för särskildaseparat av
näringsändamål. kapitletl utpekas några områden bör behandlassom
vid sådan KommitténsÖversyn. uppfattning livsmedlen, efterär atten

skallöversynen, kunna inordnas i läkemedelsförmånssystemet.
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Inledning4.1

historisk Ur-lång bakgrund.läkemedelsubventioneringSverige harI enav
sjukförsäk-När den allmärmasjukkasserörelsen.inomsprungligen tillkom den

den grundläggandeläkemedelsförmänen kon-1955 fickkraftringen trädde i
förändrats del tiden.innehållet överi dag,struktion den har även enom

1981:49 begränsningi lagenreglerasläkemedelsförmånertillRätten avom
formi dag iFörmånernaläkemedelskostnader utges avm.m.

läkemedelprisnedsatta-
läkemedelkostnadsfria-
förbrukningsartiklarkostnadsfria-

medelfödelsekontrollerandeprisnedsatta-
sjukdomarvissalivsmedel vidprisnedsatta-

kvinna barnammandeellerhavandeskyddsläkemedel till samt-
sjukvårdochläkemedel och hälso-öppenförkostnaderskydd högamot-

förbrukningsartiklarkostnadsfrialäkemedel,kostnadsfria samtochPrisnedsatta
iavsnittutförligt iredovisaslivsmedel kommer separataprisnedsatta att mer

detta kapitel.
ibarnmorskorellerförskrivs läkaremedelomfattasSedan 1975 avsom

Vidläkemedel.rabattering på sättsyftefödelsekontrollerande somsammaav
födelsekontrollerandeförkostnadenfår dockprisnedsättningberäkning av

läkemedel.rabatteradeförkostnadenmedmedel inte räknas samman
barnkvinna rättammandehavande eller atthar ocksåEnligt lagen samt

be-regeringenutsträckningi denkostnadskyddsläkemedelerhålla utan som
förordning kring detta.utfärdat någonhar inteRegeringenstämmer.

Högkostnads-1981.infördes juliden 1högkostnadsskyddEtt statligt reglerat
ochläkarbesökföravgifter läkemedel,förskyddsamordnatskyddet är ett

bestämtefterfrán börjaninträddeAvgiftsfrihetbehandling. ettsjukvårdande
avgifter i öppenmed avregleringensambandläkemedelsinköpbesök. Iantal av

1995juliden lbeloppstak. Fr.0.m.högstaställetinfördes ivård 1991, ett
betalatläkemedel ellerprisnedsattaköptharskyddetinträder när personen

lsammanlagtförbehandlingsjukvårdandeläkarvård ellerpatientavgifter för
frånräknattolvmånadersperiodundergällerKostnadsbefrielsen800 kronor. en

16 fungerarfamilj under ärbarn iflerabesöket. Förförsta inköpet eller en
kapitel 7.beskrivs iHögkostnadsskyddet närmareskyddet gemensamt.
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4.2 Prisnedsatta läkemedel

4.2.1 Nuvarande utformning
,

Prisnedsatta läkemedel har funnits sedan 1955. Prisnedsättningen gäller i prin-
cip för receptbelagda läkemedel törskrivs vid sjukdom. Från börjansom var
karensbeloppet 3 kronor läkemedel på och denpå överskjutandereceptetper
delen 50 rabatt.procentgavs

År 1968 ändrades konstruktionen, så det blev högsta kostnadatt en per ex-
peditionstilltälle för patienten. Karensbeloppet 5 kronor, läkemedelskost-var
naden till 25 kronor rabatterades med 50 och läkemedelskostnadenupp procent
däröver rabatterades fullt Det innebar alltså den högstaut. patientavgiftenatt
år 1968 15 kronor. Under åren justerades karensbeloppet ochvar gränsen
mellan 50 och 100 rabattering.procents

Den julil 1987 ändrades konstruktionen igen så patienten betalade helaatt
läkemedelskostnaden till 60 kronor och sjukforsäkringen stod för helaupp

Ävenkostnaden därutöver. den här förändradesgränsen med tiden.
Den 1 juli 1992 ändrades reglerna så avgift fick för varjeatt läke-tas uten

medel vid och inköpstillfálle.ett Den enskilde fick betala 120 kronorsamma
för det läkemedel hade det högsta priset och därtill 10 kronorsom receptet
för varje ytterligare förskrivet läkemedel. Under 1995 har avgifterna höjts två
gånger, nämligen den 1 januari och den juli.1

Egenavgifternas utveckling framgår nedanstående uppställningav

11-68 15 kr
11-76 20 kr
11-78 25 kr
11-81 40 kr
l1-84 50 kr
11-86 55 kr
17-87 60 kr
11-88 65 kr
17-90 kr75
17-91 90 kr
17-92 120 kr 10 kr+ osv.
11-95 125 kr 25 kr+ osv.
17-95 160 kr 60 kr+ osv.

I fasta priser har egenutgifterna utvecklats följandepå sätt.
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priser1968-1995 95 årsutvecklingEgenavgiftemas4.1Figur
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sjuk-för begränsavidtagitsåtgärderandra attegenavgifter harhöjdaFörutom
läkemedelsförmänen.förutgifterförsäkringens

läke-mängdinte störreprisnedsättningenfår1984oktober1den avseFr.0.m.
90 dagar.förbehovetberäknadedetvadmedel än motsvararsom

läkemedel,förprissättning1993 friinfördesEES-avtalet menföljdSom aven
Riksförsäk-krävsläkemedelsförmänen attomfattasskallläkemedelför avatt ett

prissätt-friamed denSamtidigtläkemedlet.prisfastställtharringsverket ett
referensprissystemet.s.k.detinfördesningen

läng-inteläkemedelsförmänenreferensprissystemetinnebär attpatientenFör
alternativlikvärdiga attbilligare,finnsdetprisläkemedletshelaersätter omre

refe-rabattgränshögstafastställsläkemedelvarjemarknaden. Förpåtillgå en
10tillägg påmed procent.prisalternativetsbilligare ettdetrenspris utgörsom

betalasjälvpatientenfårreferensprisetdyrare änvaltsläkemedel ärOm ett som
prisläkemedletsochreferensprisetmellanMellanskillnadenmellanskillnaden.

omfattasläkemedelhögkostnadsskyddet. De avmed iräknas somhellerfår inte
flertaletharpraktikenförteckning. Isärskildreferensprissystemet upptas en

Ireferensprisnivän.underde hamnarpriser, såsänka sinavalt attföretag att
medförprisharprodukter,fåtal ettendastdärfördet somdagsläget är ett som
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merkostnad för patienten. Undantag från referensprisreglernaen kan, efter
särskild ansökan, beviljas Läkemedelsverket för patienter är överkänsli-av som

något tillsatsämne i de billigare alternativen.motga
Ett hållasätt kostnadernaannat haratt varit bestämma vilkaattnere recept-

fria läkemedel kan subventioneras undanta vissa receptbelagdasom samt att
läkemedel från subventioneringen. Vilka läkemedel det har varit fråga harom
växlat tiden.över

De receptfria läkemedel i dag omfattas subventioneringen förteck-ärsom av
nade på särskild lista. Dessutom kan andraäven receptfria läkemedelen sub-
ventioneras läkemedlet behövs för kontinuerlig behandling långvarigom av en
sjukdom.

Receptbelagda läkemedel i dag står utanför prisnedsättningen vissaärsom
läkemedel för bruk,utvärtes vissa slemlösande och hostdämpande läkemedel

medel vid rökawänjning.samt

4.2.2 Problem i nuvarande system

Ett problem i det nuvarande förmånssystemetstort den kraftigaär kostnads-
ökningen för läkemedel kommittén har redovisat i kapitel De totalasom
kostnaderna för läkemedel på ökade med i genomsnitt 12recept årprocent per
under den tioårsperioden. Av desenaste totala försäljningskostnaderna för
läkemedel inom förmånen 1994 betalade patienterna 22 och sjukförsäk-procent
ringen 78 procent.

Det nuvarande subventionssystemet för läkemedel innebär, framgårsom av
ovanstående beskrivning, egenavgift för varjeatt läkemedel vidtas uten ett
inköpstillfälle. Motivet för införa denna ytterligareatt egenavgift enligtvar,
propositionen 199192: 100 bilaga 6, bl.a. patienternagöra kostnads-att mer
medvetna. När infördes 1992 låg avgiften för varjesystemet ytterligare försk-
rivet läkemedel, förutom det första, på låg nivå. Avgiften kunde närmasten
betraktas expeditionsavgift, främsta syfte torde ha varit funge-som en vars att

spärr läkemedel hämtas i onödanmot att och intera bidrasom till finans-ut att
ieringen. Därefter har egenavgifterna höjts kraftigt både för det första läkemed-
let och de följande samtidigt förskrivs. Med de avgiftsnivåersom som nu
tillämpas kan det inte längre hävdas tilläggsavgifterna har karaktärenatt av
expeditionsavgifter. Avsikten är patienterna avgiftskonstruk-attnumera genom
tionen skall bidra till finansiera högre andel deatt totala kostnaderna fören av
läkemedelsförmånen. Den höjningen egenavgifterna beräknassenaste min-av
ska årliga utgifter för läkemedelsförmånenstatens med 800 miljoner kronor.

Tillämpningen den lagändring trädde i kraft den 1 juli 1995 prop.av som
199495: 150 ocksåär uttryck för förasträvanett ökadöver andelatten en av
kostnaderna för läkemedelsförmånen på patienterna. Reglerna tillämpas näm-
ligen så det utifrånär det sammanlagdaatt priset för läkemedlen dessasom
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läkemedlet påförstadetpatienten,innebär recep-subventioneras. Detta att om
för60 kronorbetalafåralltid190 kronor,160 kronorkostar än t.ex.tet mer -

35 kronor.prisetegentliga ärdetävenläkemedletandradet receptet om
reglernaochriksdagochregeringuppmärksammatsharfrågaDenna avnu
läkeme-förstaför detavgiftenändras sål99596:69propositioni attföreslås

60läkemedel högstytterligarevarjeförochkronor160högstskalldelet vara
kronor.

dethurgjortsutvärderingaringaharhar kunnat utrönakommitténSåvitt av
förstdetläkemedelvarje utövertilläggsavgift förmednuvarande systemet en

bidra-haravgifternaintedärförVipatienterna.påverkatförskrivna har vet om
nödvändiga.eller denonödigadenvarkenkonsumtionendämpagit till att -

Pati-läkemedel påförskrivs många recept.ettdetovanligtheltinteDet är att
rela-betalakonstruktionmed dagensfårläkemedelbehovmed storaenter av

kvalifi-deinnantolvmånadersperiod,börjaniegenavgifterkännbarativt av en
läkemedel påfemmed ettPatienterhögkostnadsskyddet. t.ex.sig förcerat

förskrivnaläkemedel ärstället tioiOm400 kronor.betalafår i dagrecept
dehävdasvisserligenkan attDet700 kronor.egenavgiftenblirreceptsamma

fortareläkemedelsbehovmedpatientertillbidraregenavgifterna storahöjda att
läke-sinadärmed fårochhögkostnadsskyddetfortill takettidigare nårän upp

patienternaOmtolvmånadersperioden.återstodenunderkostnadsfrittmedel av
högkost-uppnåsläkarbesökutgifter försammanlagda etc.har högadessutom

underlagetiinräknaspatientavgifterdessaeftersomtidigare,nadstaket ännu
deskyddmeningeni den gottetthögkostnadsskyddet. Systemetför ger

tolv-sjukvård överläkemedel och settbehovharpatienter annanstora avsom
helhet.månadersperioden som

förmånskonstruk-med dagensproblememellertid in påleder annatettDet oss
för läkeme-egenavgifterhöjdakraftigtmedårunderUtvecklingention. senare

medkombinationöppenvård ilandstingenspatientavgifter förökadeochdel -
harhögkostnadsskyddetiegenkostnadstakethöjningarrelativt måttliga av -

befrias fråndärmedochhögkostnadsskydduppnårfleralltmedfört att personer
ochläkemedelkonsumtionenentydigtvisarErfarenheternaegenavgifter. att av
densåledesharSystemetinträder.kostnadsfrihetenkraftigtökar närsjukvård

läkeme-överkonsumtioninnehåller några spärrarinte mot avdetnackdelen att
fler-slåralltförhållandetfrikortsperioden. Det attsjukvård underellerdel

förbådefaktorkostnadsdrivandealltsåhögkostnadsskyddet ärtaket föri en
kostnaderkapitel 2 harframgårSom statenslandstingen.ochförsäkringen av

tio år.på500medökat procentfrikortharpatienternadärläkemedelför ca
iinteegenavgifter,med fastasubventionssystem,dagensDärtill kommer att

kost-patienterellerläkaretill göramedverkarutsträckning attnågon större
ledakanförpackningsstorlek. Dettaellerläkemedelvalvidnadsmedvetna av
ellerdyraonödigtläkemedlen,användning attineffektivtill genomav -en

Varkenökar.kassationenochförskrivsläkemedelmängder attonödigt stora -
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läkaren eller patienten har nämligen några incitament välja billigareatt ett
läkemedel framför dyrare även detta skulleett lika ändamålsenligtom vara-
från medicinska utgångspunkter eftersom avgiften för patienten densammaär-
oberoende den faktiska kostnaden för läkemedlet 200av är eller 2 000om
konor. Patienten dessutom aldrignästan vid förskrivningstillfálletvet vad
receptbelagda läkemedel kostar. finnsDet inte heller incitamentnågra för
läkaren skriva mindre förpackningatt ut dyrt läkemedel, eftersomen ettav
avgiften för patienten blir densamma oberoende förpackningsstorlek.av

4.2.3 Kommitténs överväganden och slutsatser

Enligt kommitténs bedömning det mycketär svårt bygga denpå nuvarandeatt
avgiftskonstruktionen för prisnedsatta läkemedel i statsfinansiellt lägeett som

detgör nödvändigt minska samhällets subventioneratt för läkemedelsförmånen.
Vi vill bl.a. framhålla det inte är realistisktatt genomföra ytterligare höj-att
ningar egenavgifterna samtidigt höja taket förutan högkostnadsskyddetav att

avgiftshöjningen skall avsedd effekt, dvs. leda tillom minskade offentligage
utgifter. Annars torde besparingen utebli allt fler kvalificerar sig förattgenom
högkostnadsskydd. Sådana höjningar taket drabbar i sin enbart deturav grup-

har behovstörst läkemedel ökade årligaper totalutgifter.som Enligtav genom
kommitténs uppfattning det såledesär svårt inom för nuvarandeatt ramen
avgiftskonstruktion utforma acceptabelt skydd förett med läke-storapersoner
medelsbehov. Systemet såledesär enligt kommitténs bedömning inte hållbart på
sikt de läkemedelskonsumenternassett stora perspektiv.ur

Till bilden hör också dagens avgiftskonstruktionatt utformadär så allaatt
hämtar receptbelagt läkemedel fårut dettaett subventioneratsom denom

faktiska kostnaden överstiger 160 kronor, oberoende de hämtar ut ettav om
eller läkemedel under tolvmånadersperiodett eller de hämtarpar en utom
många. Subventionen träffar således inte bara med behovstorapersoner av

få prisnedsatta läkemedelatt också med få läkemedelsuttagutan ochpersoner -
därför borde ha möjligheter betala sina läkemedelsom själva. Enligtatt kom-

mitténs bedömning detär svårt försvara förmånssystematt subventio-ett som
låga läkemedelskostnader det samtidigt innebärnerar de har deattom som

största behoven läkemedel måste betala betydligt högre avgifter för sina.av
Under år har det skett rad neddragningar inom olika välfärdssystem.senare en
I läge samhälletnär ekonomiskaett skäl tvingas minska sina utgifter,av anser
kommittén det särskiltär angeläget prioriteraatt samhällets insatser,att så att
stödet tillgår de människor har de behoven.störstasom

Kommittén har den bakgrunden kommit till slutsatsenmot det nuvarandeatt
subventionssystemet för de prisnedsatta läkemedlen i förmånen måste omprövas
och ersättas helt Dess syfte primärtett är acceptabelt ekono-nytt.av att ettge
miskt skydd för med behov läkemedel inom förstorapersoner ettav ramen
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nuvarande. Vi åter-detprinciper änandrapåbyggerhögkostnadsskydd som
kapitel 5.iläkemedelsförmånenutformningendentill närmarekommer av

läkemedelKostnadsfria4.3

utformningNuvarande4.3.1

läke-kostnadsfriakansjukdomallvarliglångvarig ochliderDen enavsom
sjukdoms-ellersjukdomarolika32vidkanläkemedelKostnadsfriamedel. ges

varje1981:353. Förförordningsärskildförtecknade ifinnsDessa engrupper.
läkemedelssubstanserläkemedel ellervilkaangivetsjukdomsjukdomsgrupp är

sedanfunnitsläkemedel harKostnadsfriakostnadsfriheten.omfattas avsom
lis-kostnadsfriadensjukdomarsjukdomsgrupper15början fannsFrån1955.

listaninteharundantagMedstycken.32 upp-alltså ettupptartan, som nu
1984.sedandaterats

1.1.bilagaframgårFörteckningen av
Smitt-enligtläkemedelkostnadsfriafåförmöjligt attDet är även personen

sjukvårdsför-avgiftsfria1993:332lagen1988:1472skyddslagen samt om
regleringardessaföljande kommerdethiv-smittade. Ivissaförmåner m.m.

uppdrag.kommitténsutanförliggerdeeftersomytterligare,berörasinte att
ocksåförekommer attläkemedelsformånenregleradestatligtdenVid sidan av

anställningsförmån.läkemedelkostnadsfriaerhålleranställdavissa ensom
fr.o.m.skall beskattasförmåndennabeslutfattatnyligenhar attRiksdagen om
arbets-mellanavtalireglerasfrågadetta1996. ärDåjanuarilden somen

uppdrag.kommitténsinomfrågadennahellerinteliggermarknadens parter,

nuvarandei4.3.2 Problem system

innan1960-talen,och1950-undertillkomläkemedelkostnadsfriaListan över
vissamedmänniskorskyddaekonomisktförfanns,högkostnadsskyddet att

Listanläkemedelskostnader.alltför högafrånsjukdomarlivslångaallvarliga och
harDärefter1980-talet.mittentillframkompletteratssuccessivtdärefterhar av

farmakolo-ochmedicinskadenharSamtidigtskett.revideringväsentligingen
inkorpo-intedockharframstegDessaframsteg.gjortforskningengiska stora

kostnads-demedtroligentill detta är systemetFörklaringen atti listan.rerats
de kost-områdetutredningar samtradifrågasättsharläkemedlenfria av en
Visser-listan.uppdateraföljdenbliskulle attförnadsökningar avstaten som

läkemed-kostnadsfriaför deutgifterkapiteliframgårhar, statensligen som
läkemedlen,prisnedsattaför dekostnadsutveckling menföljtlen somsamma

sjukdomarantalbegränsatochäldreinnehåller ettpreparatlistan -somom -
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dessutom skulle ha uppdaterats hade kostnadsutvecklingen blivit helten arman.
I bilaga 1 återfinns beskrivning de patientgrupper, i dag har möjlig-en av som
het få kostnadsfria läkemedel. bilaganI redovisas också delatt problemenen av
med dagens kostnadsfria förteckning. huvudinvändningarDe kan riktassom

förteckningen läkemedels-rör och sjukdomsurvalet.mot

Läkemedelsurvalet

Vid sjukdomarmånga överensstämmer de förtecknade läkemedlen dåligt med
dagens behandling. Nya läkemedel eller behandlingsmetoder har utvecklats.
Ibland medför modern behandling de förtecknade läkemedlen kompletterasatt
med prisnedsatta, vilket innebär patienterna ändå betalamåste egenavgiftatt
för läkemedel. Förteckningen innehåller också läkemedel inte längresom
används och borde ha strukits. Nedan följer några exempel sjukdomarpåsom
där läkemedelsurvalet dåligtöverensstämmer med modern behandling.

Vid kronisk hjärtmuskelsvaghet används ACE-hämmare alltmer i behand-
lingen. Endast ACE-hämmare kan förskrivas kostnadsfritt. Förskrivsen en

ACE-hämmare får patienten betala egenavgift. Detta anledningen tillärannan
förteckningen ibland har blivit beskylld för inteatt konkurrensneutral.att vara

Vid Parkinsons sjukdom oftasätts andraäven läkemedel, de kanän som
förskrivas kostnadsfritt, in på tidigt stadium i behandlingen. Detta innebärett

patienterna får betala egenavgift för läkemedelatt indikationen finnstrots att
förteckningen.på Samma fenomen återfinns bl.a. vid gikt och systemisk lupus

erythematosus SLE, där modern behandling innebär kombination kost-en av
nadsfria och prisnedsatta läkemedel.

Två antipsykosmedel används idag vid behandling schizofreni. Dessanya av
kan inte förskrivas kostnadsfritt, patienterna får betala egenavgifter.utan

De läkemedel finns förtecknade för behandling ulcerös colit sulfa-ärsom av
salazinpreparat. Dessa innehåller både sulfa och aminosalicylsyra.5 Det har
visat sig sulfan egentligen inte behövs för behandlingen. sulfafriaatt Nya lä-
kemedel har därför registrerats. kan inteDessa förskrivas kostnadsfritt.

Vid bristfällig könskörtelfunktion inklusive Turners syndrom kan östrogen
och förskrivas kostnadsfritt. Det vanligtär flickorkvinnortestosteron be-att
handlas med i kombinationöstrogen med fortså läkemedletprogesteron, men
innehåller kan det inte längre förskrivas kostnadsfritt. Flickor medprogesteron
Turners syndrom kortvuxna och får tillväxthormonär även dagliga in-som
jektioner under många Tillväxthormonår. kan intedock förskrivas kostnads-
fritt vid Turners syndrom enbart vid hypofysärt betingad litenhet, varförutan
flickor med Turners syndrom får betala egenavgift för tillväxthormonet.
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.Sjukdomsurvalet

nämligenkriterierna,utifråndetvisar hur svårtsjukdomar ärUrvalet attav
längfinnsantal sjukdomar. Detlistaallvarlig sjukdom,långvarig och ett en

med påfinnsallvarliga, deochlika långvarigarad sjukdomar är som somsom
kostnadsfriheten.inte omfattasförteckningen, avsommen

giktSLE ochlupus erythematosussystemiskreumatiska sjukdomarnaDe
sjukdomar. Dessutomreumatiskareumatoid artrit eller andraomfattas intemen

vidsjukdomcystinuri och Wilsonsläkemedel vidanvänds reuma-somsamma
förteckningen,återfinns påWilsons sjukdomcystinuri ochEftersomtoid artrit.

reumatoidViddiagnoser.kostnadsfritt vid dessaläkemedlen förskrivaskan
egenavgift.patienterna betalaartrit däremot måste

inteförteckningen,omfattasdrabbar tjocktarmenkolit,Ulcerös menavsom
mag-tarmkanalen.delardrabba allakanCrohns sjukdom avsom

kostnadsfriatillberättigarcancerformer,innehåller radFörteckningen somen
behandlas medcancersjukdomar,listadeflertal inteläkemedel. Ett samma

fårförteckningenmedinte finns pådiagnosereftersom dessapreparat, men
kanSom exempel nämnas:för läkemedlen.betalapatienten

Huvud-, halscancer
Matstrupscancer
Urinblåsecancer
Tjocktarmscancer
Livmodertappcancer
Peniscancer
Mjukdelssarkom

bensarkomOsteosarkom

utanförstårneurologiska sjukdomar,allvarligavidarefinns mångaDet som
stårpatientgrupperexempel påkostnadsfrihet. Ettmed annat somsystemet

medi-livslångbehovharpatienter,transplanteradeutanför ärsystemet avsom
psoria-medomfattashelleravstötning. Inteförhindracinering för att personer

blodtryck.sis eller högt
med-vilketförteckningen,litenhet finns påhypofysärt betingadIndikationen

kankostnadsfritt. Däremottillväxthormonfåungdomar kanbarn ochför att
hypofystumörer,rubbning vidvanligtillväxthormonbrist,medinte envuxna

kostnadsfrittfå hormonerkan däremotkostnadsfritt. Vuxnatillväxthormonfå
sköldkörtelfunktion.bristfälliggrund strumaav

Å sjukdomenförteckningen,medtuberkulos påfinnsandra sidan atttrots
långvarig.särskiltbehandling inte ärmed dagens

förteckningenockså påtunntarmsfunktion finnsbristfällig atttrotsSprue
undantagsvis behöverendastmed diet ochbehandlasi huvudsakdessa patienter

begränsad tid.medicinera under en



113probleminventeringläkemedelsfönnånGällande en-

överväganden och slutsatser4.3.3 Kommitténs

skydd högaskilda formerfinns heltläkemedelsförmån tvåI dagens motav
kostnadsfria läke-omfattarindividen.läkemedelsavgifter för Det gruppenena

utvalda läke-behöver vissadiagnosgrupperriktar sig till vissamedel och som
till allavilket riktar sighögkostnadsskyddet,omfattarmedel. andraDet stor-

SOU 1979:1,samordningsutredningenSocialpolitiskakonsumenter. varsom
införas, uppmärksam-högkostnadsskyddet skulleföreslogden utredning attsom

kostnadsfriatillhands överföra dedet lågmade detta. De ansåg nära attatt
infördes.högkostnadsskyddi medtill prisnedsatta ochläkemedlen de att ett

Även förskrivnings-uppföljningLäkemedelutredningar,andra t.ex. av-
Läkemedelsförmånen1987:3 ochförmånssystem RFVregler och anser

föresla-ställning ochkostnadsfria läkemedlensifrågasatt deDs 1990:81, har
Merkostnadskommit-prisnedsättning.i medde skall inordnasgit systemetatt

olika lösning-övervägdefrågan. De129 behandlade ocksåSOU 1992:tén tre
förorda någon.utan attar,

efter hakommittén,områdetutredningarnade tidigare påLiksom attanser
intekostnadsfria läkemedel, detförteckningin i nuvarande över attsatt oss

Förmånskon-form.kvar i sin nuvarandeförteckningenlängre låtagår att vara
skall kost-vilka läkemedelförteckning preciserastruktionen iatt som varaen-

förteck-sig själv. Närha överlevtsjukdom kannadsfria vid viss sägasen -
läke-varierat.läkemedelsutbudet mindre Numera ärningen infördes 1955 var

fordras flera läkeme-sällanspecialiserade. Inteflera ochmedlen avsevärt mer
medicinska utveck-snabbaoch med denframgångsrik behandling. Idel för en

kon-inkonsekvent. Att gånginaktuell och änförteckningen alltmerlingen bli en
kom-vidtaga åtgärder,någraförteckningens alla brister, attutanstatera anser

inte konstaterauteslutet. Det gåralternativmittén är att attt.ex.ett somvara
andravidcancerformer högreläkemedel vid vissa änsubventionerarsamhället

cancerformerdessaförklaringen till dettaden enda ärcancerformer och attatt
vid-försökaoch sedan intelistans tillkomstkunde behandla viddevar man -

kom-läkemedelsområdet,helaVid denåtgärder.några översyntaga somav
motivera för medborgarna.förslagenmittén gåmåstegör, attnu

redovisas, bygger påhuvudalternativdirektiv börkommitténsEnligt ett som
den klartKommittén har,prisnedsatta.kostnadsfria läkemedlende görs trotsatt

dealternativ till hurdiskuterat olikai direktiven,viljeinriktningenuttalade
framtiden.iläkemedlen skall kunna hanteraskostnadsfria

Merkostnads-medalternativet, ocksåförsta överensstämmerDet ett avsom
medinte baraförteckningen uppdateras,alternativ, innebärkommitténs att

ocksåbehandling,läkemedel med dagensöverensstämmer utan genom ensom
faktorer. Föralternativ raddetta talarfler sjukdomar. Motutökning med en
subventions-sedanläkemedel ifrågasättaskostnadsfriadet första kan behovet av

ocksåhögkostnadsskyddet. Det ärinförandetförändratssystemet avgenom
skallför vilka sjukdomarrationella kriteriermycket finnasvårt tasatt uppsom
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uppdaterad förteckning.på En konsekvent förteckning, frånutgåren som
dagens kriterier långvarig och allvarlig sjukdom, skulle riskera bliattom
mycket omfattande och i komma med vanligastmånga vårastort sett att ta av
förekommande allvarligare sjukdomstillstånd. Det alternativet inteär genom-
förbart i det rådande statsfmansiella läget och med de redan beslutade och
aviserade besparingarna i läkemedelstörmånen. beräkningarDe Merkost-som
nadskommittén gjorde i sitt betänkande ingen rättvisande bild hur storager av
kostnadsökningar det sig vid uppdatering förteckningen.rör I ut-om en av
redningen övervägdes alternativ innebar uppdatering eller aktualise-ett som en
ring förteckningen med såväl diagnosgrupper med läkemedel. Deav som
kostnadsberäkningar gjordes byggde emellertid begränsad utökningpåsom en
med enstaka läkemedel för några de diagnosgrupper redan finnsav som
förteckningen. Denna mycket begränsade utökning beräknades medföra en
kostnadsökning mellan ochpå 11 15 miljoner kronor. Kostnadsberäkningarna
ligger dessutom flera tillbaka i tiden.år Att utvidga listan med alla de sjuk-
domar och läkemedel i dag ligger utanför skulle således medföra betydan-som
de kostnader.

Ett alternativ kommittén har begränsa förteckning-övervägt ärannat attsom
ändå bibehålla de kostnadsfria läkemedlen för diagnosgrupper.någraen, men

I sådant alternativ det enkelt urskilja vissa förär vilka de kost-ett att grupper
nadsfria läkemedlen kan bort, vid tuberkulos och bristfälligtas t.ex. tunntarms-
funktion. sjukdomarDessa behandlas bara under begränsad tid.en

I övrigt ofrånkomligtdet hamna iär gränsdragningssvårigheter kring vilkaatt
skall omfattas förmånen vilkaoch skall utanför.stå Det svårtärsom av som
utifrån vilka kriterier sådant urval skulle kunna Om be-göras.att ettse en mer

förteckninggränsad skall bibehållas kommittén viktigt finnadet äratt attanser
logiska urvalskriterier. Systemet kunna motiveras politiskt,måste medicinskt
och ekonomiskt. Vilka grundläggande värderingar skall urvalet Ett destyra av
kriterier skulle kunna välja för vid livshotande sjuk-äratt stanna attman man
domar i fortsättningen skall kostnadsfria läkemedel. fråga dåäven En man
kan ställa sig vad livshotande sjukdom innebär; sjukdomar tillär många leder
döden de inte behandlas. Om ifrån omedelbart livshotande sjuk-utgårom man
domstillstånd, diabetiker inte får insulin,sitt kan fråga sigt.ex. som man om
det motiverat samhället för hela kostnaden forär insulinet, medanatt svarar

med epilepsi eller barn med cystisk fibros, lika beroendeärt.ex. personer som
sin medicin, skulle få betala betydligt för sina läkemedel.av mer

tredjeEtt alternativ skulle kunna subventionera läkemedel för demattvara
med kroniska sjukdomar högre andra läkemedel, frånalltså läke-än utgåatt
medlet i stället för diagnos. Sådana vanliga i andra länder. Systemenärsystem
bygger olika listorpå eller grupperingar. pati-Det då vanligastärtyper attav

betalar egenavgift procentuell andel det pris läke-ärenterna en som en av som
medlet betingar på apoteket och subventionsnivåerna varierar för olikaatt
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Danmarkkostnadsfria.läkemedlen heltovanligt ärdockläkemedel. Det är att
Idetta sätt.uppbyggt påhar är ut-tillhör länderde ett system, ensomsom

finnasförefallerdet inte3 konstaterasfrån 1994Danmarkredning från att
listormed olikadanskaskäl för detmedicinskavägandesärskilt systemettungt

ifråga-Utredningensubventionsnivåer.till olikaberättigarläkemedelpå som
läkemedeldet endainsulinetsärställning ärockså densätter somsomsom -

subventions-olikadeföreslåskostnadsfritt intar. Itillhandahålls attrapporten-
samtligagällersubventionsnivåenhetligmednivåerna skall ersättas somen

låtaböroch det övervägasförmånenomfattasläkemedel attatt gruppenavsom
60tillföreslås uppgåSubventioneniingåinsulinpreparatmed system.samma

pris.faktiskaläkemedletseller 65 procent av
endastinnebaralternativocksåövervägdeMerkostnadskommittén attett som

sjuk-vid vissakroppensubstanserför sådanakompenserarläkemedel somsom
kost-skullesubstanser,s.k. kroppsegnaproducera,själv kandomar inte vara
vissabetänkandetidock självaredovisarMerkostnadskommitténnadsfria.

situatio-tänkbaraexempelocksåförslaget. Dedefinitionsproblem med ger
förslagetföljdenbliskulle kunna avner, som

insulinbehandlingtilldiabetestablettbehandlingfrånövergång av-
för modernareställethydrokortison iochadrenalinspraytillövergång-

medel
hjärtglykosi-tillhjärtsviktvidACE-hämmareochdiuretikafrånövergång-

rönenligtvissader kroppsegnaär nya
steroiderstarkarekostnadsfria,sjukdomarbanalahydrokortisonsalva för-

kostnadsfriablir dåhudsjukdomarföravsedda svåra
ordina-medankostnadsfria,liknandeinterferon ochmedcancerbehandling-

det.cytostatika interie är

överväganden visarMerkostnadskommitténs attDanmarkExemplet från samt
svårigheterinnebäriläkemedelutifrånenbartförteckningar stort sett samma

frånutgårurvalskriterier,lämpligafinna systemgäller ettdetnär somatt som
ickeinnebärolyckligt konstruera systemdiagnoser. Det att somnyavore

hårklyveri.ellerläkemedelsvaleffekter förönskvärda
möjlighetenbeaktas närmåsteaspekter attytterligarefinnsDet ett sompar

diagnoserför någrakostnadsfrihetenbibehållaförteckning ochdagensbegränsa
lyckasskullekommitténförsta ävenDen ärläkemedeleller övervägs. att om

fortsättningeniocksåsjukdomarläkemedelsärskilja vissafinna vägar somatt
blialltidförteckningsådanriskerar attkostnadsfrihet,tillskall berättiga en

möjligablikommerframtideni attsjukdomarfler attinaktuell dåpå nytt
kontinuerligt uppdaterasförteckningenOm inteläkemedel.behandla med nya

behand-vård ochgällervadstyrmedelkraftigtbli mycketriskerar den ettatt
terapi. Envid valhandlingsfrihetläkarnasbegränsaling, kan annanavsom

relationställas itorde behövaförteckningbegränsadaspekt ävenär att meren
läkemedelsområdet.till besparingskraven
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Ett sista alternativ kommittén övervägt och också överensstämmersom som
med utredningsdirektivens huvudalternativ, är avskaffa samtliga kostnads-att
fria läkemedel och i stället inordna dem i det prisnedsatta systemet.

Efter ha övervägt samtliga dessa alternativatt har kommittén inte funnit något
rimligt hanterasätt med olika subventionsnivåeratt system för olika diagnoser
eller läkemedel. Kommittén välfärdsystemen måste behandla med-attanser
borgarna likartatpå ochsätt möjliga förklaraett och motivera. Enligtattvara
kommitténs uppfattning detär angeläget samhällets subvention läkemedelatt av
i huvudsak riktas till dem med omfattande behov och utgifter förstoraav
läkemedel läkemedel eller diagnos. Mot den bakgrundenoavsett kommit-anser
tén samtliga kostnadsfria läkemedelatt denpå gällande förteckningen skallnu
inordnas i det subventionssystem för läkemedel i kapitel 5nya presenterassom
och inga medatt särregler för vissa diagnosgruppersystem eller läkemedelnya
skall konstrueras inom läkemedelsförmånen.

Det förhållandet inga läkemedel särbehandlas inomatt läkemedelsförmånen
utesluter emellertid inte landstingen, får samlat kostnadsansvaratt förettsom
läkemedel och hälso- och sjukvård, kan ha starka skäl tillhandahållaannan att
kostnadsfria läkemedel del i särskilda vårdprogram för vissa patient-som en
grupper.

detI här sammanhanget vill vi särskilt nämna patientgrupperett par som upp-
märksammats under utredningsarbetet.

Den första rör med schizofreni på grund bristande sjukdoms-personer som av
insikt ofta inte vill sina läkemedel. Företrädare för Psykiatriskata föreningen
har framfört farhågor för det förhållandet de antipsykotiska läkemedlenatt att
beläggs med egenavgifter allvarligt skulle försvåra möjligheterna för sjukvården

dessa patienter adekvat läkemedelsbehandling,att vilket i singe skulleen tur
öka behovet vårddagar sjukhus. Vidare har framförts det kanav att vara
svårt motivera patienterna betala för läkemedelatt de helst vill slippaatt som
ta.

Kommittén problemet för dessa patienter inte får tillfredsställan-attanser en
de lösning läkemedlen tillhandahålls kostnadsfritt inomatt förgenom ramen
läkemedelsförmånen. Situationen för med allvarliga psykiska sjuk-personer
domar och saknar sjukdomsinsikt nämligenrör inte enbart egenavgiftersom
för läkemedel avgifteräven för läkarvårdutan Problembilden heller inteäretc.
relevant enbart vid schizofreni, vidäven andra sjukdomar kanutan med-som
föra bristande sjukdomsinsikt, vid demens och manodepressiva till-t.ex.som
stånd. På några få platser i landet har funnit lokala lösningar med avgifts-man
fria besök i den öppna vården inom för särskilda vårdprogram förramen att
kunna erbjuda god vård och säkra psykisktsvårt störda patienters kontakter med
sjukvården. Däremot saknas motsvarande lokala vårdprogram på de flesta håll
i landet.
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sikte påbeslutlokaladet krävsuppfattning attärKommitténs taratt som
såledesi sin helhet. Detbehandling ärgodpatienterkunna erbjuda dessa en

pati-dessasäkraför kunnakostnadsfria läkemedeltillräckligt medinte attatt
fårlandstingenmed sjukvården. Närkontinuerlig kontaktgod ochharenter en

sjukvård tordeochhälso-läkemedel ochförkostnadsansvarsamlatett annan
stimuleras. Detkunnavårdprogramutformadelokaltsådanaframväxten av

utgiftersamladelandstingensoch begränsarpatienternabådenämligengagnar
ojämförligtdensjukhusVårddagar på ärsjukvård. tyngstaför patientersdessa

landstingenosannoliktkommittén finner detochsjukvårdenkostnaden inom att
patienternaorsakasVårddagarantaletökningskulle tillåta attavsomen av

skäl.ekonomiskaläkemedelfrån sinaavstår taatt av
allmän-sjukdom ellersintill följdpatientergällatordeMotsvarande avsom

läkemedel ochvård ellersitt behovöverblickaförmårhälsotillstånd inte avna
ochtidpunktervid olikavårdgivareskildaväljer söka mångadärför attsom

läkemedels-allvarliga fallförmed riskläkemedlenförskrivnakombinera de av
dennamedicinklinikerna utgörpatienter vidgamlaförgiftning. Bland grupp ca

totala patientgruppen.dentio procent av
de diabe-utredningsarbeteti äruppmärksammatspatientgruppEn somarman

förFöreningSvenskbehandling.för sininsulinberoendetiker är avsom
presenteradenyligen2000 påtalatHSUskrivelse tilliDiabetologi har atten

meddiabeteskontrollgodövertygande visatSverigeUSA ochfrånstudier att
utvecklingförriskenminskardensig eftersomlönarinsulinbehandlingintensiv

Enligt förening-ochnjurarkomplikationer från ögon,sendiabetiska nerver.av
behand-tillmöjlighetpatientenresultatför dessaförutsättningär att gesen en

Avblodsockret.egenkontrollinjektionshjälpmedel ochling modernamed av
förindividenförkostnadökadbefararföreningenskrivelsen framgår attatt en

blod-självtesterinsulininjektioner ochförförbrukningsartiklarinsulin och av
genomföramöjligheternaskulle försämraavgörande attsättsockret på enett

föreningenenligtskullediabetiker. Dettabehandling försådan stor gruppen
medkomplikationersendiabetiskafrekvenstill ökadsikt ledapå längre en

följd.samhällskostnaderökade som
dia-insulinberoendevissaförfarhågordiabetologernasKommittén delar att

föräldrarsinauppsiktunderinte längre stårsärskilt debetiker avsomyngre-
kontroll-injektionshjälpmedlen ochegenvårdriskera sinskulle kunna om-

kapitelitillåterkommerviegenavgifter. Dettamed är,beladesstickorna som
behovharpatientgrupperoch andradiabetikermotiv förstarkt att somett
dessaförsåledesVikostnadsfritt. harfå dessa attartiklar kan starmatsådanaav

kostnadsfriabörläkemedelsförmåneningå ide börförutomartiklar varaatt --
fortsättningen.iäven

särbehandlasinsulinet börmotiv förfunnitinte någraemellertidVi har att
dels svårttidigare,framgåttläkemedelsförmånen. Det är,inom för somramen
läkemedeltill andrarelationisärställningeninsulinet denmotivera attatt ge
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livshotande ocheller kroniska sjukdomar, delsmot finns det uppenbar risken
för kostnadsfritt insulin valet behandlingatt ett samtidigt tabletterstyr av om

diabetes avgiftsbeläggs. Erfarenheternamot från Danmark, där det enda läke-
medel tillhandahålls kostnadsfritt insulin,är empiriskt belägg försom attger
kostnadsfriheten kan få sådana effekter 4.

Vi delar självfallet diabetologernas uppfattning det angelägna i att satsaom
på god diabetesbehandling. Enligt kommittén bör denna, liksom för de patient-

siktenämnts patienternaspå behandling i sin helhet ochtagrupper som ovan,
inte enbart insulinbehandlingpå och egenkontroll. Lika viktigt är påatt satsa
förebyggande vård, fotvård och ögonundersökningar fört.ex. undvikaatt
senkomplikationer.

De så kallade Dagmaröverläggningarna förpågår närvarande mellan Social-
departementet och Landstingsförbundet. dettaI sammanhang diskuteras enligt-
vad kommittén erfarit vårdprogram skulle patientgrup-någragaranterasom-

med svåra kroniska sjukdomar, de inte behandlas kan leda tillper som om
varaktig invaliditet eller för tidig död, nationellt fastställd vårdstandard. Enen

skulle kunna komma omfattas sådant vårdprogram enligtatt ärgrupp som ettav
uppgift patienter med diagnosen diabetes. Kommittén mycket positivt påser
dessa ansträngningar och skulle välkomna och landstingenvarmt statenom
träffar överenskommelse sådana vårdprogram.om

Enligt kommitténs uppfattning kan utarbetande vårdprogram grund-av vara av
läggande betydelse det gällernär vidareutveckla vårdens kvalitet för männi-att
skor med kroniska sjukdomar. Vi vårdprogram för diabetes förstaettser som

i sådant arbete sedan successivtsteg kan följasett vårdprogram försom av
andra kroniska sjukdomar. Vid utformningen vårdprogrammen bör bådeav
den medicinska specialiteten företrädareoch för patienterna foreträdda.vara
Med stöd vårdprogrammen skulle landstingen kunna beslutaävenav attom
dessa skall omfatta fria läkemedel i fallde det finns starka skäl for detta och
kombineras med andra riktat stöd till patienten för säkerställatyper attav en
god vård.

Staten skulle kunna stödja sådan utveckling i viss kompen-månatten genom
landstingen för uteblivna egenavgifter för läkemedel. När det diabe-gällersera

kostnadernauppgår för uteblivna egenavgifter förtes insulin, i det förslag till
läkemedelsförmån kommittén redovisar inärmare kapitel tillsom ca
30 miljoner kronor. Kommittén förutsättning för den reform påattanser en
läkemedelsområdet vi föreslår beloppär i den storleksordningenatt ettsom
ställs till landstingens förfogande överenskommelser särskilda vård-om om

för diabetes träffas. Dessa medel skall enligt mening inordnasvår iprogram
de särskilda vårdprogrammen och täcka landstingens kostnader så de patien-att

omfattas dessa kan sitt insulin kostnadsfritt.ter Enligtsom av program
kommittén bör således överenskommelserna vårdprogrammen för diabe-om
tikerna mellan för sjukvårdshuvudmännen utvidgas till omfatta avgifts-staten att
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Åt-kraft.träder iläkemedelsreformenmedi sambandinsulinfrihet för att
läkemedelsförmánenbesparing förfinansierasgärden bör statensattgenom

motsvarande belopp.medminskas

förbrukningsartiklarKostnadsfria4.4

utformningNuvarande4.4.1

lämnasläkemedelskostnaderbegränsning1981:49lagenEnligt m.m.avom
allvarlig sjuk-grundtill den påkostnadsfrittförbrukningsartiklarvissa avsom

fördessabehöverfortlöpandesjukdomför sådanbehandlingefterellerdom
förbrukningsartiklarkostnadsfriamedFörmånenbehandling.egenvärd och

1973.ursprungligentillkom
i kun-finnskostnadsfrittlämnaskan upptagnaförbrukningsartiklarDe som

följandeochsjukdomvidartiklarkostnadsfria upptar1891972:görelsen om
artiklar.indikationer och

ArtikelIndikation

injektionssprutaamellitusDiabetes
injektionspistolb
kanylc

inne-engangsartiklarandraochbomullssuddard som
desinfektionföravseddaochetanol ärhäller avsom

insulininjektionerhuden vid
ioch ketonersockerpåvisandetestmaterial före av

urinen
blodsockerhaltenbestämningtestmaterial förf av

bandagematerialaIleostomi
hudskyddsmedelbColostomi

Ureterostomi
Cystostomi

faecesurinuppsamlinganordning föraUrininkontinens resp.av
urintappningföranordningbUrinretention av

Tarminkontinens

Social-andratandläkareläkare ellerförskrivas samtkanArtiklarna somavav
behöriga.förklaratharstyrelsen vara

Handi-beskaffade.skallartiklarnaockså hurföreskriverSocialstyrelsen vara
vilkaförteckning överuppdrag,Socialstyrelsenspåkappinstitutet upprättar, en

mycketärFörteckningen,tillhandahållas.skallprodukterenskilda somsom
produkter.tillhänsynmedregelbundetreviderasomfattande, nya
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Apoteksbolaget för upphandling, distribution och tillhandahållandesvarar av
artiklarna. Inkontinensartiklar levereras oftast till bostaden.

4.4.2 Problem i nuvarande system

Systemet med kostnadsfria förbrukningsartiklar högt ställda kravmotsvarar sett
brukarnas perspektiv. Det finns brett sortiment med kvalitetstestadeur ett

produkter. Distributionen apoteken för diabetes- och stomiartiklarnagenom
och med leverans till bostaden det gäller inkontinensartiklarnanär fungerar på

alldeles utmärkt Artiklarnasätt. dessutom kostnadsfriaett är och det har hitin-
tills inte funnits några budgetbegränsningar i Som framgår kapitelsystemet. av
2 problemetär i stället med den nuvarande systemutformningen den all-att

försäkringensmänna kostnader ökar i allt snabbare takt. Vi har tidigare fram-
hållit svagheterna med dagens förmånssystematt varken patienten,ären av att
förskrivaren eller sjukvårdshuvudmarmen har någon egentlig anledning att
intressera sig för kostnaderna, eftersom det tredjeär part statenen som- -
betalar.

Det finns dock också problem utifrån rättviseperspektiv i dagens förmåns-ett
Det gränsdragningenär mellan desystem. får kostnadsfria för-grupper som

brukningsartiklar och dem står utanför förmånen. I dag fårsom man, som
framgår kostnadsfria förbrukningsartiklar vid indikationer, behovovan, tre men

förbrukningsartiklar föreligger vid betydligt fler sjukdomar. Ofta får patien-av
betala dessa artiklar själva, det förekommerterna även landstingenattom

tillhandahåller förbrukningsartiklar omfattas läkemedelsförmånen.som av
Eftersom förmånen knuten tillär vissa indikationer innebär dessutomsystemet

de förbrukningsartiklar tillhandahållsatt kostnadsfritt vid vissa sjukdomar,som
måste patienterna betala för vid andra, måste betala för injektions-t.ex. man

behövs för injicera tillväxthormonsprutor medan får förattsom sprutorman
injicera insulin kostnadsfritt.att

Detta gränsdragningsproblem har behandlats flera utredningar. Förmåns-av
konstruktionen har dock inte kommit förändras.att

4.4.3 Kommitténs överväganden och slutsatser

Våra direktiv läkemedelsförmånen i fortsättningenäven skallattanger vara
statligt reglerad. direktivenI vidare de kostnadsfria förbruknings-attanges
artiklarna bör prisnedsattagöras och inordnas i högkostnadsskydd. Däremotett

direktiven ingentingsäger förbrukningsartiklar till de patientgrupperom som
står utanför dagens Direktiven dock allmäntsäger utgångspunktsystem. att en
bör skapa enhetlighetstörre och rättvisa mellan olikaatt patientgrupper,vara

har betydande kostnader för sjukvård och läkemedel.som
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Kommittén med utgångspunkt i direktiven,har, olika alternativövervägt när
det gäller vilka i framtiden skall omfattas läkemedelsförmånens be-som av
stämmelser förbrukningsartiklar. Syftet har varit finnaatt ett systemom som
behandlar människor likartat och logiskbaseras uppbygg-sättett som en
nad, i stället för historiska omständigheter.på

Kommittén alternativhar innebär utökning dagensövervägt ett som en av
diagnosförteckning, vilket torde ligga i linje direktivens syftemed uppnåatt

rättvisa mellan olika patientgrupper. Kommittén funnit alltförstörre har att
mycket talar sådant alternativ. Bl.a. skulle vi komma ställasånyoemot ett att
inför avgränsningsproblem omfattasbeträffande vilka skall systemetsom av
och vilka skall utanför. Förbrukningsartiklar inte hellerstå någotärsom en-

begrepp.tydigt Gränsdragningen mellan vad betrakta för-är attsom som en
sortiment krämerbrukningsartikel eller tillhör apotekens breda handelsvarorav

o.dyl liksom tekniska hjälpmedel, kommuner och landstingmot som ansvarar
för, kraftigt utökad diagnos- ochskulle bli Risken skulle fåsvår. är att en
artikelförteckning, skulle driva kostnaderna för läkemedelsförmånen.som upp

således hitta rimligt från rättvisesynpunkt ochDet mycketär svårt att ett system
utökaddessutom innehåller kraftiga kostnadsökningar. Enspärrar motsom

diagnosförteckning innebära läkemedelsför-skulle också att staten, genom
månen, skulle reglera landstingens och kommunernas åtaganden på nya om-
råden, vilket i strid med de allmänna strävandena minska den statligastår att
regleringen den kommunala sektorn.av

mening finns skäl talarEnligt kommitténs det således starka emot att ut-som
öka den statliga styrningen inordna artiklar kommuner ochattgenom som
landsting i dag har lagstadgat eller själva har åtagit sig för iett ett ansvar- -
läkemedelsförmånen. läkemedelsförmånenVid den samlade översyn av som
kommittén motiverat förutsätt-enligt direktiven skall detärgöra attsnarare

statligningslöst vilka nuvarande artiklarna bör omfattasdepröva avav som
inom tidigare har redovisat starktreglering läkemedelsförmånen. Som är ett

för läkemedelmotiv för behålla statlig reglering förmånssystemetatt atten av
läkemedel tillgängliga förkan subventioneras inom skall finnassystemetsom

till enhetliga priser i hela landet.medborgarna på lika villkor och Det är
emellertid tillräckligt motiv för lika strikt statligsvårt hitta bärandeatt en
reglering i fråga samtliga förbrukningsartiklar ingår i dagens för-de somom
månssystem.

Utifrån har kommittén gränssnitt innebärsådant övervägtsynsättett ett som
läkemedel skallendast förbrukningsartiklar samband medhar näraatt ettsom

inordnas i förmånen, förbrukningsartiklar behövs för läke-dvs. att ta ettsom
kommitténs meningmedel och för egenkontroller medicineringen. Enligt ärav

för använda och doseradet rimligt förbrukningsartiklar behövsatt attsom
ochläkemedel ingår i förmånssystemet. innebär såledesDetta att t.ex. sprutor

läkemedelsförmå-kontrollstickor vid diabetes skulle omfattasspetsar samt av
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läkemedelgäller för behövs för injicera andraDetsamma sprutor attsomnen.
förutsättninginsulin ligger utanför förmånen i dag. En förochän attsom

artiklarna skall omfattas förskrivs vid sjukdom.skall deattvara
inkontinens-Kommittén har med denna utgångspunkt stomi- ochprövat om

läkemedelsförmånen. båda område-artiklarna skulle kunna läggas utanför För
artiklarna inte ligga läkemedel finnsgäller kan Däremotnära.att enna anses

sjukvården redan i dagmycket stark koppling till andra produkter ansva-som
och nuvarande försörjnings-för, tekniska hjälpmedel Dett.ex. proteser.rar

tidigareför stomi- och inkontinensartiklar vi harsystemet motsvarar, som
patienternas perspektiv. finns brettkonstaterat, högt ställda krav Detsett ettur

godasortiment med produkter. individuella förskrivningen skaparbra Den
depatienterna förskrivaren tillsammans kan väljaförutsättningar för ochatt

fallet. Distributionenbehovet i det enskildaprodukter bäst motsvararsom
till bostaden detapoteken för stomiartiklarna och med leverans närgenom

tillgängliga för patienter-inkontinensartiklarna produkterna lättgäller gör äratt
na.

kommitténs uppdrag,Handikappinstitutet har, framgår kapitel påavsom
inkontinensartik-stomi-olika alternativa för försörjningen ochutrett system av

Handi-stomiartiklarnavid förändrat kostnadsansvar. Beträffandelar ett anser
samordningsfördelar med centralkappinstitutet det föreligger uppenbaraatt

skullesamtliga landsting självaprovning och upphandling jämfört med om
modellcentraliseradför uppgifter. Institutet bedömer vidaredessa att ensvara
inköp-och villkorförutsättningar erhålla goda priserbättre attatt genomger

produkt gälleroch där prisoptimeras Apoteksbolagetsvolymerna persammaav
företräder patienternasamtliga landsting. de organisationer ärför Från som

väl fungerandemycket angelägna slå vakt dagensockså system.att omomman
stomiartiklarna ända-i frågaMycket talar således för dagens ärsystematt om

ocksåoch patientsynpunkt. Till bilden hörmålsenligt både samhälls- attur
förkostnadsproblemför stomiartiklarna inte egentligtkostnaderna någotutgör

bedömningEnligtkostnaderna ökat under år. vårförsäkringen, även senareom
kostnads-framförallt förklararförskjutning produkter,den dyrareär mot som

väsentligti allt motiverad.ökningarna det här området,på
Även läkemedelsför-utanför den statligt regleradestomiartiklarna läggsom

bådemöjlighet behållaordning landstingenoch regleras i harmånen attannan
urval produkter. Endistributionssystem och dagens bredanuvarande avreg-av

andralandstingen väljamöjligheter förlering området skulle dock öppna attav
förmånskonstruktionen skulle kom-till följdvilket skulle kunna attsystem,

kommitténs uppfattning det angelägetEnligtskilja sig landet. äröverattma
dettalandet.fungerande bibehålls i hela Fördagens väl garanteraattatt system

läkemedels-statligt regleradestomiartiklarna skall kvar i denvi att varaanser
med hänsyn till övervä-helt konsekvent våraförmånen, detta inte äräven om

det inte ärprodukter. Kommitténganden läkemedelsnära attanserovan om
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förändramotiverat innebär fråntrygghet patientsynpunktatt ett system storsom
enbart utifrån vis skulle blidetta konsekvent,argumentet att systemet mer
särskilt inte erforderligtdetta samhällsekonomiska skäl.ärsom av

När det gäller inkontinensartiklarna föreligger däremot inte förhållan-samma
den för stomiartiklarna. Patientgruppen inte likaoch välär större avgrän-som
sad de stomiopererade. Handikappinstitutet pekar i sin bedömning på attsom
för inkontinensområdet med volymer och standardiserade produkter ärstora
det tveksamt centraliserat har fördelar decentralise-större änett system ettom

i administrativt hänseende. Institutet landstingstörrerat utom rent att ettmenar
har förutsättningargoda upphandlingar förmånligaerhålla priseratt genom egna
och villkor och olika lokala lösningar för distributionen produkterna tillatt av
patienterna kan möjliga. Enligt kommitténs uppfattning också kostnads-ärvara
utvecklingen för inkontinensartiklarna starkt motiv för inte behållaett att en
strikt statlig reglering området. Sjukvårdshuvudmärmen, skall bära kost-på som
nadsansvaret, få befogenheter vidta åtgärder kan bidra tillmåste att som en
effektivare resursanvändning.

Kommittén således nuvarande förbruknings-regler skall ändras såatt attanser
artiklar har direkt samband med läkemedel skall omfattas statligtdenettsom av
reglerade läkemedelsförmånen, dvs. förbrukningsartiklar krävs för att tasom

läkemedel och för egenkontroller medicineringen. skall för-Dessutomett av
brukningsartiklar stomiopererade omfattasför läkemedelsförmånen. Be-av
träffande egenavgifter för dessa artiklar redovisar kommittén sina över-m.m.
väganden i kapitel Den framtida läkemedelsförmånen.5

Vi vidare inkontinensartiklar inte längre skall ingå i läkemedels-attanser
förmånen. Kommittén återkommer i kapitel 6 till frågan hur kommunernasom
och landstingens för inkontinensartiklar skall utformas.ansvar

4.5 Prisnedsatta livsmedel

4.5.1 utformningNuvarande

Förmånen med prisnedsatta livsmedel i förordningen 1979:1132regleras om
tioprisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar. följande sjukdomarDär anges

vid vissa speciallivsmedel får för barn undervilka köpas med läkemedelsrabatt
16 år.

Crohns sjukdom-
Fenylketonuri-
Galaktosemi-
Glutenintolerans-
Komjölksproteinintolerans-
Kort tunntarm-
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medfödd och sekundärLaktosintolerans-
njurinsufñciensKronisk-

Sojaproteinintolerans-
Ulcerös colit-

omfattaslivsmedelförteckning deLäkemedelsverket överupprättar avsomen
förteckningenlivsmedel skall kunna förasprisnedsättningen. påFör att ett upp

197879: 18proposition lvissa kriterier uppfylldaskall vara

vid, skalllivsmedlet användassjukdomen, är att upptagenavsett varasom-
sjukdomarprisnedsatta livsmedel vid vissai förordningen om

sammansättning det vid visst sjukdoms-livsmedlet skall ha sådan ettatten-
födadelvis normaleller bristtillstånd helt eller kan ersätta

för ellerbaslivsmedel, fårnäringsriktig sötprodukten måste varavara-
för mycket fettinnehålla

normalt livsmedel.motsvarandeprodukten väsentligt dyrare änär-
behöriga förskriva dessavilka läkareLäkemedelsverket också är attsomanger

livsmedelsanvisning.Förskrivningenlivsmedel. görs en
föregenavgift 120 kronor allaför närvarandePatienterna betalar på pro-en

egenavgifter inräknas inte i hög-vid tillfälle.dukter hämtas Dessaut ettsom
subventio-möjlighet förkostnadsskyddet. vissa landsting finns detI attvuxna

speciallivsmedel.nerade

4.5.2 Problem i nuvarande system

för särskildaprisnedsatta livsmedelområdet medVid kommitténs översyn av
frågeställningarbild radkomplex ochnäringsändamål framstod mycket enen

Kommit-området.vid reformeringprincipiell måste lösasnatur, avensomav
tidigare ellerfinna vägledning i någoni arbete inte kunnat översyntén har detta

till,kommittén kännerinfördes 1979 har, såvittutredning. Sedan systemet
1992:129SOUMerkostnadskommitténområdet.ingen skettöversyn av

l6-års skulle bortvisserligen bl.a.föreslog gränsen samt atttasatt egenav-
grundade dessavad deomfattas högkostnadsskyddet,gifterna skulle menav

alltförförefaller ocksåbetänkandet.förslag framgår inte Det omsomav
skalllivsmedlen för någoni hanteringeninstanser inblandademånga är attav

redovisas delutvecklingen. Nedanför följakänna riktigt attett enansvar
kommitténs kännedom.problemområden har kommit tillsom
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Administration och prisreglering

En förutsättning för livsmedel skall komma förteckningenpåatt överupp
livsmedel för särskilda näringsändamål livsmedletär väsentligtär dyrareatt än
motsvarande normalt livsmedel. Någon priskontroll finns inte för denna pro-
duktgrupp. Kravet på produkten skall väsentligt dyrare lederatt allt attvara av
döma till priserna blir högre vad kanän rimligt.att Då de produk-som anses

kommer listanpå kommer i unik ställningter uppstår heller ingensom upp en
normal priskonkurrens på marknaden kan priserna.som pressa ner

Statens Livsmedelsverk i dag vilkaavgör produkter skall speci-som ses som
allivsmedel, varefter Läkemedelsverket ställning till vilka produktertar som
uppfyller kraven för få säljas med rabatt.att

Läkemedelsverket har till kommittén framfört de den funktionatt attanser
de har efter Livsmedelsverkets kontroll, ställning tillatt, vilka produktertanu

uppfyller kraven för få säljas med rabatt inte bör uppgift förattsom vara en-
verket. Motiven för detta deär enbart kontrollerar produkten inte föratt äratt
onyttig feta, produktersöta och priset ligger högre normala livsmedel,änatt
eftersom det förutsättningarnaär för få komma förteckningen.påatten av upp
Riksförsäkringsverket har föreslagit RFV 1995: 1 de skall fåatt ansvaretanser
för prissättningen specialdestinerade livsmedel. Både Läkemedelsverket ochav
Riksförsäkringsverket det i samband med förändringsådan ocksåattmenar en

naturligtär hanterarRFV förteckningen.att

Livsmedel till glutenintoleranta

Under arbetets hargång också motiven för behålla prisnedsatta livsmedelatt
till de glutenintolerantaär ifrågasätts. Detta skall bakgrundsom mot attses av
glutenfria livsmedel finns tillgå i den vanliga livsmedelshandeln,attnumera
oftast till lägre pris apotek.änett

Om glutenfria livsmedel läggs utanför läkemedelsförmånen kan prisutveck-
lingen för dessa produkter komma bli helt i dagänatt atten annan genom
konkurrensen ökar, vilket skulle innebära prisskillnaderna mellan vanligatt
kost och glutenfri kost minskar.

I det här sammanhanget vill vi också erinra det vid sidan läkeme-attom av
delsförmånens subvention livsmedel för särskilda näringsändamål förekom-av

sjukdomar, för vilka det finns behov särskilt kostnadskrävande kost,mer av
inte speciallivsmedel. Konsumentverket har därför beräknat merkost-men av

nader för vid antal dieter, bl. diabetes. De håller för närvarandemat påett a.
med detta,översyn beräknas bli klar 1996.år Konsumentverketsen av som
beräkningar har inget samband med läkemedelsförmånen. Glutenfri kost före-
kommer dock både speciallivsmedel och i Konsumentverkets merkostnads-som
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spannmälspro-inte enbartberäkningar ingårKonsumentverketsberäkningar. I
förcharkuteriprodukterför dyraremerkostnader attdukter även t.ex.utan

tagitKonsumentverket inteberäkningarna harVidgluten.undvika tillsatser av
livsmedelsubventioneradefå kraftigtkanunder 16 årdetill ärhänsyn att som

apotek.på

1994oktoberglutenfri kostmerkostnader vidberäknadeKonsumentverkets

395 krår3kvinnaVuxen
500 krår4Vuxen man
750 krår419-22 årMan
880 krår24-6 årBarn

Konsumentverketberäkningar konstaterartill dessakommentarerallmännaI
beräknadepåundersökningen byggerredovisas imerkostnaderdeatt som

fori hemmettillagasspecialkostlivsmedelsutgifter fördirekta person.ensom
merkost-påverkakanfaktorerandraåtskilligadet finnsframhållerDe att som

förarbetetid ochvad gällerinsatserkrävsdet dessutomochnaderna storaatt
Konsumentverket näm-måltiderna.tillagaochspecialprodukterinförskaffaatt

svårtillgängligahandlardet oftaförsvårasinköpenbl.a. att omatt genomner
läsaochuppmärksammåste noggrarmtochspecialprodukter att varaman

svinn är,ochförvaring störrehantering,Tillagning,innehållsdeklarationer. ett
dendrabbarmerkostnaderytterligareexempelKonsumentverket,enligt som
orkkraft ochbrist pådietmed görvissaspecialkost. Förbehöver gruppersom

ytterligaremedlivsmedelbekvämaanvändagradi högrenödvändigtdet enatt
halvfabrikathel- ochanvändningenandra måsteföljd. Förfördyring avsom

tillagningen.vidarbetsinsatsmedfår räkna störrevarförbegränsas, enman
flerpersonershus-ii sina kommentarervidareskriverKonsumentverket att ett

kosthåll. Valet stårövrigastill deanpassningenmedproblemethåll tillkommer
medför högrevilketspecialkost,hushållsmedlemmarallaerbjudamellan att

bety-innebärvilketolika koster,tillreda två ettellermatkostnad för alla, att
speciellaförorsakarspecialkostpåpekar ocksåmerarbete.dande De att en

personal-tillhänvisadeVuxna ärutanför hemmet.måltidervidproblem som
dyrare äbland deväljaochstandardrättenofta frångåmästerestauranger

sambandhemifrån ispecialarrangemangoftabarn krävsFörcarte-rätterna.
innebärspecialkosternaFleraoch hos kamrater.lekskolanmåltider imed av
utnyttjadet svårarevilketlivsmedelsvalet, gör attbegränsningstark aven

fördyringytterligaremedförextrapriserbjudanden. Dettajämförpriser och en
Konsument-Avslutningsvis kommenterarnormalhushåll.förhållande tilli ett

angelägetdetpåpekar äroch atthälsanbetydelse förspecialkostens attverket
fak-påverkandesamtligatillhänsynmerkostnadertotalaberäkningarvid taav

torer.
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Konsumentverkets beräkningar merkostnader vid vissa dieter ligger bl.a.av
till förgrund merkostnadsberäkningar vid ansökningar handikappersättningom
och Vårdbidrag.

Livsmedel vid laktosintolerans mm.

På förteckningen sjukdomar berättigaröver till rabatterade livsmedel finnssom
flera innebär olikapå anledningar inte tål mjölk eller mjölkpro-attsom man av
dukter. I delar världen inteär dricka mjölk understora änatt annatav man van
de förstaallra levnadsåren. Människor inte regelbundet har druckit mjölk,som

börjar det, flyttargöra till Sverige, tål det inte. Det ärt.ex.men vuxna som
inte heller hälsovådligt utesluta mjölk kosten. Det främst längeär såatt ur
barnen har mjölk och välling huvudsaklig näringskälla dessa produktersom som
behövs. En frågeställning därför har väckts det motiverat haär är attsom om

åldergräns 16 förpå år till prisnedsattarätt livsmedel för dennaen grupp.

Licensförskrivning

I skrivelse från Läkemedelsverket har påtalats problem de föreliggaen anser
med licensförskrivning livsmedel. Läkemedelsverket beviljar 600 licenserav
för livsmedel varje år. De gäller för vissa produkter bl.a. följande indika-på
tioner, de vanligaste:ärsom

Utvecklingsstörda med matningssvårigheter
Malabsorption på grund olika kolestaserav
Prematurer
Multipel tarmatresi
Cystisk ñbros
Anorexi
Esophagusatresireflux
Födoämnesintolerans
Tumörer malnutritionsom ger
Hjärtmissbildning m.fl. liknande

Preparaten skrivs inte livsmedelsanvisningpå på vilket innebärut utan recept,
i dag får läkemedelsrabatt för produkterna. möjlighet finnsDennaatt man

endast för barn under 16 hälftenår. För de produkter Läkemedels-ca av som
verket beviljar licens finns tillstånd för försäljning livsmedel för särskildasom
näringsändarnål. Licensen behövs därför det sig sjukdomröratt om en arman

de omfattasän läkemedelsförmånen.som av
Läkemedelsverket det felaktigt använda licensförskrivning,äratt attanser

det egentligennär fråga ekonomiskt stöd. Vid licensansökanär ett rentom
kontrollerar Läkemedelverket endast barnet 16under år och detäratt att ver-
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skerbehovetegentlig prövningbehövs. Någonrimligt livsmedletkar att av
stödet, förjuridiskadetLäkemedelsverket konstaterarsåledes inte. attatt ge

livsmedelsla-underistället lyderläkemedellicens för produkter är utansom
stöd.humanitärtdet fårändå har gjortoch verket ettär attsvagt somsesgen,

andraangelägetvidare det övervägaframhåller ärLäkemedelsverket attatt
licensförskriv-barnför sjukakostnaderna svårtför minskaåtgärder att om

indikationerna för demvidgamöjlighetenpekarningen upphör. De på att som
landstingsbidrag.införaspeciallivsmedel ellerfå generösarekan att

I 6-års gränsen

ål-följd årunder äri sammanhangdiskuterats olikafråga harEn avensom
utred-fleralivsmedel. Bl.a. harför till prisnedsatta16dersgränsen år rätt

avskaffa åldersgränsen.ningar övervägt att
pekat påGörans sjukhuskliniken vid Sztbarnmedicinskakommittén harTill
särskildai behov16 ochårlösning för dem är överbehovet avsomav en
metabolaärftligatarmsjukdomarinflammatoriskalivsmedel grundpå samtav

flerfinns alltdetblandskrivelsen konstaterassjukdomar. I attannat numera
livslångPKU, kräverfenylketonuridiagnosenmedtonåringar och somvuxna

för patienterna.bli mycket dyrai dagprodukter kandietbehandling. Dessa
speciella livs-behovtelefonsamtalLäkemedelsverket får mångaäven avom

Även det gäller16fyllt närhar år.sjukdomar förmedel vid vissa personer som
special-finnas behovforlicens lär det mångaförskrivs pålivsmedelde avsom

efter 16-års ålder.livsmedel även

högkostnadsskyddochEgenavgzyfter

samlat hög-inordnas ispeciallivsmedlendirektiv skallkommitténsEnligt ett
be-gjorts konstateraden analysKommittén kan efterkostnadsskydd. attsom

behöverVissa ersättaolikaolika förlivsmedel myckethoven är personer.av
kompletterabehövermedan andraspeciallivsmedelvanlig medallnästan mat

skallnäringstillskott. Närspeciallivsmedelmed tavanligaden maten mansom
iskall ingåegenavgifternaoch ocksåegenavgifternas storlekställning till om

exempelOm vi ibetydelse.skillnaderhögkostnadsskydd dessaär ettett av
ifår allibarn,egenavgifter kostarfrån dagens så matutgår stort settett som

för föräldrarna480 kronor årspeciallivsmedel 120 kronor4form perxav
livsme-speciellabehöverdenjämföras medkanmatkostnader. Dettai att som

vanligaförutom denbetala 480 kronorvanlig får mat-tillägg tilldel matsom
kostnaden.

landstingtill harspeciallivsmedelsubventiondet gällerNär ett parvuxnaav
patienterdebetalarlandstinglavgifter utifrån dettafastställt synsätt. t.ex.ett

192 kronorsondmat lspeciallivsmedelintaruteslutandeendast och persom
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månad, medan de behöver livsmedlen tillägg betalar lägresom avgift;som en
i fallande skala alltefter behovet.

4.5.3 Kommitténs överväganden och slutsatser

När det gäller livsmedel för särskilda näringsändamål visar kommitténs pro-
bleminventering det angelägetäratt området reformeras föratt komma tillatt
rätta med de problem finns inom Det härvidlagär angelägetsom systemet.nu

detta sker utifrånatt analys behoven för olika diagnosgrupperen noggrann av
och bl.a. på områdetatt knyts tillexperter arbetet. Samtidigt kan vi konstatera

speciallivsmedlen inteatt är någon huvuduppgift för kommittén. Det enda som
i kommitténssägs direktiv detär bör övervägasatt speciallivsmedlen skallom

inordnas i samlat högkostnadsskydd.ett Kostnaderna för förmånen mycketär
begränsade jämfört med läkemedelsutgifterna. Totalt kostade speciallivsmedlen
läkemedelsförmånen 80 miljoner kronor år 1994. Det arbete behöver görassom
är knappast uppgift för parlamentarisk kommittéstoren det slagen av som
HSU 2000 utgör, förutan Att tillsätta sådanexpertgrupp. inomsnarare en en
kommittén och ställning till de förslagta sådan kan komma framsom en grupp
till torde knappast kunna ske inom kommitténs tidsram för arbetet med läkeme-
delsfrågorna.

Kommittén föreslår därför regeringen, efter remissbehandlingenatt deav
synpunkter kommittén framför nedan, i någon lämplig form utreder de närma-

detaljerna för reformering området.re en av
I det följande vill vi, utifrån den tidigare problembeskrivningen, lyfta fram

och lämna våra synpunkter några områden bör behandlas vid sådansom en
översyn.

Kommittén prissättningen på speciallivsmedlenatt skall reglerasanser centralt
på sätt de prisnedsatta läkemedlen och de förbrukningsartiklarsamma som som
ingår i läkemedelsförmånen. I det sammanhanget bör möjligheten införaatt ett
referensprissystem för speciallivsmedel prövas. Det kan vidare i samband
därmed lämpligt överväga gå Läkemedelsverketatt tillvara att mötes och flytta

för förteckningen till denansvaret myndighet har för prisreglering-som ansvar
en.

Utifrån det faktum glutenfria livsmedel finnsatt tillgå i den vanliga livs-att
medelshandeln, oftast till lägre pris påän apotek,ett kommittén detattanser
bör övervägas lägga de glutenfria livsmedlenatt utanför den statligt reglerade
läkemedelsförmånen. börDet vidare analys de merkostnader dettagenom en av
kan komma innebära för den enskildeatt särskilt barnfamiljerna prövas om- -
den åtgärden bör kompletteras med någon form ekonomisk kompensation förav
merkostnader till dem glutenintoleranta.är I det här sammanhanget börsom
erinras med glutenintolerans iatt princip inte harom personer några extra
medicin- eller vårdkostnader kan de undviker produkterutan med glutenom-
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såvälförvårdkostnaderochmedicin-bådefall kanbesvärsfria. lleva annat- forminföra någontillalternativ väguppstå. En attsamhälletenskildeden som
ilivsmedlenglutenfriadebehållakankompensationekonomisk attvaraav

nedan, övertillåterkommervi egenav-och seläkemedelsförmånen att, som
20kan ändagIegenavgiftssystem.rimligarefår mergifterna så ettatt man

sammanlagdtillförskrivasförbrukning egenav-månadersförlivsmedel entre
förnormalt ärkostnadenvadmedjämförasbörDettakronor.120gift på

undermjölprodukter tre-motsvarandeochkakor enbröd, kex,välling, pasta,
månadersperiod.

för rättåldersgränsensänkaövervägabörvidare attKommittén att mananser
ellermjölktålinteanledningarolikalivsmedel för demprisnedsattatill som av

mjölkprodukter.
tillfredsställan-det inte äruppfattningLäkemedelsverkets attdelarKommittén

lösaförprövasmåste attOlika vägarlicens.förskrivslivsmedelde att
liksomlicens,livsmedel påfårungdomarochde barnförsituationen som nu
behovuttalathardelicenssystemet ettutanför atttrotsstårdeför somvuxna

ifrånbortkommaförurskiljaskanAlternativa attvägarspeciallivsmedel.av
Läke-diagnosermed deutökasförteckningenkan somlieensförfarandet. T.ex.

kandentalarlösningsådan attMotför.licensbeviljatharmedelsverket en
tillståndspeciellamyckethandlarhärdetEftersomkostnadsdrivande. omvara

prövning-enskildagöramöjlighetenbehålla attalternativ attkan annatett vara
lämplig instans.prövningsförfarande någonpåsådantoch lägga ettar

föråldersgränsenbortövervägasdet bör att taocksåKommittén attanser
ålder.16efter årsspeciallivsmedel ävenbehovfinnsdetvilkaförsjukdomar av

bör prövasegenavgifternabeträffande systemetattslutligenKommittén anser
iutgångspunktmedalltsåredovisat,tidigare enkommitténprinciperdeenligt

eller ersätt-tillkomplementlivsmedlen ärutsträckningbedömning vilkeniav
förning mat.annan

näringsända-särskildaförlivsmedelkommitténSammanfattningsvis attanser
hardet översynefterläkemedelsförmånen, attframtida eni deningåskallmål

övervägandenkommitténsuteslutet enominteområdet. Det är attpågjorts
speciallivsme-med behovomfattatill även avutbyggnad att vuxnasystemetav

besparingarVissaförmånen.förkostnaderökadeinnebärakommakandel, att
övervägandenkommitténsgöraseventuellt kommasidan attandra genomkan å

kost--Livsmedelsförmånensmjölkprodukter.glutenlivsmedel ochbeträffande
läkemedel,förkostnadernamedjämförelseibegränsademycketocksånader är

Ikronor.miljoner140för drygtspeciallivsmedel1994apotekensåldetotalt
utanförstårochsjukhustillförsäljningen somingår personerbeloppdetta

dessalösaväsentligtmycketdet attuppfattning ärkommitténsEnligtförmånen.
kostnadsökningarvissainnebäraskulledetför ävenbehovangelägna omvuxna,

förmånen.för
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Kommitténs förslag: Ett subventionssystem för läkemedel skall in-nytt
föras. Subventionssystemet innebär patienterna betalar hela läkemedels-att
kostnaderna under 500 kronor, 50 läkemedelskostnaderna iprocent av
intervallet 501 kronor till 000l kronor och 10 kostnaderna i in-procent av
tervallet 001l kronor till 3 500 kronor. Läkemedelskostnader över
3 500 kronor subventioneras till 100 med offentliga medel. Patien-procent

betalar med denna utformning maximalt 000 kronor för läkemedellterna
under tolvmånadersperiod.en

Medel i fodelsekontrollerande syfte skall omfattas det subventions-av nya
systemet.

Egenavgifter för läkemedel för barn under 18 i familjår skall fåsamma
sammanräknas.

Förbrukningsartiklar krävs för tillföra kroppen läkemedel ochatt ettsom
för egenkontroll medicineringen skall patienterna erhålla kostnadsfritt,av
under förutsättning artiklarna förskrivitshar vid sjukdom.att

Förbrukningsartiklar för stomiopererade skall ingå i subventions-samma
läkemedel.system som

5.1 Bakgrund

Som vi tidigare redovisat i avsnitt 4.2.3 har vi kommit till slutsatsen detatt
nuvarande subventionssystemet för de prisnedsatta läkemedlen i läkemedels-
förmånen måste ochomprövas ersättas ett nytt.av

Kommittén har vidare, framgår kommitavsnitt 4.3.3, fram till denattsom av
nuvarande förteckningen kostnadsfria läkemedel inte kan kvar i sinöver vara
nuvarande form. Urvalet sjukdomar till avgiftsfriaberättigar läkemedelav som

inkonsekvent; vissa långvarigaär och allvarliga sjukdomar omfattas intemen
andra. Läkemedelsurvalet dåligt med modern behandling. Viöverensstämmer



läkemedelsförmånenframtida132 Den

lösningar funnit det inteolika alternativaefter hahar också övervägt attatt --
eller olika sub-med avgiftsfrihethanterafinns rimligtnågot sätt systematt
listsystem medhamna iläkemedeldiagnoserventionsnivåer för olika utan att

samtliga kostnads-såledesKommitténs slutsatsgodtyckliga avgöranden. är att
sub-skall inordnas igällande förteckningenläkemedel denfria på nyttettnu

för läkemedel.ventionssystem
förförbrukningsartiklarkommitténs slutsatsavsnitt 4.4.3 redovisasI att

samband meddirektförbrukningsartiklar harstomiopererade ettsamt som
läkemedel och förkrävs förförbrukningsartiklarläkemedel, dvs. att ta ettsom

den statligtskall omfattasmedicineringen, i fortsättningenegenkontroller avav
läkemedelsförmånen.reglerade

vi vidarei avsnitt 4.5.3kommitténs övervägandenSom framgår attanserav
särskildalivsmedel för nä-förmånen medskall görasöversynseparat aven

vidbehandlasområden börringsändamål. Vi har också pekat några ensom
skallefteruppfattning livsmedlen,Kommitténs översynen,sådan äröversyn. att

läkemedelsförmånssystemet.inordnas ikunna
framtida för-frågan hur deti kapitel återstårkommitténs slutsatser 4Utifrån

ingå iföreslåsför de komponenteruppbyggtskallmånssystemet somvara
systemet

förskrivs vid sjukdomläkemedel som-
förbrukningsartiklar förstomiopereradeförbrukningsartiklar för att tasamt-

vid sjukdomförskrivitsläkemedel, hareller följa ett somupp
näringsändamålför särskildalivsmedel-

läggas framkommerreformförslagvilkai dagsläget inteviDå attvet som
området.behandla Detifrån närmarebeträffande livsmedlen, avstår att nu

reformförslagenutredningensärskildauppgift för dentorde att anpassavara en
läkemedels-försubventionssystemetinordna i detmöjligadeså är attatt nya

nuvarandeöverförs deutredningenden särskildaavvaktanförmånen. I på
princip oförändra-näringsändamål isärskildalivsmedel förbestämmelserna om

lagstiftningen.de till den nya

Läkemedelsförmånen5.2

5.2.1 Läkemedel

läkemedel. Viförsubventionssystemföreslår i avsnitt 5.3Kommittén nyttett
inordnas i dettaläkemedlen skallkostnadsfriaockså deföreslår system.att nu

jämfört med dagensförändringar,egentligaföreslår kommittén ingaövrigtI
Kommitténsomfattas förmånen.skallbeträffande de läkemedelsystern, avsom

ihögkostnadsskyddtill lagframgår i detalj förslagförslag samtm.m.omav
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författningskommentaren. I det följande berörs dock två avgränsademer om-
råden i nuvarande läkemedelsförmån.

Enligt lagen 1981:49 begränsning läkemedelskostnader harom av m.m.,
havande eller ammande kvinna barn erhållarätt skyddsläkemedelsamt att utan
kostnad i den utsträckning regeringen bestämmer. Förmånen, främstsom avser
medel vid järnbrist och vitaminer, tillkom under 1930-talet. Sedan lång tid
tillbaka har regeringen inte funnit anledning utfärda några föreskrifter påatt
området. Kommittén föreslår därför denna reglering inte längre skall finnasatt
kvar inom läkemedelsförmånen.

Kommittén har föreslagit receptbelagda läkemedel och vissa receptfriaatt
läkemedel förskrivs vid sjukdom skall omfattas den framtida läkeme-som av
delsförmånen. Med denna avgränsning hamnar sådana medel förskrivs isom
födelsekontrollerande syfte utanför I dagens läkemedelsförmånsystemet. om-
fattas dessa medel prisnedsättning särskild bestämmelse. De medelav genom en

främstär p-piller, antikonceptionellaäven medel tillförssom avses men som
kroppen på andra vägar än och efter absorption åstadkom-genom munnen som

antikonception faller in under bestämmelsen. Många p-piller dock imer står
praktiken utanför förmånssystemet, eftersom tillverkarna valt inte låtaatt
fastställa pris för dem. Skälet härtill är medlenett billigaär så tillverka-att att

pris lägreär egenavgiftenän i den nuvarande läkemedelsförmånen.rens Kost-
naden för födelsekontrollerade medel får inte heller räknas med kost-samman
naden för prisnedsatta läkemedel och omfattas inte högkostnadsskyddet. Deav

nämnda medlen slag, ofta långtidsverkande,är har dockannatovan av som ett
betydligt högre pris omfattasoch prisnedsättningen. detI subventions-av nya

kommittén föreslår och utvecklarsystemet i det följande,närmare kommersom
samtliga läkemedel omfattas pris subventionsgrundan-oavsett attsom vara- -
de.

Detta medför kommittén måste ställning till de födelsekontrollerandeatt ta om
medel nämns skall omfattas det framtida förmånssystemet ellersom ovan av om
de skall läggas utanför. För alternativet lägga dem utanför talar mångaatt att
redan i dag betalar för sina p-piller, eftersom de ligger utanför nuvarande för-
månssystem och de dyrare preventivmedlen omfattas förmånenatt ärsom av
långtidsverkande och inte behöver bytas ofta,så varför kostnaden tidenöver
inte skulle bli särskilt Kommittén har emellertid kommit fram tillstor. stånd-
punkten de medel i dag omfattas prisnedsättningatt skall omfattasävensom av

den framtida läkemedelsförmånen. Ett vägande skäl för detta ställ-av tungt
ningstagande är användningen sådana medel minskaratt antalet aborter. Detav
är också anledningen till många landsting i dag, vid sidan läkemedels-att av
förmånen, tonårsflickor p-piller kostnadsfritt.ger

Kommitténs förslag inordna de nämnda medlen i förmånssystemetattom
innebär kommer betala det pris fastställtsatt för medlen tillattman som upp

viss nivå varefter subventionen träder in, inte landstingen fattat besluten om
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skälfinnaskan detsammanhangetstöd. I det attkompletterandenågotom
preventivmetoderkostnadsfriakvinnorerbjuderlandstingerinra mångaattom

försig bättre någotlämparavseendeti det härspiraler,slag,annat t.ex. somav
bekostademöjlighetofta änkvinnor har större attäldre kvinnor. Dessa yngre

uppmärksam-landstingensfästaKommittén önskarsjälva.preventivmedelsina
landstingenskäl fördet finnasuppfattning kan attEnligt vårdenna fråga.het på

kost-falli dag i många ärpreventivmedelför deavgiftmindreut somta en
fåkvinnorförmöjlighetenbyggapessar för attnadsfria spiral, utatt yngre

och abortergraviditeteroönskadedärmed förebyggaochkostnadsfria p-piller
flesta aborterna.för dei dag20-30 år,i den åldersgrupp, svararsom

Förbrukningsartiklar5.2.2

förbruk-stomiopereradeförbrukningsartiklar förföreslår samtKommittén att
förutsätt-läkemedel, underföljaellerförbehövsningsartiklar ettatt ta uppsom
framtidadenomfattasskallsjukdom,förskrivits vidharartiklarnaning avatt

pris.fastställtprismyndighetenskall också haläkemedelsförmånen. De ett av
högkostnadsskyddtill lagförslagtill § 2 iförfattningskommentarenl om

skallkommitténförbrukningsartiklarvilkaytterligareutvecklas anserm.m.
förmånen.framtidadenomfattas av

uppbyggnadSubventionssystemets5.3

Utgångspunkter5.3.1

avsnitt 4.2.1framgårhar,läkemedelsförmånenförEgenavgiftssystemet avsom
prop.budgetproposition1995 årsföljd Iunder år.förändrats aven

bådekapitelframgårregeringen,föreslog100 bilaga 6199495: enavsom
egenkostnadstaketläkemedel ochför prisnedsattaegenavgifternahöjning avav

sjukför-ökningoroandefortsattSom skälhögkostnadsskyddet.för avangavs en
medkonstateras,Samtidigtläkemedelsförmånen.förkostnadersäkringens

deläkemedelsförmånen är2000,till HSUdirektiven etthänvisning till att av
kommerbesparingarytterligaretillleder attregelförändringardärområden som

regeringenvidareframgårmandatperioden. attDetunderredovisas att avser
sparpaket1998.för Dettamiljarder kronorsparpaket 1,7fram pålägga ett

bidrags-underhålls- ochtandvårdläkemedel,inombesparingarinnefattar samt
fördelaregeringenhuremellertid inteframgårDet attförskottssystemen. avser

områden.mellan dessabesparingarna
regeringen150 återkom199495:prop.kompletteringsproposition1995I års

innandvs.läkemedelsförmånen,kostnader försjukförsäkringenstill frågan om
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riksdagen hade hunnit avgiftshöjning.behandla förslaget propositionenIom
konstateras regeringen bakgrund fortsatta kostnadsutvecklingendenatt, mot av
för läkemedelsförmånen och det ansträngda statsfinansiella läget, har gjort
bedömningen det motiverat tidigarelägga 1998 besparing läke-är års påatt att
medel höja patientavgifterna i avvaktan förmåns-på vår översynattgenom av

framgår inte heller kompletteringspropositionenDet hur besparing-systemet. av
skall fördelas på läkemedel, tandvård etc.arna

förklarligtDet regering och riksdag genomföra besparingar-är har valtatt att
i läkemedelsförmånen höja egenavgifterna inom för gällan-attna genom ramen

de avgiftssystem i awaktan resultatet HSUs förmånen ipå översynav av- -
stället för föreslå genomgripande systemförändring. kompletterings-någon Iatt
propositionen och i utskottsbehandlingen tilldenna hänvisas också denav
samlade läkemedelsförmånen högkostnadsskyddet kommit-ochöversyn av som

har i uppdrag Kommittén framgått,tén har, tidigare tolkat degöra.att som
uttalanden gjorts regeringen och riksdagen i samband med beslutetsom av om
avgiftshöjningen vi skall beakta de avgiftshöjning-så beslutade och aviseradeatt

i ligger emellertid i linjevår Det med kommitténs uppdrag enligtöversyn.arna
direktiven såväl egenavgifternas utform-högkostnadsskyddetsomprövaatt som
ning. självfallet restriktionerDäremot de regering och riksdag angettanger som
de ekonomiska för den omprövningen.ramarna

Som tidigare har konstaterat föreslår vi samtliga kostnadsfria läkeme-att nu
del subventionssystemskall inordnas i för läkemedel. ligger ocksåDettaett nytt
i linje viljeinriktningenmed den uttalade i kommitténs direktiv. Uppgiften är
således utforma detta subventionssystem enlighet i övrigti med vadatt nya som

inriktningeni direktiven, nämligen läkemedelsför-sägs översynenatt av av
bör skapa enhetlighet och rättvisa mellan olika patient-månen störreattvara en

betydandekan ha kostnader för sjukvård läkemedel. för-och Detgrupper som
hållandet kostnadsfria läkemedlende skall inordnas i förmånssystematt ettnu
med lägre offentlig finansiering dentidigare har självfallet försvåratän upp-
giften. Vi förstår delvis få sina läkemedeli helt eller kandagatt personer som
kostnadsfritt kan ha blir rättvistsvårt att argumentet att systemetacceptera mer

jämställdaenbart det skälet de får egenavgifter och därmed blirbetalaattav -
liggermed de människor har långvariga och allvarliga sjukdomar somsom

utanför det avgiftsfria systemet.
Kommitténs primära bakgrunden inomuppgift bl.a. denmåste attmot vara -

för för HSUs arbete försökade ekonomiska restriktioner gällerramen som -
utforma förmånssystem rättvisekravet ochbåde tillgodoser ettett gersom

läkemedelskostnader.acceptabelt ekonomiskt skydd för med högapersoner
Som bärandekommittén tidigare redovisat i kapitel 3 detta dehar är ett av

läkarbe-motiven för utforma högkostnadsskydd för läkemedelatt separata resp.
beaktasök och sjukvård. överväganden vi också mångaI våra måste attannan

patienter och sjukvård. betyderhar behov både läkemedel Detstora annanav
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högkostnadsskyd-egenavgiftstaken isåledes kommittén vid utformningenatt av
liggereffekterna för dessa patienter. Dettahänsyn till de samladeden måste ta

högkostnadsskydd forför alternativen med samladeockså i linje med motiven
direktiven.läkemedel, sjukvård im.m.

utformastörmånssystemet skallproblemet det framtidagrundläggandeDet när
nedanstående figur,läkemedel, framgårkonsumtionen ärär att avav som

befolkningen.mycket ojämnt fördelad i

avseende påbefolkning fördelad medläkemedelskostnad ochFigur 5.1 Total
1994individens läkemedelsköptotala
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Figuren visar hur de faktiska kostnaderna för läkemedelsköpen fördelar sig
inom befolkningen. Det sig såledesrör inte de egenavgifter befolkningenom
betalar för läkemedlen. Med dagens subventionssystem betalar tidigare på-som
pekats den enskilde antingen ingen avgift alls eller 160 kronor oberoende av om
den faktiska kostnaden för läkemedlet 200 kronor ellerär 2 000 kronor. Vid
utformningen subventionssystem det emellertidär den totala läkeme-ett nyttav
delskostnaden intressantär studera. Av tabellen kan utläsas knapptattsom att
40 befolkningen inte några läkemedelsköpgör underprocent Ytterli-år.av ett

drygt 30 för läkemedelsköp tilluppgår högstprocentgare svarar som
500 kronor. De allra flesta 70 köper således antingen ingaprocentca- -
läkemedel eller för mycket liten andel de totala läkemedelsköpen.svarar en av
Omkring 80 befolkningen köper under år läkemedel för mindreprocent ettav

000än l kronor. En mycket liten andel befolkningen, knappt 5 procent,av
behöver läkemedel för 5 000 kronorän under år och för omkringettmer svarar
50 de totala läkemedelskostnaderna.procent av

Denna mycket sneda fördelning läkemedelskonsumtionen beaktasmåste närav
minskar den offentliga finansieringen och ökar patienternas bidragman genom

egenavgifter. relativtEn nämligen de knappt 40 befolk-stor procentgrupp, av
ningen inte köper läkemedelnågot under år, lämnar huvudöverettsom taget
inga bidrag till finansieringen avgifter. Det endastär den delgenom genom av
finansieringen sker via skatter den medverkar till förmånssys-som som gruppen

finansiering. betyderDet således de ökadetemets egenavgifterna för förmå-att
med de ekonomiska förutsättningar gäller för kommitténs arbetenen som- -
fördelasmåste mellan de omkring 60 befolkningen förprocent av som svarar

läkemedelsutköpen.
Till bilden hör också de faktiska kostnaderna för det flertalet läkeme-att stora

del förskrivs mycket låga.är Detta illustreras i följande figur.som
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1994kostnadsintervalli olikaläkemedelsposter5.2 AndelFigur
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ApoteksbolagetKälla:

högstläkemedelspostkostnadenfigurenframgårSom t.ex. pervarav
underläkemedelspostertotala antaletdet45för knappt100 kronor procent av

200 kronorkostade högstläkemedelsposterandel förMotsvarande1994. som
läkemedelsposterantalettotaladetEndast 470knappt procentprocent. avvar

000 kronor.1kostade änsådanautgjordes mersomav
läkemedels-tillbrettmycketsubventionenspridsförmånssystemMed dagens

tillskyddhögkostnadsskyddetEgenkostnadstaket i ettkonsumenterna. ger
tolvmånadersperiod. Menunderegenavgiftersamladehögamedpatienter en

tolvmånadersperiodunderutgiftertotalalågaskulle haäven enpersoner som
få rabattkanläkemedel själva,för sinakostnadenfaktiskabetalade dendeom

ochegenavgifterfastamedSystemetförmånssystemet.läkemedelsinapå genom
subventioneras ävenläkemedelförskrivnaocksåtilläggsavgifter innebär omatt

låg.läkemedletläkemedlen ärpåförkostnaden receptfaktiska ettden
allautformat såärförmånssystemet attvärde iliggavisserligenkanDet attett

få rabattläkemedel kanfleraellerbehöverunder årgångnågon ettettsom
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förmånssystemet faktiskade kostnaderna för dessa relativtäven ärgenom om-
låga. Kommittén emellertid det inte kan försvaras detatt systemetanser om
samtidigt innebär gamla och kroniskt sjuka betala betydligtmåste högreatt t.ex.
kostnader för sina läkemedel. Enligt kommitténs mening det angelägetär mest

utforma så med de behoven kan fåstörstaatt systemet att ett accepta-personer
belt skydd. Kommittén har den bakgrunden funnit samhällets stöd imot att
första hand bör riktas dem har behov få sina läkemedelstörstmot attsom av
subventionerade. innebär samtidigtDet i dag har lägre kost-att personer som
nader för läkemedel får betala andel kostnaden för sina läkemedelstörreen av
själva och därmed lämna bidrag till finansieringen läkemedelsförmå-större av

Syftet således inom för läkemedelsförmånen åstadkommaär attnen. ramen en
omfördelning från med låga faktiska förkostnader sina läkemedelsut-personer
köp till faktiskamed höga kostnader.personer

Det kan visserligen hävdas förmånssystemsådant mindre generelltäratt ett
till sin karaktär det nuvarande fördelar befolk-subventionen brett iän som
ningen. Enligt kommitténs mening emellertid syftetdet angelägna medär mest

generellt välfärdssystem läkemedelsfönnånen, det allaett att garanterar attsom
medborgare får del det lika villkor och de drabbas sjukdomnärav om av
och behöver läkemedel.dyra Enligt kommitténs uppfattning det såledesär
viktigt för människors trygghet och därmed förockså legitimitetsystemets- -

det finns offentligt försäkringsskydd höga utgifter vid sjukdom. Detatt ett mot
torde däremot inte angeläget för märmiskorslika trygghet få läkemedlenattvara
subventionerade sig relativtdet låga kostnader vid enstaka tillfällennär rör om
eller under Kommittén har också vid sina framtidaår. överväganden denett om
läkemedelsförmånen vikt vid långt möjligt utforma systemlösninglagt såatt en

förväntningarmedborgarnas trygghetssystemet ochpåmotsvararsom som
därmed motverkar behovet privata tilläggsförsäkringar.av

vid kommitténs framtidaEn utgångspunkterna överväganden denav om
läkemedelsförmånen har således varit rikta del samhälletsstörreatt aven
subvention till med utgifter.dem behov läkemedel och därmedstora storaav
En har varit utforma subventionssystemet det kan bidrasträvan såatt attarman
till effektivare läkemedelsanvändning. skall bl.a. bakgrundDetta moten ses av
kostnadsutveckl ingen för läkemedelsförmånen, kännetecknats mycketsom av en
snabb ökningstakt under följd till delen beroendeår påstörsta över-en enav -

frångång äldre och billiga läkemedel till och mycket dyra.nya
För optimal läkemedelsbehandling skall aspekteruppnås måste mångaatt en

beaktas. i sjukdomstillstånd läkemedelDet centrala behandlingen med är attav
läkarbesöket leder till korrekt diagnos, riktigt läkemedelsval ochett enen
individuellt användaanpassad dosering patienten får informationsamt att att
läkemedlet patientens situationriktigt läkaren i sin analyspå Dåsätt.ett av
kommit fram väljatill beslutet förskriva läkemedel beslutetåterstår attatt
läkemedel. kostnader för läkeme-Det det beslutet samhälletsär som genererar
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förskrivarenförmånssystemdelsförmånen. svagheterna med dagensEn är attav
vidhänsyn till läkemedlets kostnadinte egentlig anledninghar någon att ta

medicinsk ellerkostnaderförskrivningstillfället, väga mot nyttat.ex. attgenom
motiverat. exempel påförpackningsstorlek det Ettvälja mindre äratt omen

utsträckning. Omfinns förskrivs i litenprovförpackningardetta deär att som
kunna begränsautsträckning skulle dettaprovförpackningar användes i större

läkemedelsförmånen.kostnaderna för
vid förskriv-receptbelagda läkemedel kostardessutom sällan vadPatienten vet

anledning reflekteradärför inte hellerningstillfället och har någon överatt
läkarenovanligt patienter kräverinte hellerkostnaden. tordeDet attatt avvara

ochmassmediahör talasfå visst läkemedel t.ex.ett somgenomomsom man
trycker förföreslår eller pådet läkarenhar bättre effekt än atttror somman -

läkarereceptförskrivningen. Fleraläkemedel i samband medfå ett extra som
vittnat det kan svårtkommitténs arbete harolika medverkat isätt att varaom

Även förskrivaren denkrav från patienterna. ärdenstå typenatt emot omav
bortseinteläkemedelsförmånen så kankostnadsdrivaren föregentliga man

onödigaoch patienten kansamspel mellan förskrivarenfrån dettaatt generera
synliggöradärför angelägetuppfattning detEnligt kommitténskostnader. är att

Därmed kan subven-för läkare och patienter.faktiska pris bådeläkemedlets
kostnadsutvecklingen föri sig bidra till dämpautformningtionssystemets att

regleringar,administrativamotverka behovetläkemedelsförmånen och t.ex.av
diskussionomfattande mellanförskrivningsrätten. Enbegränsningar i mer

patientenockså bidra tillläkemedel kanpatienten valläkaren och attom av
bidra tilli sinläkemedelsvalet. kan störredelaktig i Detkänner sig turmer

till förskrivningen.följsamhet
effektivareför åstadkommaåtgärdersjälvfallet andrakrävsDärutöver ettatt

övervägandensjukvård.för hälso- och Desamladeutnyttjande de resursernaav
läkemedelsförmån ärkommitténs förslagtill grund förligger ettom en nysom

Överförandet läkemedelsförmånen tillförkostnadsansvaretled i detta. av
läkemedelskommittéernaförstärkningförslagenlandstingen liksom avom en

vi återkommerläkemedelsförskrivningen,uppföljningförbättradsamt somaven
betänkande, andra.i dettatill ärsenare

kommitténsförutgångspunkt övervä-ytterligareSlutligen bör nämnas att en
skallvaritläkemedelsförmånen harframtidaganden den systemetatt varaom

viMed dettaförutsättningar.samhällsekonomiskaändradeflexibelt till menar
subventioneregenavgiftstak ochjusteramöjligt successivtdet skall attatt vara

offentliga sub-mellankan behövaavvägningar görasmed hänsyn till de som
får oacceptabladetegenavgifternaegenavgifter, ökaochventioner attutant.ex.

möjligtmotsvarande skall detfördelningspolitiska konsekvenser. På sätt attvara
befinnernärvarandedet församhällsekonomiska lägen äni gynnsammamer

Systemet börminska patienternas.finansieringen ochoffentligaöka denoss
förtydliga instrumentenkla ochpolitikernasikt ochsåledes hållbart på gevara
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dessa awägningar. ekonomiska effekternaDe sådana förändringar skallav
också möjliga förutse och följa underlättas tidigareDettaattvara upp. som
framhållit har högkostnadsskydd för respektive förläkemedelseparataom man

sjukvård och försvåras med den samlat högkostnadsskydd förtypannan av-
läkemedel, läkarbesök vi tillämpat i Sverige under följd år.etc. som en av

I det följande redovisas alternativa lösningar förnågra läkemedelsförmånens
utformning vi i arbete.vårtövervägtsom

5.3.2 Alternativa lösningar

Konstruktionen bygger patienterna faktiska kostnadernabetalar hela deatt
för förskrivna läkemedel under tolvmånadersperiod till visst kost-etten upp

egenbetalningsgräns,nadstak varefter de betalar viss del kostnadernaen av
inom vissa intervall, därefter fullinträder kostnadsfrihet.

lägger kostnadstaket respektive avgiftsgränserna i hög gradVar påverkarman
kostnaderna för samhället och patienterna. Kommittén därför studerathar några
olika modeller för hur skulle kunna utformas beräkningarsystemet samt av
vilka effekter de olika modellerna får i olika avseenden, bl.a. i fråga vilkaom
besparingseffekter jämförtuppnås med utgångsläget. En utförligare be-som
skrivning beräkningarna återfinns i kapitelav

Modell A

modell hela läkemedelskostnaderna procent underI A betalar patienterna 100
kostnaderna i 500300 kronor, 50 intervallet 301 kronor till 1 kronorprocent av

25 i intervallet 501 till Läkemedelskost-och 1 kronor 2 700 kronor.procent
nader 2 700 kronor subventioneras till 100 med offentliga medel.över procent
Patienten betalar läkemedelssubventioneringen maxi-med denna utformning av

200malt 1 kronor under tolvmånadersperiod.en
Besparingen för läkemedelsförsäkringen jämfört med utgångsläget beräknas

till 1,2 miljarderuppgå drygt kronor.

Modell B

100 procent undermodell betalar patienterna läkemedelskostnadernaI B hela
till500 kronor, läkemedelskostnaderna i intervallet 501 kronor50 procent av

Läke-1 000 kronor och 25 i intervallet 001 kronor till 2 000 kronor.1procent
offent-subventioneras till 100 medmedelskostnader 2 000 kronoröver procent

läkemedelssubventione-liga medel. Patienten betalar med denna utformning av
ringen tolvmånadersperiod.maximalt 1 000 kronor under en
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jämförtBesparingen för läkemedelsförsäkringen med utgångsläget beräknas
till kronor.knappt 1,1 miljarderuppgå

Modell C

I modell C betalar patienterna hela läkemedelskostnaderna 100 procent tillupp
500 kronor, 50 kostnaderna i intervallet 501 kronor till 1 000 kronorprocent av

10 i intervallet 001 kronor till 3 500 kronor.och kostnaderna 1procent av
Läkemedelskostnader 3 500 kronor subventioneras till 100 medöver procent
offentliga medel. Patienterna betalar med denna utformning läkemedelssub-av

under tolvmånadersperiod.ventioneringen maximalt 1 000 kronor en
Besparingen för läkemedelsförsäkringen beräknas jämfört med utgångsläget

till omkring 990 miljoner kronor.uppgå

Modell D

läkemedelskost-modell har det tak under vilket patienterna får betala helaI D
jämförelse med tidigare modeller.naderna höjts väsentligt i

ochpatienten hela läkemedelskostnaden under 1 000 kronorI modell D betalar
500 varefter avgiftsfrihet10 i intervallet 1 001 kronor till 3 kronor,procent

läkemedelssubventione-utformninginträder. Patienterna betalar med denna av
maximalt 250 kronor under tolvmånadersperiod.ringen 1 en

till drygt 1,6 miljarderBesparingen jämfört med utgångsläget beräknas uppgå
kronor.

Modell E

första egenavgiftstak.Modell har i likhet med modell högt DärutöverD, ett
tolv-egenavgift enskilde betala underden totala den högst kanär ensom

månadersperiod högre i de övriga modellerna.något än
läkemedelskostnaden 100 procent undermodell betalar patienterna helaI E

och 2 000 kronor25 mellan 001 kronorl 000 kronor, kostnaderna lprocent av
Läkemedelskostnaderoch 10 kostnaderna till 500 kronor. över4procent uppav

Patienternasubventioneras till 100 med offentliga medel.500 kronor4 procent
500 kronorutformning läkemedelsförmánen maximalt 1betalar med denna av

under tolvmånadersperiod.en
jämfört utgångsläget beräknasBesparingen för läkemedelsförsäkringen med

till drygt 1,9 miljarder kronor.
egenavgifterna underde högsta totalaSammanfattningsvis kan konstateras att

C tillmodell ochtolvmånadersperiod varierar fran högst 1.000 kronor Ben
respektive E.500 modell och Domkring 200 kronor respektive 1 kronor Al
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egenavgifter-totaladeskillnaderna i frågaVidare kan att trots attnoteras om
kraftigt mellanrelativtbesparingseffekternatotalavarierar deinte såär storana

modell BA,miljard kronoroch 1underfrån överolika modellerna,de strax
förkla-främstaE.modell och Denmiljarder Drespektive 1,9C till 1,6och
patien-ochmodellerna D Ei ärbesparingseffekterna blir störstringen till attatt

tillläkemedelskostnadenbetalar helamodellerbådai dessa uppterna
300modellernaövrigai debetydligt lägreharmedan taket000 kronor,1 satts

500 kronor.respektivekronor
betydelsevisar detberäkningarna ärSlutligen kan konstateras storattatt av

utgifterför debesparingseffekterna gränsensätterför de samlade somvar man
avgiftsfrihet inträ-subventionering ochsjälva ochför närpatienterna får svara

till 000 kronor1får betalapatienternamodeller bygger påder. I de att uppsom
endast drygtfårinträdersubventioneringeninnanläkemedelför sina --

80knapptsubventioneringen medandelbefolkningen procent20 procent avav
30jämfört medläkemedel själva,för sinahela kostnaden procentfår betala

500tak ligger påmotsvarandei vilkade modeller70 irespektive procent
andelar 45motsvarande300 kronorligger ärtaketmodell därkronor. I den

55respektive procent.

förslagochöverväganden5.3.3 Kommitténs

vi tidigareställningstaganden harkommitténsförförutsättningarnaEn somav
aviserade bespa-beslutade ochriksdagenochregeringenvarit deredovisat av

förskallpatienternamedförläkemedelsområdetringarna på att ensvarasom
restriktioner-deföregenavgifter. Inomviafinansieringenökad andel ramenav

långtsåförmånssystemutformaefterkommitténhar strävat ettatt somna
rimligläkemedel tillfåintresse kunnapatienternasmöjligt tillgodoser att enav

kom-förmånssystemetden utformningmedvärdetkostnad. Det största somav
samhälletsialternativ,samtligaiillustreratsligger,mittén föreslår attsom
maximaladenochläkemedelbehovmedriktas dem attsubvention storamot av

Modellernarimlig nivå.tolvmånadersperiod liggeregenavgiften under enen
sarnhälls-ändradetillsubventionssystemetockså det gårillustrerar att anpassa

exempelfårmodellernaolika närmastförutsättningar. Deekonomiska somses
lösning-andrasjälvfallet inteutesluterskeförändringar kansådanahurpå men

ar.

tolvmånadersperiodegenavgift underMaximal en

perspektivpatienternas ärenskildadecentrala frågornadeEn settmest urav
betala förmåsteegenavgiftsamladetill den högstaställningstagandet mansom
finns detsammanhangetdet härtolvmånadersperiod. Iundersina läkemedel en
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skäl erinra det nuvarande egenavgiftstaket i det samlade högkost-att attom
nadsskyddet 1 800 kronor.är Konstruktionen dagens högkostnadsskyddav
innebär dock patienterna kan betala så. Detta gälleränatt t.ex.mer om en
patient har betalat 750 kronor1 i vårdavgifter och egenavgifter för läkemedel
under tolvmånadersperiod och sedan läkarbesök kostargör etten som
100 kronor, då får patienten betala 8501 kronor innan frikort utfärdas. Sys-

nämligen uppbyggtär patienten fårså betala hela den återståendetemet att
avgiften och inte enbart avgift till högkostnadsgränsen. De uppföljningaren upp

Socialstyrelsen gjort på vårt uppdrag uppgifterpå finns tillgängligasom som
Tierpsbornas egenavgifter för vård och läkemedel visar patienterna iattom

genomsnitt får betala 1 910 kronor innan frikort utfärdas. För del människoren
kan avgifter till dagens högkostnadsskydd kännbar utgift. Det ärupp vara en
med hänsyn till detta angeläget patienterna i det för skydd högaatt system mot
utgifter för läkemedel och sjukvård kommittén föreslår, liggerannan som
relativt egenkostnadstaket i detnära nuvarande högkostnadsskyddet.

Till bilden hör också de kostnadsfria läkemedlen för vissa allvarliga ochatt nu
kroniska sjukdomar inordnas i det subventionssystemet för läkemedel. Mednya
tanke de ökadepå kostnader det kommer innebära för vissa de patienteratt av

i dag har kostnadsfria läkemedel, det väsentligt denär maximala årligaattsom
egenavgiften för läkemedel läggs acceptabel nivå. bör samtidigtDeten
framhållas skillnaden mellan den nuvarande läkemedelsförmånen och denatt

i praktiken inte blir så föreställer sig för dessamångastornya som man av
patienter. Som vi har redovisat i kapitel inte4 det ovanligtär patienteratt som
har till kostnadsfriarätt läkemedel ändå betalar egenavgifter, eftersom de
behöver ytterligare eller andra läkemedel de kan förskrivasän kostnads-som
fritt. Många har kostnadsfria läkemedel har dessutom förhållandevis tätasom
läkarkontakter och får sjukvårdande behandling de betalar avgifterannan som
för. betyderDet således det inte ovanligt de liksom andraäratt att personer-
med kroniska och allvarliga sjukdomar når till egenkostnadstaket i detupp-
nuvarande samlade högkostnadsskyddet.

Kommittén det angeläget de medär de sjukdomar detatt attanser personer
här handlar inte drabbas utgiftsökningar kan bära.svåra attom av som vara
Även vi således föreslår två för skydd höga utgifterseparata system motom
för sjukvård och läkemedel det angelägetär hänsyn till den samladeatt ta
effekten för patienterna. Detta ligger också, framhållits tidigare, i linjesom
med de motiv för alternativen med samlade högkostnadsskydd regeringensom

uttryck för i direktiv.våra Dessa aspekter således tillgodosesmåste vinärger
lägger förslag.våra Direktiven inte heller för lägga någrautrymme attger
förslag till avgiftssystemets utformning minskar landstingens intäktersom av
patientavgifterna i den vården.öppna Det betyder således förslag ivåra denatt
delen måste kostnadsneutrala för landstingen. Med hänsyn till den be-vara
dömning vi har gjort det gäller egenavgiftsnivåernanär för den öppnasom
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hälso- och sjukvården har kommittén för den maximala egenavgiftenstannat att
läkemedelför under tolvmånadersperiod skall l 000 kronor. Vi åter-en vara

kommer till våra överväganden och förslag patientavgifter och högkost-om
nadsskydd i den vården i kapitelöppna

Egenbetalningsgräns

Kommitténs förslag bygger principenpå den enskilde betalar faktiskadeatt
kostnaderna för förskrivna läkemedel till viss nivå, varefter läkemedlenupp en
subventioneras i olika till högsta varefter avgiftsfrihet inträ-gräns,steg upp en
der. Kommittén har nyligen föreslagit den högsta för den enskildesgränsenatt
avgifter under tolvmånadersperiod skall till 000uppgå l kronor. Nu återståren
således ställning till den nivå till vilken den enskilde skall betala helaatt ta upp
den faktiska kostnaden för sina läkemedel. Vårt förslag förmånssys-ett nyttom

för läkemedel skiljer sig från den nuvarande läkemedelsförmånen bl.a. påtem
så den enskilde fårsätt betala för sina läkemedel i början tolv-att mer av en
månadersperiod. Om taket högkostnadsskyddetpå för läkemedel, kommit-som

föreslagittén läggs 000på 1 kronor, skillnaden jämfört med dagensär system
begränsad till de totala utgifterna för läkemedel under tolvmånaderspe-sett en
riod. Skillnaden består framför allt i utgiften kan blir relativt hög för detatt
första läkemedlet eller de första läkemedlen under tolvmånadersperioden; sär-
skilt till den kostnadsgräns den enskilde betalar helanär den faktiskaupp
kostnaden för sina läkemedel. deI alternativ redovisats tidigare ligger densom

300 kronor, 500gränsen på kronor eller 0001 kronor. Skillnaden jämfört med
dagens egenavgiftssystem bör emellertid inte överdrivas. I praktiken betalar
många i dag får flera läkemedel samtidigt redan relativt mycket för detsom nu
första Som vi redovisat i avsnitt 4.2.2 får patienter med femreceptet. t.ex.
läkemedel ipå dag betala 400 kronor. Om tio läkemedel ärreceptsamma ca
förskrivna blirpå egenavgiften 700 kronor. Men med tankereceptsamma ca

denpå kraftiga reaktion den avgiftshöjningen egenavgifternasenastesom av
väckt, finns det ändå skäl människormånga kommer uppleva deatt anta att att
principer för egenavgifterna kommittén föreslår systemföränd-storsom som en
ring. Inte minst det förhållandet betalar hela den faktiska kostnaden föratt man
sina läkemedel till viss nivå kommer troligen uppfattasatt storupp en som en
skillnad jämfört med fastamed egenavgifter oberoende faktiskadensystemet av
kostnaden för läkemedlet. Detta i sin mycket starkt motiv förär gåtur ett att
försiktigt fram vid systemförändring det slag det här fråganären av om.

Kommittén har i sina överväganden i den här delen tagit intryck erfaren-av
heterna från Danmark, införde har vissa likheter med detett systemsom som
vi föreslår den juli 1989.l Systemet byggde den enskilde betaladepå helaatt
den faktiska kostnaden för sina läkemedel till 800 egenbetalnings-Dkrupp
gränsen, varefter subventionenen inträdde. Systemet ledde till kraftiga protester
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radskrevsbevakning. Bl.a.massmedia]frenetisktillallmänheten ochfrån en
sina läke-hämtahade rådintekroniskt sjukagamla ochartiklar utattsomom

företrädaremederfarit vid kontakterenligt vad haruppgifter detmedel, som
för.beläggfinnsinte någraSundhetsstyrelsenochSundhetsministerietför

politiskkraftigefterSammanfattningsvis kan protest-sägas att systemet, en
legitimitetskris.betecknasmåstevaddrabbades närmast som enstorm, somav

förslagtvingades läggaregeringendanskatill denledde i sinDetta omtur att
integjorts tyderstudier1991.januari Deefter den 1avskaffa systemet, somatt

påvisbarahade någraegenbetalningsgränsmeddanskadetpå systemetatt
hadeemellertidvisarErfarenheternaeffekter 5.medicinska systemetatt en
bromsa-för läkemedel,utgifterförsäkringenskraftfull påverkan påmycket som

skeddekraft.i Dettatidhelt under den attdes nästan systemet genomvarupp
medi-billigareläkarenbesitt beteendeändradepatienterna attt.ex. omgenom

6,7. Semedicineringtillalternativbehandlingefterfrågacin eller somannan
ökningenfortsatteavskaffadesegenbetalningsgränsen13.kapitel Närvidare av
förtsDiskussioner hartidigare.i takt attutgifternaoffentligade omsomsamma

nivå denlägre änegenbetalningsgränsmedinföra somett system enen ny
fråganmycket svårtdockDetförra omgången. äri den att tatillämpades upp

erfarenheterna.de gjordabakgrundpå motnytt av
danskamellan detskillnaderflerafinnsframhållas detemellertidbörDet att

danska förmåns-vi föreslår. Detförmånssystemoch detförmånssystemet som
vislag före-högkostnadsskydd detgenerelltinteinnehåller något avsystemet

Dkr300högkostnadsskyddfinansieratkommunaltfrånsettslår, perett
sjuk-kroniskamedtillutgåindividuell ansökan kanmånad efter personersom

kalenderårs-tillämpades pådet danskaocksåTill bilden hördomar. systemetatt
iegenavgiftsgränsenuppnåddeföljdtillvilket fickbasis, att sompersonen

igenegenavgiftsgränsentillavgifterbetalabereddfickdecember att uppvara
likviditets-detlösning påerbjuda någonhellerkunde intejanuari. Systemeti

det häregenbetalningsgränserdeinträffa medkunnaproblem måste varsom
administrationenkritiken rördedelSlutligen börfrågan nämnas att en avom.

detsamla kvitton på sätterfarenhetinte någondanskarna har attsystemet; avav
Sverige.igöranuvarandemed ärvi redan attsystem vanasom

försmånssystemdetmellanskillnadermycketsåledes finnsdetTrots storaatt
halvt år,under ochDanmarkitillämpadesföreslår och det ett ansersom

dras.kanviktiga lärdomarflerakommittén att
egenbetal-förnivåbetydligt lägreväljabörförsta slutsats ärEn att enman

fåskall kunnavaldedanskarna göra,den systemetningsgränsen än att om
mycketfinnsdetbakgrundenMot denmedborgarna.hos attanseracceptans

skallenskildedentill vilkendenlägga gränstalarstarka skäl attmot uppsom
högtläkemedel såsinaförkostnadenfaktiskahela denbetala som

jämfört medrimligframstår500 kronorpå000 kronor. En1 gräns merasom
egenbetalningsgränsensåledesKommittén föreslårvi i dag.det har attsystem

i500 kronor.läggs påläkemedelsförmåneni
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nuvarande principerna i denandra bör bygga på deEn slutsats är systemetatt
enskildesmeningen det densvenska läkemedelsförmånen i den äratt samman-

berättiga till högkost-tolvmånadersperiod skalllagda utgifter under somen
avgiftsfrihet inte kalenderåret.nadsskydd och -

enskilde delafinnas möjlighet för dentredje slutsats det måsteEn är attatt en
sigflera betalningstillfällen det kost-sina kostnader på rör storaomomupp

Somfördelas jämnare tolvmånadersperioden.utgifterna kannader, så överatt
relativt låg.för flesta läkemedel Devi tidigare har redovisat kostnaden deär

den kostnad det frågaflesta torde problem kunna klara betala ärattutan om.
läkemedel rela-dag behöver mångaDessutom betalar redan i de personer som
emellertid intetolvmånadersperiod. kantivt kostnader i början Dethöga enav

betala defå svårigheterfler i dag kan kommauteslutas än attattatt personer
mycket dyrtfråga det sigrelativt höga utgifter det kan när rör ettom omvara

tolvmånadersperio-läkemedel vid tillfälle i börjanläkemedel eller flera ett av
den.

det intemed ApoteksbolagetEnligt kommittén har erfarit i kontakter ärvad
apotekskunderegenavgifterovanligt både med gårdagens och dagens att av

det dedel fall handlarolika skäl inte kan betala sina läkemedel. I attomen
råd. Apotekspersonaleni andra fall de inte harglömt plånboken hemma och att

antingen fårproblemet;uppgift, alltid hitta lösningar på detbrukar, enligt
tillbaka daginbetalningskort eller kommakunden sina läkemedel och nästaett

mindre mängd läkemedelkunden fåroch betala. förekommer ocksåDet att en
dagartillbaka ellerbesked kommaden förskrivna ochän ettett att parenom

självfallet detKommittén tyckerbetalning.och hämta attut resten motsenare
proble-smidiga lösningar de härhittills hittatbra apotekspersonalenär att

framtida läkemedelsförmå-bygga denemellertid inte kanVi att manmen. anser
rättighetkommittén bör detinformella lösningar. Enligtsådanapå vara ennen

haregenbetalningen dedelaför kunder ha möjligheterapotekens attatt omupp
enskil-skillnad för denavgörandeEnligt bedömning detbehov det. vår är enav

jämfört medservice,skyldiga erbjuda sådande apoteken är attatt veta att en
till personalenssig utlämnadeller hon kännerbygger på hanett system attsom

rutinskisseratdärför kommitténs uppdragvälvilja. Apoteksbolaget har en
läkemedelskostnaderfördela sinamöjligt för den enskildedetgör attsom

flera betalningstillfällen.
betalningsförmåga vidpatienter saknarinnebär rutinen deI attstort ex-som

expedie-möjlighet vidskapardirektfaktureras, dvs.peditionstillfället attman
postgiroinbetalningskort.vidhängandeformell faktura medringen skriva ut en

liknandeinbetalningar tordesinade patienter inte sköterFör systemettsom
Kommitténflera landsting.patientavgifter igäller förkunna tillämpas i dagsom

möjlig-frami uppdragApoteksbolaget skall ett systematt taatt somgesanser
läkemedelskostnader påfördela sinadet,för dem har behovgör, attavsom

avtali dettill uttryckdetta bör kommaflera betalningstillfällen. Vi attanser
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tecknar med Apoteksbolaget. Enligt kommitténs uppfattning skall dockstaten
egenavgifterna betalade innan patienten kan högre subventions-uppnåvara en
nivå eller avgiftsbefrielse inom subventionssystemet. innebärDetta att en person

skulle ha betalat 500 kronor for sina läkemedel vid inköpstillfálle,t.ex. ettsom
väljer dela egenavgiften flera betalningstillfällen, inte har rättatt attmen upp

vid inköpstillfälle tillgodoräknanästa sig högre subventionsnivå denänen som
den faktiskt erlagda egenavgiften för läkemedlen under tolvmånader-motsvarar

sperioden. Patienten har däremot möjlighet dela utgifterna vid detävenatt upp
andra inköpstillfället. Allt eftersom betalar sina egenavgifter förändraspersonen
subventionsnivån tills dess den maximala egenavgiften under tolvmåna-att en
dersperiod har erlagts. Kommittén vidare det viktigt patienternaäratt attanser
informeras rättigheten dela sina avgifter för läkemedel flerapåattom upp
betalningstillfallen. uppdraget tillI Apoteksbolaget bör därför ingåockså att
utforma informationsrutiner till patienterna. kapitel föreslårI 12 vi därutöver

Apoteksbolaget i uppdrag utveckla databaserat stödatt att ett systemges som
for beräkning egenavgifterna och bevakning patienternas högkostnads-av av
skydd.

Under kommitténs arbete har invändningar lösningar bygger pårests mot som
någon form avbetalningssystem. En huvudinvändning har varit attav man
därmed förlorar viktig systemeffekt, nämligen bidrar tilldet bådegöraatt atten
läkaren och patienten medvetna vad läkemedlen faktiskt kostar och därmedom
till ökad effektivitet. Det kan naturligtvis ligga i detta.något Kommitténen

emellertid farhågorna inte bör överdrivas. eventuella nackdelarnaDeattanser
avbetalningssystem kan innebära nödvändiga med tanke påärett att tasom

folkhälsoaspekten. bör heller inte glömma patienten får betalaMan att egenav-
giften, betalningarna delas vid olika tillfällen.och skeräven om upp

Subventiønsnivâer

En fråga kommittén hafthar anledning huröverväga äratt upptrapp-annan som
ningen subventionen skall ske och vid vilken avgiftsfriheten skallgränsav
inträda. de tidigareI redovisade alternativen och C denB överensstämmer
maximala egenavgiften tolvmånadersbasis egenbetalningsgränsen medsamt
kommitténs överväganden förslag. alternativenoch Det skiljer de bådasom

den kostnadsgräns vid vilken full avgiftsfrihet inträder. alternativär B sub-I
ventioneras läkemedelskostnader 2 000 kronor till 100 l alternativöver procent.
C gäller motsvarade för läkemedelskostnader 3 500 kronor. Farhågor haröver
framkommit för modeller bygger avgiftsfrihet inträder alltföratt attsom
snabbt leder till incitamenten kostnader för ytterligarevägaatt att mot nytta
läkemedelskonsumtion försvinner. skulle i sin kostnads-Detta kunnatur vara
drivande. För motverka detta skulle det kunna möjligt införaatt att envara
viss egenavgift, efterlåg fast egenavgift läkemedel eller dett.ex. recept,en per
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emellertid sådantavgiftsfrihet börför uppnåtts. Detgränsen noteras att ettatt
för med behov läkemedel, dvs.blir bördaextra storasystem personer aven

aldrig kommermed kroniska och långvariga sjukdomar, uppnåattsompersoner
för avgifts-avgiftsfrihet. alternativ lösning kanEn gränsen närsättaattvara

den period förskrivna läke-frihet inträder relativt högt i syfte begränsa näratt
avgiftsfria periodernamedel helt kostnadsfritt. Problemet med detillhandahålls

framgåttinte förstoras. Som tidigare hari de olika modellerna bör emellertid
läkemedel förskrivskostnaden läkemedel för det flertaletär stora somper

de läke-de mycket dyra läkemedlen, dvs.mycket låg. betyder såledesDet att
omedelbart läke-medel medför avgiftsfrihet inträder i det närmaste närattsom

läkemedelför liten del defrån apoteket, mycketmedlet hämtats ut en avsvarar
undvikadet önskvärtförskrivs under Vi dettaår. är attett trots attansersom

högkostnadsskyddslag dagenskostnadsdrivande anpassningseffekter det somav
kritiserats för.har

ändarnåls-kommit fram till denKommittén har den bakgrunden att mestmot
egenbetalningsgränsefter första påenliga lösningen läkemedel,är att en

C, dvs.redovisats i alternativ500 kronor, skall subventioneras på det sätt som
subventioneras fullt Det3 500 kronor skallläkemedelskostnader över ut.att

betala 10fördelen patienten bara behöveralternativet har också den procentatt
500 kronor.intervallet 1 001 och 3faktiska läkemedelskostnaderna ideav

enskilde behöver betalaavgift denSamtidigt i alternativet den högstabegränsas
tolvmånadersperiod till 1 000 kronor.för sina läkemedel under en

alternativ.talar för dettastarka fordelningspolitiska skälKommittén attanser
utgifter förrelativt begränsadeflesta människorSom vi tidigare har visat har de

inte harbefolkningen,rimligt de 80läkemedel. Det är procentatt somavca
själva får betalahögre läkemedelskostnader l 000 kronor under år,än ett en

subventionssystemet kandetrelativt hög andel dessa kostnader. I mannyaav
utgifter förbegränsadei befolkningen hardessutom förvänta andelenatt som

i subventionssyste-minska, eftersom detökaläkemedel kommer änattsnarare
köperfunnits. För demfinns priskänslighet tidigare inte harmet somen som

subvention kraftigtsamhällets000 kronor ökar däremotläkemedel för 1änmer
motiverat medvi90 läkemedelskostnaderna, något ärtill procent ansersomav

kostnaderläkemedel harmed behovtanke det människorpå är storaatt somav
helt kost-läkemedel blirSamtidigt föri storleksordning.denna är gränsen när
endastutdragen till 3 500 kronor. Dånadsfria för enskilde relativt långtden en

under årläkemedelskostnaderandel befolkningen harmycket liten ett somav
medkonstruktionerbehovetöverstiger nivå innebär alternativetdenna att av

uppfattningenligt kommitténsexpeditionsavgifter minskar.fasta Detta är an-
medstraffavgifter för demexpeditionsavgifter tenderar bligeläget, eftersom att

behov.stora
jämfört medberäknasför alternativetför läkemedelsförsäkringenBesparingen

visserligenBesparingenmiljoner kronor.till omkring 990 ärutgångsläget uppgå
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mindrenågot den beräknats för modell bör andra sidanB. Här å under-än som
strykas kostnadsbesparingen i alternativ kan överskattad justB någotatt vara
med tanke kostnadsbefrielse i alternativet inträderpå det redan de fak-näratt
tiska kostnaderna till 2 000 kronor. såledesuppgår Förmånssystemet kan vara
kostnadsdrivande.

Kommittén föreslår vidare egenavgifterna för barn i familj skall fåatt samma
sammanräknas, i läkemedelsförmån.på dagens Däremotsättsamma som anser
vi åldersgränsen i detta sammanhang skall höjas från dagens 16 till 18åratt

Vi 18-års motiverad iår. dagens samhälle. Dengräns ärattanser en mer
sammanfaller med myndighetsåldern. Vid 16-års ålder fortfarande degårt.ex.
flesta i föräldrahemmet, vidungdomarna skolan och bor i då sätta gränsatt en
16 egenavgifterna inte längre får sammanräknas sig konstladår när ter som en
gränsdragning. Vi föreslår egenavgifter för läkemedel försåledes barn underatt
18 i familj skall sammanräknas.år samma

uppföljningKommittén slutligen det angeläget medärattanser en noggrann
frågaeffekterna systemförändringen. Vi återkommer till denna i kapitelav av

13.

5.4 Egenavgifter för förbrukningsartiklarna i
läkemedelsförmånen

5.4.1 Alternativa lösningar

Kommittén tidigare förbrukningsartiklar för stomiopereradehar föreslagit att
med läkemedel, dvs.förbrukningsartiklar har direkt sambandsamt ettsom

förbrukningsartiklar krävs för läkemedel och för egenkontrolleratt ta ettsom
läkemedelsförmånen.medicineringen, skall omfattas den statligt regleradeav av

tillfråga vilka principer, skall ligga grund förEn återstår lösa ärattsom som
utformningen egenavgifterna för dessa artiklar.av

redovisa huvudalternativEnligt utredningens direktiv bör kommittén ett som
förs i högkost-förbrukningsartiklarna prisnedsatta ochbygger på görs ettatt

nadsskydd.
innebärsubventionssystem för läkemedelKommitténs förslag till ett separat

läkemedelfaktiska kostnaden för förskrivnapatienten betalar hela denatt upp
501 till 1 000till 500 kronor, 50 kostnaderna i intervallet kronorprocent av

till 3 500kronor 10 kostnaderna i intervallet 1 001 kronoroch procent av
Läkemedelskostnader 3 500 kronor subventioneras till 100kronor. över procent

offentliga Patienterna denna utformning läkemedels-med medel. betalar med av
tolvmånadersperiod.subventioneringen 000 undermaximalt l kronor en
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bestämmadet gälleralternativlogiskt närKommittén att egenav-ettattanser
i direkti-huvudalternativetföljaförbrukningsartiklarna skullegifter för attvara

läkemedel.försubventionssystemetiegenavgifterdessaoch inordna ävenven
fastlåginnebäralternativocksåKommittén har övervägt att ege-ett ensom

utformasantingenkanförbrukningsartiklarna. Dennanavgift för som enuttas
tremånadersperiod ellerunderbehövs,artiklarför allafast avgift t.ex. ensom

med lågatremånadersförskrivning. Ettartikel för systernavgift enpersom en
knappasttordei förmånssystemetförbrukningsartiklarnaföregenavgifterfasta

det bygger påeftersomläkemedlen,försubventionssystemetinordnas ikunna
förbrukningsartiklaregenavgifter påfastamedprinciper. Etthelt andra system

detta subven-utanförläggsförbrukningsartiklarnaförutsättai falltorde så att
tionssystem.

kommittén övervägtävendirektiv har etti utredningensinriktningenTrots
patienterna.avgiftsfria förheltskallartiklarnainnebäralternativ att varasom

förslagochövervägandenKommitténs5.4.2

övervägandetvidställning tillharkommitténförsta fråganDen ovanatt ta av
förbruknings-för deinförasegenavgift skallalternativredovisade är om en

kost-skalldeellerläkemedelsförmåneniföreslås ingåartiklar varaomsom
nadsfria.

ledaartiklar kankostnadsfriaförriskerkan finnasdetKommittén attattanser
produkter. Detonödigt dyrautvecklaindustrintillsignalertill felaktiga att

förbetalar någotintepatienti sakensockså enligger attnatur man somom
kostnadsfrittegentligen kostar. I systemvad dentänker påheller ettartikel inte

finnsdetfundera överpatientenanledning föregentligdet ingen attfinns om
hellerlika bra. Det ärfungeraskulle kunnaprismed lägreartiklarandra som

egentligenvadförpackningar änstörrehämtarinte märkligt ut sommanom
betala någon-behöverändå inteskull,säkerhetsförför habehövs, att manom

driveri onödankostnadsfrihetmedtillledakanting. Detta uppsystematt ett
finnsdetkommitténbakgrunddennaMot attförmånen.kostnaderna för anser

heltbörförbrukningsartiklarna intetalar förskälprincipiella varaattsom
enskilde.för denkostnadsfria

förbruk-Å gällerdetbedömningsgrunder närsärskildaföreliggersidanandra
denlogisktkanläkemedel. Det attföljaellerningsartiklar för ett varaatt ta upp

någotinte kostarläkemedel extratillföra kroppenförbehövsprodukt ettattsom
kostnadshänse-skillnad ibliskulle någondet inteinnebärför patienten. Det att

gällerdetinjiceras. Närellerskedmedläkemedelmellanende tasett som
dagslägetihandlar detläkemedelföljaförbrukningsartiklar för omettatt upp

sjukdomarvid andraegenkontrollerdiabetes,vid ävenkontrollstickor omm.m.
Diabeto-förFöreningSvenskfrånbl.a.flera håll,utvecklas. Frånhåller på att
patientenförkostnadökadframförtstidigare nämntslogi, har att ensom --
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kommer leda till färre diabetiker i dag kommer genomföraänatt att att en
intensiv insulinbehandling där egenkontroller nödvändiga, vilket långär siktpå
kommer öka frekvensen sendiabetiska komplikationer.att Det tordeav vara
empiriskt svårt belägga det finns sådan risk och hur den i fallatt såstorom en

Kommitténär. emellertid det finns skäl dessa farhågor allvar.påatt att taanser
Vi föreslår således förbrukningsartiklar behövs för eller följaatt att tasom upp

läkemedel skall kostnadsfria för den enskildeett patienten. Samtidigt villvara
vi ånyo erinra med kostnadsfrihet kan leda till omotiveradeatt ett systemom
kostnadsökningar. Vi förordar därför kostnadsutvecklingen för dessa artiklaratt
och läkemedelsindustrins agerande följs och omprövasatt systemetnoga om
uppföljningen visar kostnaderna stiger på omotiverat sätt.att ett

Intresset egenvårdenvärna vid diabetes såledesär vägandeattav ett tungt
motiv för frångå direktiven och föreslå nämnda förbrukningsartiklar skallatt att

kostnadsfria i fortsättningen.även Kommittén finner inga motsvarandevara
skäl till kostnadsfrihet det gäller förbrukningsartiklarnär till stomiopererade.
För dessa patienter det däremotär angeläget slå vakt nuvarande dis-att om
tributionssystem via apoteken och det breda urvalet produkter detgörav som
möjligt för den enskilde få sina individuella behov tillgodosedda. Dettaatt är
också, tidigare motivet förnämnts, för låta förbruknings-att stannat attsom
artiklarna ingå i läkemedelsförmånen dessa inte läkemedelsnäraärtrots att
produkter. När det gäller frågan vilket skall tillämpas försystemom som
avgiftssättningen stomiartiklarna kommittén alternativet med lågattav anser en
fast egenavgift för artiklarna inte tillfredsställandeär Den störstaett system.-
bristen med sådan konstruktion ligger i artiklarna då skulle kommaatten att
ligga helt utanför subventionssystemet för läkemedel, vilket innebär det inteatt
skulle finnas någon för hurövre gräns mycket patient kan få komma atten
betala i egenavgifter under år. Dessutom skulle patienter med behov bådeett av
läkemedel och förbrukningsartiklar komma få betala egenavgifter i tvåatt

Kommittén det bästa alternativet tillämpaseparata system. äratt attanser
subventionssystem för stomiartiklarna för läkemedel. Ett sådantsamma som
blir enhetligt och förutsägbart för den enskilde, hansystem ellervet attsom

hon inte behöver betala 1 000 kr för läkemedel förbrukningsartiklarän ochmer
under tolvmånadersperiod.en

Kommittén föreslår således förbrukningsartiklar behövs för elleratt att tasom
följa läkemedel skall kostnadsfria för den enskilde. Förbruknings-ettupp vara
artiklar för stomiopererade föreslås ingå i subventionssystemsamma som
kommittén föreslår för läkemedel.



153

6 Förbrukningsartiklar vid
inkontinens

Kommitténs forslag: Ansvaret för förbrukningsartiklar vid inkontinens
överförs till kommunerna vad inkontinensartiklar till brukare särskiltiavser
boende och till landsting vad brukare i boende. Sjukvårdshuvud-egetavser

möjlighetmännen komma ansvarsfördelning.överensattges om annan
Ansvaret iregleras hälso- och sjukvårdslagen.

Socialstyrelsen bemyndigas reglera förskriva inkontinens-rättenatt att
artiklar.

Staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet bör träffa avtal om
central provning och bedömning produkternas kvalitet utbild-samtav om
ning och information i Handikappinstitutets regi. Regeringen uppdrar
Handikappinstitutet utreda formerna för nationell statistik beträffandeatt en
inkontinensartiklar.

6.1 Bakgrund

Dagens läkemedelsförmån omfattar förbrukningsartiklar kan förskrivas vidsom
indikationer, nämligen diabetes, stomi och inkontinens avsnitt 4.4.1.tre

Kommittén har framgått tidigare avsnitt 4.4.3 kommit till slutsatsen attsom
förbrukningsartiklar, behövs för eller följa läkemedel haratt ta ettsom upp som
förskrivits vid sjukdom förbrukningsartiklar vid stomi bör omfattassamt av
läkemedelsförmånen. betyder således inkontinensartiklarna bör läggasDet att
utanför läkemedelsförmånen och regleras i särskild ordning.

Våra direktiv skallläkemedelsförmånen i fortsättningenävenattanger vara
statligt Som vi tidigarereglerad. redovisat starkt motiv för behållaär ett att en
statlig reglering förmånssystemet läkemedel läkemedelsnärade ochattav
artiklar kan subventioneras finnas tillgängliga förinom skallsystemetsom
medborgarna lika villkor till Vi ocksåpå och enhetliga priser i hela landet. har
redovisat särskilda förde skälen förbrukningsartiklarna vid stomi iävenatt
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läkemedelsförmånen.statligt reglerade Detingå i den ärfortsättningen bör
lika strikt statligtillräckligt bärande motiv förhittaemellertid svårt att en

medkan jämförasfråga inkontinensartiklarna,reglering i närmastsomom
försjukvårdshuvudmännen redan i dagandra produkter utan enansvararsom

liggertekniska hjälpmedel och Detstatlig reglering,motsvarande proteser.t.ex.
för inkontinensartiklarnastatliga regleringentill hands utforma dennärmare att

hjälpmedelsområdet.likartatpå sättett som
motiv förytterligareinkontinensartiklarnaKostnadsutvecklingen för är ett att

skall bära kostnadsan-sjukvårdshuvudmärmen,regelverketutforma så att som
effektivarebidra tillvidta åtgärder kanfår befogenheter attsvaret, ensom

resursanvändning.
nuvarande för-beskrivit detkommitténs uppdragHandikappinstitutet har på

för försörj-alternativautformning olikasörjningssystemets systemutrettsamt
skedekommittén i tidigtEftersomförändrat kostnadsansvar.ningen vid ettett

utanför läkemedels-stomiartiklarnaövervägde läggautredningen ävenattav
inkontinensartiklar-såväl stomi-uppdrag omfattatförmånen har Institutets som

förbruknings-omfattar därför bådaRedovisningen uppdraget typerna avna. av
Redovis-nuvarande försörjningssystemen.6.2 redovisas detartiklar. avsnittI

Handikappinstitutet. avsnittIuppgifter frånhuvudsakligenningen bygger
försörjningssyste-lösningar förtill alternativaInstitutets förslag6.3. redovisas

förslag.överväganden ochföravsnitt 6.4 redogör våraImen.

utformning6.2 Nuvarande

utformning i6.2.1 Systemets stort

tillhandahålles framgårinkontinensFörbrukningsartiklar vid stomi och som av
tillläkemedelsförmånenstatligaför denkostnadsfritt inomavsnitt 4.4 ramen

ellerallvarlig sjukdomgrunddessa påfortlöpande behöver avpersoner som
inkontinensarti-kostnadsfria stomi- ochbehandling för sådan sjukdom. Deefter

1972: 189kungörelseniindikationer,till sjuklarna knutna ärär upptagnasom
föreskriverSocialstyrelsenvid sjukdom.förbrukningsartiklarkostnadsfriaom

Handikappinstitutetuppdragitbeskaffade och harartiklarna skallhur attvara
förskrivas kost-kanvilka enskilda produkterförteckning överupprätta somen

Handikap-denförteckningenförs pånadsfritt. produktInnan provas avuppen
Handikappinstitutetfunktionsduglighet.kvalitet ochavseendepinstitutet med

kan användasproduktinformation i olika former,tillhandahåller också avsom
utfärdarförskrivningsrättenreglerarSocialstyrelsenbl.a. förskrivarna. samt

förskriva olikaför fåförskrivarna skall haföreskrifter vilken kompetens attom
specielltdistriktssköterskor ellerhuvudsakligenFörskrivarnaprodukter. är

stomitera-inkontinensområdet ochinomsjuksköterskor;utbildade uroterapeuter
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landstingens ochinom stomiområdet. Förskrivarna finns både inompeuter
hjälpmedelskortkommunernas hälso- och sjukvård. Förskrivningen s.k.pågörs
stomiartiklarnaartiklarna tillhandhålles apoteken. Patienterna hämtaroch genom

oftast mycket skrymmande,apoteken, medan inkontinensartiklarna,på ärsom
för avtal med tillverkarnalevereras hem till patienterna. Apoteksbolaget svarar

distributörer hemleveranserpris och leveransvillkor för avtal medsamt omom
inkontinensartiklar. Förbrukningsartiklarna finansieras statenav genomav

Riksförsäkringsverket.
försörjningssystemet beskrivs i det följande.Delar närmareav

6.2.2 Handikappinstitutets roll

Handikappinstitutet samhällets centrala för hjälpmedelsfrågor inkl.är organ
läkemedelsförmånen Landstingsförbundetförbrukningsartiklar inom och ägs av

Handikappinstitutetsoch Verksamheten finansieras i huvudsakstaten. genom
sjukförsäkringen enligt överenskom-fond, tillförs medel från den allmännasom

Landstingsförbundet och i de s.k. Dagmaröverläggningar-melse mellan staten

na.
livskvalitetmänniskor med funktionshinder ökadInstitutets mål är att ge

Viktiga uppgiftertillgång till bra hjälpmedel och förbrukningsartiklar.genom
till hjälpmedel förbrukningsartiklarför institutet medverka ochär ut-att att

har institutetförbättras och bedöma dem. Dessutomvecklas och samt att prova
information utbildning.uppgifter beträffande och

hjälpmedel ochför provning och bedömningHandikappinstitutet svarar av
funktio-målet produkterna skall tekniskt ochförbrukningsartiklar, med att vara

provning enligtVid de tekniska eftersträvasnellt bra och säkra. enproven
fab-möjliggörjämförelse mellan olikaoch med metodergällande standard som

flesta områdena harEftersom standards saknas inom derikanters produkter.
såledesviktig uppgiftinstitutet arbetat fram metoder och krav. En är attegna

Olika former studierprodukterna.formulera brukarnas och vårdens krav av
omfattandeliksomprobleminventeringar till grund för arbetet,och ligger

resultatenvårdpersonal. Generellt visarkontakter med brukarorganisationer och
ochinte klarar de ställda kravencirka 30 de produkternaprovadeprocentatt av

förteckningarnasförteckningar. Genomdärför inte förs institutetspå storaupp
företagens intresseoch förskrivaregenomslagskraft hos sjukvårdshuvudmän är

produkterna och bedömda mycketprovade stort.attav
Handikappinstitutet olika samarbets-förankra och sökerFör säkra arbetetatt

sortiments-därför s.k.produktområden finnsformer och Inom flerapartners.
upphandlings-vårdpersonalen ochmed brukarna,förrepresentantergrupper

erfarenhetertillvarainstansen. Genom kan institutet också ta somgrupperna
i landet.görs runt om



156 Förbrukningsaniklar vid inkontinens

Internationaliseringen hjälpmedelsmarknaden har medfört det krävsattav en
hög kompetens de institutionerpå arbetar med provning. Delar institu-som av

provningsverksamhet har SWEDAC Styrelsen för ackrediteringtets synats av
och teknisk kontroll, varefter verksamheten första laboratorium i Europasom
erhållit s.k. ackreditering enligt internationella regler. Ackrediteringen gäller
inom stomi-, inkontinens- och rullstolsområdet.

Handikappinstitutet skall också stimulera, samordna och initiera forskning och
utveckling och bättre hjälpmedel. Detta sker bl.a. produktions-av nya genom
stöd till företag. Institutet disponerar årligen fyra miljoner kronor för detta
ändamål. Sedan 1994 har institutet i uppdrag administrera statligt stimu-att ett
lansbidrag på 25 miljoner kronor år öka kompetensen inom hjälp-avsett attper
medelsomrâdet. Handikappinstitutet har omfattande nordiskt och internatio-ett
nellt samarbete och spelar sedan många år aktiv roll inom bl.a. standardise-en
ringsområdet och i olika handikapprojekt inom EU. Sveriges enda specialbiblio-

förtek litteratur inom områdena hjälpmedel, funktionsnedsättningar och rehabi-
litering finns vid Handikappinstitutet.

Inom området kostnadsfria förbrukningsartiklar Handikappinstitutetupprättar
förteckningen Kostnadsfria förbrukningsartiklar, innehåller de produktersom

kan erhållas kostnadsfritt inom den statliga läkemedelsförmånen. Förteck-som
ningen förstyrande förskrivarna i enlighetär med det uppdrag Handikappinsti-

har.tutet
Tillsammans med Apoteksbolaget Handikappinstitutet informationsbladutger

med produktfakta inom de områdena diabetes, stomi inkontinens.och Itre
Produktfakta finns beskrivningar varje produkt det möjligtgör attav som
jämföra produkternas egenskaper och därigenom underlättar förskrivarnassom
val produkter. Produktfakta bekostas Apoteksbolaget och lämnas gratisutav av
till förskrivare och intresserade.andra Apoteksbolaget prislis-också utger en

forbrukningsartiklarna.överta
hjälpmedelFör distribueras finansierasoch sjukvårdshuvudmännensom av

sammanställer Handikappinstitutet Förteckning bra hjälpmedel Förteck-över
.

ningen omfattar produkter institutet bedömt bra och säkra. Den är attsom som
betrakta rekommendation till sjukvårdshuvudmännen och underlagettsom en
för deras beslut vilket sortiment skall förskrivaskunna inom sjukvards-om som
området. Handikappinstitutet utarbetar vidare produktblad, detalje-som ger en
rad information den provade produkten, sortiment- och prisöversiktersamtom
inom cirka olika15 produktområden med översiktlig och jämförande basinfor-
mation produkternas tekniska prestanda priser. Informationen sprids tillochom
förskrivare och andra intresserade abonnemangssystem.ettgenom
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6.2.3 Upphandling förbrukningsartiklar ochav

hjälpmedel

För förbrukningsartiklarde Handikappinstitutet för förteckningenpåsom upp
kostnadsfria förbrukningsartiklaröver tecknar Apotekbolaget tillver-avtal med

karna pris och leveransvillkor.om
När det gäller hjälpmedel sjukvårdshuvudmännen för har ABsom ansvarar

Sjukvårdshuvudmännens upphandlingsbolag SUB uppdrag upphand-göraatt
ling och teckna ramavtal, kan användas sjukvårdshuvudmännen. SUBsom av
ägs Landstingsförbundet. Sjukvårdshuvudmännen kan antingen beställaav varor
enligt SUB:s avtal eller upphandla själva. SUB genomför upphandlingarna i
enlighet med lagen offentlig upphandling och utnyttjar de möjligheter dennaom
erbjuder till ökad konkurrens och därmed billigare och bättre produkter. Upp-
handlingarna baseras hela landets förväntade inköpsvolym.på ramavtalenl
varierar priserna vanligen efter den volym beställs, vilket innebär lokalattsom
samordning beställningarna premieras. hållPå många kommunernagör t.ex.av
sina beställningar tillsammans med landstinget.

SUB:s upphandlingar genomförs i samverkan med Handikappinstitutet,nära
utformar den tekniska kravspecifikationen för respektive upphandling ochsom

i upphandlingsprocessen för provning, utvärdering och bedömning attsvarar av
de offererade produkterna uppfyller ställda tekniska och funktionella krav. I
upphandlingarna beaktas också krav och önskemål, framkommit i desom ovan
nämnda sortimentsgrupperna.

Information distribuerasramavtalen i tryck eller diskett till sjukvårds-om
huvudmännen särskilt abonnemangsystem. Sjukvårdshuvudmännenettgenom
använder i utsträckningmycket SUB:s avtal hjälpmedel vid sina inköp,stor om
vilket tyder detta förfaringssätt fördelaktigt beträffande priserpå såväläratt
och villkor administrativ synpunkt. Värdet huvudmännens beställ-som ur av
ningar hjälpmedel med SUB:s avtal drygt miljard kronor år,uppgårav en per
vilket enligt SUB landstingens90 upphandling.utgör än procentmer av

6.2.4 Distributionen förbrukningsartiklarnaav

Stomiartiklarna tillhandahålles försk-samtliga apotek, där patienten lämnarpå
rivningen hjälpmedelskortet och själv hämtar fördelaktigtDetta ärvarorna.- -

flera finnspå Det och oftast tillgänglighet bådesätt. många apotek de har god
det gäller läge och öppettider. Patienterna skriftlignär kan både muntlig och

information apotekspersonalen samtidigt hämta de kompletteringspro-ochav
dukter de behöver till förbrukningsartiklarna, patien-kompresser. Mångat.ex.

har dessutom behov läkemedel.ter av
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därföroch distribuerasoftast ganska skrymmandeInkontinensartiklarna är
hjälpmedelskortet apotek, görpatienten. Patienten lämnar påhem till ett som

via datamedia till ADAöversänder dem dagordning beställningar ochi samma
tillHemdistribution for leveransernaADAHemdistribution i Göteborg. svarar

Distributionscentra-och Gotland.landet i Jämtlandpatienter helaöver utom
sändningbeställningarna tillindividuellaGöteborg plockar ihop delen i peren

till 27med transportföretagdagligen leveranseroch sänder ettmottagare om-
individuellasammanförsboenden deVid särskildalastningsterminaler. många

i huset. Ibeställningar för alla brukaretillförskrivningarna gemensamma
omlast-gruppleverans. FrånHemdistribution ihop s.k.fall plockarsådana en

bostäder ochprivatavidare till patienternassändningarnaningsterminalerna går
privatadresser liggertillboende. Alla leveransertill olika enheter for särskilt

eller produkt påuppgifter tillverkareförpackningar, dvs.i neutrala utan om
leveranskedjan till privat-isista utkörningenföretag denutsidan. Det görsom

såleveranstidpunkt medlämpligavtalat telefon attmottagarenompersoner per
produkternahar målutanför dörren. ADAställaspaketen inte behöver attsom

ÅrADA.kom tillbeställningendagar från detinom 2-5skall nå attmottagarna
individu-90900 000 leveranser,varaviordningsställde ADA1994 procent var

successivt.ökar dockgruppleveranserellt adresserade. Andelen
ändamåletförApoteksbolaget,utformades inomDistributionssystemet som

1993Underdotterbolaget ADA.Hemdistributionsenheten inomskapade ge-
länsvis. Detdistributionstjänstenupphandlingnomtörde Apoteksbolaget aven

Apoteks-Gotland fickJämtland ochsjukvårdshuvudmännen i påtillledde att
respektive områden. Jämt-sinadistributionen inomskötabolagets uppdrag att

materialadministrativasindistributionen inomlandsting sköterlands läns orga-
Samordningfordon.medpraktiskt heltnisation och levererar taget egnavarorna

tillleveransernabeträffandekunnathar främst görasmed andra leveranser
boendeenheter.särskildakommunernas

apoteketkontaktabrukarenförbrukningsartiklarna kaneventuella felVid på
handlägger ärendet.sedansom

informationförbrukningsartiklar spriderapoteken finns påInom experter som
och andratill förskrivareapoteken ochpersonaltill allprodukternaom

intresserade.
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för försörjning6.3 Alternativa system av

inkontinensartiklarstomi- och

6.3.1 Inledning

olika alternativaHandikappinstitutet har kommitténs uppdrag systemutrett
kostnadsan-inkontinensartiklar vid förändratför försörjningen stomi- och ettav

landstingen skulle övertaSom förutsättningar för uppdraget attangavssvar.
inkontinensartik-förkostnadsansvaretkostnadsansvaret för stomiartiklar medan

vidareuppdraget ingickoch landsting. Ilar skulle delas mellan kommuner att
för stomi-decentraliserat forsörjningssystemcentraliserat ochutarbeta ettett

respektive inkontinensartiklar.
Handikappinstitutets bedöm-olika lösningarna ochföljande redovisas deI det

ning dessa.av

6.3.2 Stomiartiklar

Centraliserat system

innebär enligtstomiartiklarnaför försörjningenDet centraliserade systemet av
oförändrad dis-centraliserering medfortsatt starkHandikappinstitutet enen

Handikappin-oförändrad central provningtribution apoteken ochvia genomen
överförs till SUB.centrala upphandlingsrollstitutet Apoteksbolagetssamt att

regle-förutsättercentral iseratHandikappinstitutet konstaterar systematt ett en
regleringförsörjningskedjan, dvs.för olika delarring enavsvararav vem som

upphandling,godkännande,uppgifter rörande provning,respektive partsav
kunnabör enligt Institutetregleringdistribution information. En sådanoch

Handikappinstitutet böri dag.Socialstyrelsen sättgöras gessamma somav
föra förteck-produkterutföra central provning olikai uppdrag samtatt enav

försk-kanuppfyller ställda krav ochning produkter ochöver provats somsom
Institutets förslagiFörskrivningsrättenrivas med offentlig subvention. är

förskrivar-kompetenskravföreskrifterSocialstyrelsenreglerad omav genom
vadförskrivningsrättenlandstingen lokalt begränsa utöverkanDärutöverna.

landetför helai uppdragVidare bör SUBi författningen.sägs attgessom
ställda krav.uppfyllerför de produkterupphandla och teckna ramavtal som

utformarHandikappinstitutet,medSUB:s arbete bör ske i samverkannära som
bl.a. beräknarApoteksbolaget,i anbudsunderlagen, ochkravspecifikationer som

avtaloch tecknaförhandlainköpsvolymer. SUB bör vidare i uppdrag attges
distribution, dvs.lagerhállning ochför inköp,Apoteksbolaget tjänstermed om

inkluderande bl.a.apoteken,tillhandahållande stomiartiklarna över receptav
fakture-statistikreklamationshantering,information ochhj älpmedelskort, samt

ring till landstingen.
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Systemet innebär enligt Handikappinstitutet sjukvårdshuvudmärmen, iatt
likhet med andra hjälpmedelsområden, tillförsäkras brett urval provadeett av
och godkända produkter. Sortimentsurvalet förväntas ske lokalt utifrån bl.a.
produkternas pris och funktion sammanställs Institutet i sortiments- ochsom av
prisöversikter. samladeDen presentationen sortiment och priser ocksåav ger

god överblick marknaden.överen
Vidare innebär det centraliserade erfarenheter provning ochsystemet att av

upphandling samlas ställe, vilketpå bl.a. har den fördelen varje huvud-ett att
slipper skaffa kompetens för provning respektive bygga sin inköps-utman egen

administration för dessa hjälpmedel.

Decentraliserat system

decentraliseratEtt innebär enligt Handikappinstitutet bl.a. valfrihet försystem
sjukvårdshuvudmärmen utnyttja ramavtal tecknats SUB väljaatt attsamtsom av

lager- och distributionslösningar. provnings-Det och upphandlingsforfa-egna
rande tillämpas inom sjukvardshuvudmännens organisation för hjälpmedelsom
med Handikappinstitutet och SUB centrala stödfunktioner torde enligtsom

ÄvenInstitutet kunna tillämpas för stomiartiklar. distributionstjänsternaäven
skulle kunna upphandlas centralt.

Handikappinstitutets bedömning

Handikappinstitutet det föreligger uppenbara samordningsfördelar medattanser
central provning och upphandling jämfört med samtliga huvudmän självaatt
skulle för dessa uppgifter. Institutet bedömer vidare den centraliseradeattsvara
modellen förutsättningarbättre erhålla goda priser villkorochatt attger genom
inköpsvolymerna optimeras Apoteksbolaget där prisoch produktav samma per
gäller för samtliga sjukvårdshuvudmän. Vid lokal upphandling eller lokala

enligt SUB:s ramavtal blir priserna inköpsvolymerberoende lokalaavrop av
och möjligheter till lokal samordning. Institutet pekar vidare distribu-på att en

i decentraliserat administrera prisertör måste olika för huvud-ett system
männen.

6.3.3 Inkontinensartiklar

Centraliserat system

centraliseratEtt för inkontinensartiklar kan enligt Handikappinstitutet isystem
princip fungera stomiarti-på det beskrivna försätt systemetsamma som ovan
klar, med den skillnaden artiklarna levereras hem till patienterna. Vidattmen
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ändrat huvudmannaskap kan centraliseratett enligt Handikappinstitu-ett system
bedömning endast fungera med fortsatttets stark central reglering och meden

de olika uppgifterna i försörjningssystemet fördelade på i detsättsamma som
centraliserade för stomiartiklar.systemet

Decentraliserat system

När det gäller decentraliserat pekar Handikappinstitutet olikapåett system
möjligheter till lokal samordning beträffande inköp och distribution inkonti-av
nensartiklar med befintliga verksamheter hos huvudmännen. Landstingen upp-
handlar redan inkontinensartiklar till den slutna vården och har mångårignu
erfarenhet och kompetens därav. kanDet också bli aktuellt med samverkan
mellan flera landsting för fördelaruppnå sortiment ochatt gemensamt storaav

Ävenvolymer. primärkommunernas behov inkontinensartiklar tillav personer
i de särskilda boendeformerna kan enligt Handikappinstitutet samordnas med
landstingens behov, varvid landstingens erfarenheter kan komma kommunerna
till del.

Handikappinstitutets bedömning

För inkontinensområdet med volymer standardiserade produkterstora av anser
Handikappinstitutet det tveksamtär centraliserat haratt ett systemmera om

fördelarstörre decentraliseratän i administrativt hänseende. Ettett utom rent
landstingstörre har goda förutsättningar upphandlingar erhållaatt genom egna

Ävenförmånliga priser och villkor. för distributionen produkterna till pati-av
kan olika lokala lösningar möjliga. Enligt Handikappinstitutetsenterna vara

bedömning centralt förär upphandling därför inte aktuellt, medanett organ en
central provning produkterna och sammanställning jämförbar informationav av
kan värdefull för sjukvårdshuvudmärmen.vara

6.4 Kommitténs överväganden förslagoch

6.4.1 Inledning

Kommitténs överväganden och förslag skall enligt direktiven ha sin utgångs-
punkt i kostnadsansvaret för de förmånsslag ingår i läkemedelsförmånenatt som
skall föras till sjukvårdshuvudmärmen.över Vi har tidigare redovisat motivvåra
för inkontinensartiklarna bör läggas utanför läkemedelsförmånen och regle-att

i särskild ordning. det följandeI avsnitt 6.4.2 behandlar vi frågan hurras om
kostnadsansvaret för inkontinensartiklarna bör fördelas mellan kommuner och
landsting. Därefter avsnitt 6.4.3 redovisas kommitténs överväganden och
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sjukvårdshuvudmännensstatliga regleringenframtidadenförslag i fråga avom
egenavgifternasfråganSlutligen behandlarartiklar.för dessa omansvar

avsnittstatistikuppföljning och6.4.4 behovetavsnittutformning samt av
6.4.5.

inkontinensartiklarför6.4.2 Kostnadsansvaret

inkontinensarti-använderstatistik hur mångafortlöpandesaknas överDet som
tillantaletuppskattade ADA1994Förförmånssystemetsinomklar ram.
delboende,ibrukarna borHuvuddelen000 stor180 eget enmenavpersoner.

behovboenden harsärskildaformeri olikaborde avavsompersonerav
de sjuk-661994studieredovisar iinkontinensartiklar. Spri procentatt aven

8.inkontinensartiklari behovskullehemsboende avvara
40 kost-omkringADA tydergjortsBeräkningar har procentatt avavsom

vilket såledesboende,i särskiltinkontinensartiklarnanaderna för personeravser
isig tillhänförkostnaderna60 egetskulle innebära procentatt personerav

med de uppgiftereftersom ADA,mycket osäkradockBeräkningarnaboende. är
omfattning kanbegränsad avgöraendast itill, mottagarende har tillgång om

särskilt boende.ellerbor i eget
lösningen kost-ändamålsenligadenbedömningkommitténs är attEnligt mest

och lands-mellan kommunernadelasinkontinensartiklarnaförnadsansvaret
kostnadsansva-fåbörkommunernasammanhangetförordar i detVitingen. att
boendeformer,särskildaiförskrivs till brukareinkontinensartiklarforret som

tillförskrivsför de artiklarkostnadsansvaretbör fålandstingenmedan som
förskrivningennaturligtmeningenligt vårboende. Detbrukare i är att seeget

delintegreradboendeformernasärskildai deinkontinensartiklarna som enav
iförskrivarnakommerDärtillsjukvården.hälso-ochkommunaladen attav

Ytterligarepersonal.kommunalhelt ettpraktiskt utgörsfalldessa taget av
särskil-i deinkontinensartiklarnaförbörmotiv för kommunerna ansvaretatt

kostnadsmedvetande,ökattilltorde ledadetboendeformernada är ett somatt
tillräckligförskrivsinkontinensartiklarförrisken utanminskabl.a. kan att

utsträckning.i föråtgärd ellerlämpligorsaken ochutredning storomom
ochmellan kommuneransvarsfördelningenföreslår såledesKommittén att

sjukvård enligtochför hälso-gällerprinciperefterlandsting görs somsamma
för försörjningendvs. kommunernasjukvårdslagen,ochhälso- ansvaretatt ges

lands-ochboendeformernasärskildai detill brukareinkontinensartiklar attav
boende.ibrukareartiklar tillförtingen egetansvaretges

inkontinensarti-förfördelningendiskuteratocksåKommittén har ansvaretav
hälftenomkringeftersomhemsjukvård,fårgällerdetklarna när personer som

Överens-landstingen.frånhemsjukvårdentagitharkommuner överlandetsav
utformning.varierandeoch harträffats lokaltdockharkommelserna därom

lösningennaturliga ärbakgrunden den attdenKommittén mestattmotanser
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förberörda landsting och kommuner träffar överenskommelser hur ansvaretom
förinkontinensartiklarna skall i län där kommunerna harfördelas de ansvaret

sjukvårdshuvudmännen börhemsjukvården. förslag såledesVårt är att ges
inkontinensartiklarna inommöjlighet komma föröverens ansvaretatt attom

landstinget till kommunen. Utformningenhemsjukvården överflyttas från av
i övrigt.avtal gäller för verksamhetenavtalen kan därmed till deanpassas som

landstinget för inkontinensar-Träffas inga sådana överenskommelser har ansvar
hemsjukvårdenskilde har hemtjänst ellertiklarna i boende deneget oavsett om

eller ej.från kommunen
kunna i de femavvikelse från kommitténs huvudlinje bör ocksåEn göras

för-lagen 1991:1136kommuner övertagit hela primärvården enligt omsom
Även fall börprimärkommunal primärvård. i dessasöksverksamhet med an-

tilloch därmed överförasför inkontinensartiklarna följa primärvårdensvaret
därför möjlighetberörda sjukvårdshuvudmärmen börkommunerna. De attges

inkontinensartiklarna skall fördelaskostnadsansvaret förkomma huröverens om
dem emellan.

kompliceratfinnas skäl erinra det kansammanhanget kan detI att att varaom
inkonti-ansvarsfördelning förträffa lokala överenskommelseratt om en annan

överenskommelserslag; sådananensartiklarna. Problemen två Ettär är attav
berörda huvudmän; Ettsärskild ekonomisk reglering mellan ärkräver annaten

egenavgifter förhitta lösningar hur dedet kan påsvårt tas utatt att somvara
överenskom-överförs till kommunerna sådanainkontinensartiklar genomsom

vihögkostnadsskyddet. frågan återkommerinordnas i Denmelser skall kunna
i kapiteltill

lösningar delade huvudmannas-bygger påVi också medvetnaär attom som
jämförel-handssammanhanget ligger det tillkap har nackdelar. I göranära att

mellanhjälpmedelsområdet där delaterfarenheternamed äransvaretser
inkontinensar-föreslår det gällerlandsting och kommuner videt närsätt som

Ädelreformen detuppföljningtiklarna. Socialstyrelsen konstaterar i sin attav
bl.a.medfört rad problem,för hjälpmedel hardelade huvudmannaskapet en

försörjnings-uppsplittringvilket sortiment gäller ochoklarheter avenom som
inkon-kostnadsansvar förGenom samlatorganisationen. kommunerna ettatt ge

liknande problem uppstårmotverka närtinensartiklarna skulle således attman
dessa.det gäller

enbartinkontinensartiklar intebehovetdet alternativet talar bl.a.Mot att av
problemEtthosfinns inom äldreomsorgen också annatutan personer.yngre

svårig-för inkontinensartiklarnaprimärkommunalt huvudmannaskap ärmed ett
föri högkostnadsskyddeteventuella egenavgifter öppenheterna inordnaatt

högkostnadsskydd förnämligen samlathälso- och sjukvård. Detta förutsätter ett
och sjukvård.landstingskommunal hälso-kommunal och

kostnadsan-får samlatlandstingenalternativEtt övervägts är ettattannat som
alternativetemellertid detinkontinensartiklarna. Kommitténför attansersvar
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har den uppenbara nackdelen förskrivning och finansiering följsinte näratt
det gäller artiklar till brukare i särskilt boende. En sådan lösning ger svaga
incitament för kostnadsmedvetenhet hos förskrivarna i de särskilda boendefor-

Kommittén har den bakgrunden kommit till slutsatsen de alterna-mot attmerna.
tiv bygger kommunerna landstingen fårpå eller samlat kostnadsan-att ettsom

för inkontinensartiklarna har olägenheter det alternativstörre änsvar som
bygger på delas mellan kommuner och landsting. förslagVårtatt ansvaret
bygger vidare artiklarna skall förskrivaspå kunna både landstingens ochatt av
kommunernas personal hur huvudmannaskapet fördelas.oavsett

Kommittén föreslår sammanfattningsvis kostnadsansvaret för inkontinensar-att
tiklar delas mellan kommuner och landsting på så kommunernasätt att ges

för inkontinensartiklar för brukare i de särskilda boendeformernaansvaret
medan landstingen får för föreslåsbrukare i boende. Vidareansvaret eget att
berörda kommuner och landsting kan träffa överenskommelser hur ansvaretom
för inkontinensartiklarna skall fördelas i de kommunerna harlän där ansvaret
för hemsjukvården och i försöksverksamheterna med kommunal primärvård.

6.4.3 statligaDen regleringen föransvaretav
inkontinensartiklar

Som framgått Handikappinstitutets utredning för-det nuvarandemotsvararav
sörjningssystemet för inkontinensartiklar högt ställda krav brukarnassett ur
perspektiv. finns brett sortiment med bra produkter. individuellaDet Denett
förskrivningen skapar goda förutsättningar för förskrivarenbrukaren ochatt
tillsammans välja de behovet i enskildakan produkter bäst detmotsvararsom
fallet. Beställningen tillapoteken och leverans bostaden innebär höggenom en
servicenivå. Artiklarna dessutom kostnadsfria och det hittills inte funnitsharär
några budgetbegränsningar i ligger i sakens brukarnaDetsystemet. attnatur

den bakgrunden kan förstå reformeraha behovetsvårtmot att att systemet.av
Problemet med den nuvarande systemutformningen både gäller inkonti-vad

nensartiklar och de övriga förmåner, ingår i den nuvarande läkemedels-som
förmånen, emellertid den allmänna försäkringens kostnader ökar i alltär att
snabbare inkontinensartiklarnatakt. En del kostnadsökningen för förkla-stor av

Ädelreformenvisserligen, framgått kapitel medförde attattras som av av
kostnader tidigare landstingens sjukhem fördes till läkemedels-låg översom
förmånen. Kostnadsökningen har emellertid fortsatt därefter. finnsDetäven
skäl detta till del förklaras förskrivarna inte har någonatt anta att stor attav an-
ledning beakta kostnaderna eftersom tredje be-det är statenatt parten som- -
talar. Genom och befogenheter förs denåteratt ansvar genom ansvars-samman
förändring vi föreslår, förutsättningar för kostnadskontrollskapas bättresom
och kostnadseffektivitet i systemet.
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Det nuvarande försörjningssystemet för inkontinensartiklar mycket starktär
centralt reglerat både vad gäller provning, godkärmande, upphandling, dis-
tribution, information, förskrivningsrätt och egenavgifter. Som vi tidigare
redovisat har kommittén funnit det inte finns tillräckligt bärande motiv föratt

inkontinensartiklarna bör strikt statligtså reglerade i Skäletdag.att vara som
till detta dessa artiklarär kan jämförasnärmast med andra produkteratt som
sjukvårdshuvudmännen redan i dag har för, tekniska hjälpme-ett t.ex.ansvar
del, inte regleradeär motsvarande Detta också motiv försätt. är ett attsom
vi valt lägga inkontinensartiklarna utanför läkemedelsförmånen. centralaDenatt
frågan för kommittén i det här sammanhanget ställning till hur områdetär att ta
bör reglerat artiklarna läggs utanför läkemedelsförmånennär och ansvaretvara
förs till landsting och kommuner.över

Handikappinstitutet har redogjort för olika alternativa lösningar för försörj-
ningen inkontinensartiklar vid förändrat huvudmannaskap. Institutetettav
konstaterar det sig värden och standardiseraderör produkteratt storaom av
renodlad förbrukningskaraktär och varje landsting torde så såvälatt stortvara

volym- kostnadssynpunkt det finns goda förutsättningaratt attur som genom
upphandlingar erhålla förmånliga priser och villkor. Samverkan mellanegna

olika sjukvårdshuvudmän, dvs. både landsting och kommuner, i syfte erhållaatt
fördelar sortiment och volymer kan också aktuell,störreav gemensamma vara
liksom olika distributionslösningar. Institutet framhåller emellertid det tordeatt

värdefullt för sjukvårdshuvudmännen med central provning jämförbarochvara
information. Institutet således decentraliserad lösning tordeattanser en vara
lika effektiv centraliserad.som en

Kommittén har inte anledning ifrågasätta Handikappinstitutets bedömningatt
fördelarde kan ligga i välja decentraliserat för försörj-att ett systemav som

ningen inkontinensartiklarna. Det utesluter emellertid inte sjukvårdshu-attav
vudmännen kan välja samordna sig vad gäller upphandlingen dis-att t.ex. av
tributionstjänsten finnsdet samordningsvinster med detta. Vi det emel-om ser
lertid inte uppgiftvår i detalj föreskriva för landsting och kommunerattsom
hur de skall sitt för försörjningenutöva dessa artiklar.ansvar av

Det betyder emellertid inte helt bör frånavstå regleratt attanser man
området. självklarEn utgångspunkt enligt uppfattningvår detär att nya ansvar

läggs landsting ochpå kommuner bör komma till uttryck i lag. lösningEnsom
kan hälso- sjukvårdslagen,och liknandepå för hjälp-sättatt ansvaretvara som
medel, tillförs bestämmelser reglerar sjukvårdshuvudmännens påsom ansvar
detta område. alternativEtt kan föreslå bestämmelser medannat att attvara
detta innehåll förs in i särskild lag. Det allmänna önskemålet samlaatten
regleringen området i hälso- sjukvårdslagenpå och talar för den förstnämnda
lösningen. det andra förslagetFör talar det lagtekniskt betingade skäletnärmast

inte ytterligare urholka hälso- sjukvårdslagensoch allmänna karaktäratt av
ramlag detaljföreskrifter.tyngande Vi har dock för detta skälstannat attgenom
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in i hälso- ochbärkraft förordar bestämmelsernainte har tillräcklig tasutan att
sjukvårdslagen.

vilka åtgärderKommittén vidare det angeläget övervägaär attatt somanser
inkontinensartiklarna skall kunna bibe-vidtas för kvalitetenkan behöva påatt

Handikappinstitutets bedömningvidareutvecklas. Vi delarhållas och att en
med central provningförutsättning för detta det finnsär ett systematt som

information produkternakliniska opartiskbåde tekniska och samt omprovavser
förskrivarna. självfallet ocksåsjukvårdshuvudmännen och Detstöd till ärsom

medverkar i såvälvårdpersonal i fortsättningenangeläget brukare och ävenatt
Vi delar såle-och utveckling produkter.provning, precisering krav avsom av

med samord-Handikappinstitutets uppfattning det nuvarandedes systemetatt en
framförhar fördelarning provning och bedömning produkterna storaav av

uppgiften.själv skulle för deninnebär varje huvudmanattsystem svarasom
i fortsättningen bör med-Kommittén därför Handikappinstitutet ävenattanser

förbättras bl.a.verka till inkontinensartiklarna utvecklas ochatt genom av svara
egenskaper förprodukternas kvalitet ochför provning och bedömning samtav

enligt bedömning reglerasutbildning information. bör våroch Detta ansvar
drift Handikap-för med Landstingsförbundetinom avtalstatens om avramen

för inkontinensartiklarnakommunernapinstitutet. Med hänsyn till att ges ansvar
KommunförbundetSvenskai särskilt boende vi det bör övervägasatt omanser

tilläggasavtalsslutande sammanhanget kanskall komma I attpart.som en
sjukvårdenför kvaliteten i hälso- ochförslaget inte rubbar det allmänna ansvar

sjukvårdslagen.åvilar varje vårdgivare enligt 2 § hälso- ochsom a
framgent skall fungeraförhållandet HandikappinstitutetDet ävenatt som

provning och bedömning produkternascentral stödresurs och försvara av
inkontinensartiklar fårkvalitet och egenskaper för brukarnaär garant atten av

Socialstyrelsens reglering förskrivnings-tillgång till artiklar hög kvalitet. avav
också viktigt i detoch kompetenskrav ställs förskrivarnade ärrätten som

företrädare för Vårdförbun-här sammanhanget. Såväl Handikappinstitutet som
förskrivningsrätten regleras eftersomdet SHSTF har framhållit vikten attav

patientsäkerheten ochkompetensen förskrivarna betydelse både förhos har stor
finnsuppfattningen och således det starkakostnaderna. Vi delar den attanser

i dag.motiv för förskrivningsrätten bör regleras likartat sättettatt som
kvaliteten bedrivs inomhar vidare betydelse för hur verksamhetenDet stor

redovisar vi hur läkemedelskommittéernalandsting och kommuner. Ikapitel 11
läkemedelsförskrivningen. Ikan bidra till höja kvaliteten det gällernäratt

sjukvårdshuvudmänfinns erinra det hos flerasammanhanget det skäl att attom
arbetar med hjälpmedels-finns hjälpmedelskommittéer likartatpå sättettsom

låta företrädareförsörjningen. Kommittén vill därför peka möjligheterna att
frågorlandsting medför berörda professioner från såväl kommuner arbetasom

förantingen inominkontinensvården i särskildarör expertorgan, ramensom
hjälpmedelskommittéerna eller sätt.annat
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Kommittén föreslår landstingenssammanfattningsvis och kommunernasatt
för försörjningen inkontinensartiklar bör läggas fast i hälso- ochansvar av

sjukvårdslagen. Vidare föreslås Handikappinstitutet i fortsättningen börävenatt
för provning och bedömning produkternas kvalitet och egenskapersvara av

för förutbildning och information. bör regleras inomDettasamt ramenansvar
Landstingsförbundet drift Handikappinstitutet.avtal med Fråganstatens om av

Svenska Kommunförbundet bör avtalsslutande bör övervägas.partom envara
Vidare föreslås Socialstyrelsen i fortsättningen bör reglera förskriv-ävenatt

ningsrätten och utfärda föreskrifter vilken förskrivarnakompetens skallom som
ha.

6.4.4 Egenavgifter och högkostnadsskydd

I direktiven bör redovisa huvudförslag innebär deviatt ett attanges som nu
kostnadsfria förbrukningsartiklarna i läkemedelsförmånen prisnedsatta ochgörs
förs in i högkostnadsskydd. Som framgår kapitel föreslår vi5ett attav av-
gifterna för förbrukningsartiklar vid stomi, i fortsättningen börävensom om-
fattas läkemedelsförmånen, skall inordnas i det subventionssystemet iav nya
förmånen. för kommittén ställning till frågan hurDet återstår således att ta om

för inkontinensartiklarna, läggs utanföregenavgifterna skall utformas som
linjeförmånen. lösning enligt uppfattning ligger i medDen vår närmastsom

direktiven sjukvårdshuvudmännen får besluta egenavgifterna ochär attatt om
sjuk-dessa avgifter inordnas i högkostnadsskyddet för läkarbesök och annan

behandling.vårdande
möjlighetdärigenom inom detta område utnyttjaHuvudmärmen har ävenatt
syften. möjligheteravgiftsutformningen för olika Kommittén olika attser

och därigenom begränsa kostnaderna införarationalisera verksamheten utan att
differentieraavgifter finnas anledningfinansieringsskäl. kan detDäremot attav

påverkaavgifterna med hänsyn till omfattning ellerbehovens sättannat
utnyttjandet inkontinensartiklar.av

i kapitelVi återkommer till frågan högkostnadsskyddom

6.4.5 Uppföljning statistikoch

denKommittén har under arbetet betänkande konstateratmed detta att nuvaran-
tillräckligt underlag förde statistiken för förbrukningsartiklarna inte enger

förhållandetändamålsenlig nationell uppföljning verksamheten. Det attav
ställer också krav påkostnadsansvaret förs till sjukvårdshuvudmännenöver nya

effekter avregle-följa vilkastatistiken. vitalt nationellt intresse kunnaEtt är att
avseende urvaletmedringen inkontinensområdet får för brukarna bl.a. på avav

Sjukvårdshuvudmännenprodukter, kvalitet och tillgänglighet.produkternas
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behöver tillgång till riket jämförbara uppgifter underlag för upphand-över som
ling. Därtill kommer naturligtvis statistikde behov huvudmännen harav som
för planering sin verksamhet och i viss utsträckning kan behövaav som vara
enhetlig för jämförelser skall möjliga. Vi vill i sammanhanget erinraatt vara

Handikappinstitutet har regeringens uppdrag utreda formerna förattattom en
hjälpmedelsomrádetfortlöpande produktion nationell statistik inom samtav

lämna förslag hur sådan statistik bör utformas. Kommittén finner denpå moten
bakgrunden det kan naturligt Handikappinstitutet får motsvarandeatt att ettvara

beträffande inkontinensartiklar. regeringenuppdrag Vi föreslår således att ger
Institutet sådant uppdrag.ett
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7 Patientavgifter och
högkostnadsskydd i den
öppna hälso- sjukvårdenoch
inkl. sjukresor

Kommittens förslag: Högkostnadsskyddet i den hälso-öppna och sjuk-
vården skall omfatta patientavgifter för läkarvård och sjukvårdande behand-
ling inom landstingen, läkarvård och sjukgymnastik hos privata vårdgivare
med ersättning från landstingen inkontinensartiklar för vilka lands-samt
tingen har kostnadsansvar. Egenavgifter for kommunal sjukvård skall inte
ingå i detta högkostnadsskydd. Beredningen Samreseutredningens be-av
tänkande bör avvaktas innan ställning till egenavgifterna vid sjuk-tas om

skall inordnas i högkostnadsskyddet. Landstingen har möjlighetresor att
inordna andra avgifter i högkostnadsskyddet.

Egenkostnadstaket i högkostnadsskyddet föreslås högst l 000 kronorvara
tolvmånadersperiod. För barn under 18 iår familj gällerper ettsamma

högkostnadsskydd. Den enskilde patientengemensamt skall inte betala
delstörre avgift än egenkostnadstaket uppnås.attav en

Den statliga regleringen patientavgiften för rådgivning i födelse-av
kontrollerande syfte, abort och sterilisering församtom personer som
fullgör värnpliktstjänstgöring avskaffas förordningen 1984:908.m.m.
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Uppdraget7.1

påhuvudalternativ byggerredovisa attkommitténbördirektivenEnligt ett som
läkemedel,prisnedsattaförskrivnaöppenvårdsbesök,förpatientavgiftema

högkostnads-samlatiinordnasspeciallivsmedelförbrukningsartiklar och ett
högkost-inordnas i dettakansjukresomaävenVidare börskydd. övervägas om

börövervägandensinavidkommitténocksådirektiven närrmsnadsskydd. I att
Avgiftsutredningens129 och1992:SOUMerkostnadskommitténsdelta av

i vårberörs översyn.frågorgällerdetförslag1995:35 närSOU som
föreslåförbetänkande,i dettatidigare attstannatframgåtthar,Kommittén som

övrig hälso-förrespektiveläkemedelsförmånenförhögkostnadsskyddseparata
läkemedelomfattabörläkemedelsförmånenföreslåssjukvård. Vidareoch att

följaellerförbehövsförbrukningsartiklar att tavid sjukdom,förskrivs somsom
vidförbrukningsartiklarsjukdom,vidförskrivitsharläkemedelett somupp

utanför läkeme-läggsInkontinensartiklarnaspeciallivsmedel.vissastomi samt
ordning.särskildireglerasochdelsförmånen

möjligtdetinkontinensartiklarna gör att ta utföreslås förregleringDen som
egenavgifter intesådanasåledesbetyderartiklar. Detdessaegenavgifter för att

läkemedelsförmánen.förhögkostnadsskyddetföreslagnadetomfattas av
högkostnadsskyddetställning till hurkommitténförsåledesåterstår att taDet

eventuellahur deutformasskallsjukvårdenoch samthälso-för den öppna
Somskall hanteras.inkontinensartiklarnaföraktuellablikanegenavgifter som

direkti-medlinjeiliggerlösning närmastdenkonstaterat ärvi tidigare har som
inkontinens-föregenavgifternabeslutafårsjukvårdshuvudmännen omattven

för den öppnahögkostnadsskyddetiinordnasavgifterdessaochartiklarna att
skallsjukresorföregenavgifternaskall övervägavården. Dessutom om

högkostnadsskydd.inordnas i ett

ochpatientavgifterförreglerNuvarande7.2

högkostnadsskydd
ivårdföravgifter ÖppenochHögkostnadsskydd7.2.1

sjukvårdenochhälso-landstingskommunaladen

ifinnssjukvårdochför hälso-avgifterbestämmelsengrundläggandeDen om
vårdavgifterfårparagraf utdenna tasEnligtsjukvårdslagen.och26 § hälso-

intemåni denbestämmer,eller kommunenlandstingetgrunderenligt som
avskaffadespatientavgifterregleradestatligtmedSystemetföreskrivet.ärannat

sjukvårdshuvud-förmöjliggöraMotivet1991.januari1princip den atti var
ochorganisationsjukvårdensochutnyttja hälso-effektivare kunnamännen att
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differentiera avgiftsnivåerna mellan olikaatt t.ex.resurser genom typer av
mottagningar.

Regler för patientavgifterna hos privatpraktiserande läkare och sjukgymnast,
uppbär ersättning enligt lagen 1993: 1651 läkarvårdsersättning respek-som om

tive lagen 1993:1652 ersättning för sjukgymnastik, finns i dessa lagar.om
Efter riksdagens beslut i juni 1995 med anledning propositionen 199495 195,av :
199495 SoU24, rskr 199494:383 Primärvård, privata vårdgivareom m.m.
innebär regleringen de privata vårdgivarna från och med l januari 1996 fåratt

patientavgift med högst belopp gäller förta motsvarandeut vården samma som
inom landstinget.

Högkostnadsskyddet för avgifter för vård och för läkemedelöppen regleras i
lagen 1981 :49 begränsning läkemedelskostnader och har funnitsom av m.m.
sedan 1981. Beträffande den vårdenöppna gäller högkostnadsskyddet avgifter
vid läkarbesök och sjukvårdande behandling inom landstingen vid besöksamt
hos privatpraktiserande läkare och sjukgymnast med ersättning enligt ovan-
nämnda lagar. sambandI med avregleringen patientavgifterna i den öppnaav
vården 1991 infördes högsta beloppstak för patienternas egenavgifter. Efterett
höjningen den 1 juli 1995 egenkostnadstaketär i högkostnadsskyddet 800l
kronor tolvmånadersperiod. Det bör också det för barn under 16nämnasper att

inomår familj tillämpas beloppstak, konstruktio-ett gemensamtsanuna samt att
taket sådan patienten skallär erlägga hela den aktuella avgiften dåattnen av

taket dvs. faktiskadet taket för den enskilde kan högre änattpasseras, vara
1 800 kronor.

7.2.2 Patientavgifter i den kommunala hälso- och
sjukvården

Kommunerna enligt Hälso- och sjukvårdslagen för hälso- och sjukvårdansvarar
exkl. läkarvård inom särskilt boende och dagverksamhet. Kommunerna får

erbjudaäven andra invånare sjukvård i hemmet. l samband med hälso- och
sjukvården skall kommunerna erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpme-
del för funktionshindrade. I det följande inkluderar rehabilitering i begreppet
hälso- och sjukvård.

Som framgår beslutar kommunerna avgifter inom den kommunalaovan om
hälso- och sjukvården. Dessa avgifter omfattas inte högkostnadsskyddet förav
öppen vård och läkemedel. Som skydd höga kostnader för kommunal hälso-mot

sjukvårdoch hjälp i hemmet, service, omvårdnad och boende finns reglersamt
i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen s.k. förbehållsbelopp.om
Reglerna innebär avgifterna för de nämnda tjänsterna inte får tilluppgåatt ovan
så belopp den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sinastort att person-
liga behov. Det kommunernaär utformar avgiftssystemen och beslutarsom om
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129 den199293:prop.Regeringen betonademedel.tillräckligavad attärsom
hjälpmedel ochläkemedel,läkarvård,för bl.a.ha medelenskilde övermåste

ochsamhällslivetdeltagande iaktivtmöjliggörkostnader, attövriga ettsom
dessaFör måstefunktionshindradesärskilt viktigt fördetta är personer.yngre

följdmerkostnader tillarbetssituation liksomochfamiljesituationbl.a. av
bet.Socialutskottetstorlek.avgifternaspåverkafunktionshindret kunna

individuella hänsyn närmåstekommunerna12 betonadel99293zSoU ta manatt
kommunernaförutsatteuttryckteavgiftssystem,sinautformar attattsamt man
tillämpning.rättvisåstadkommaförhögkostnadsskyddkonstruerar att enegna

skallavgifternaavgiftssystemetkommunala ärmålsättning för detEn att vara
boendeformen.förhållande tillneutrala i

enligt Lagenprimärvårdenför helahar dessutomkommunerFem ansvar
falldessaprimärvård. lkommunalmedförsöksverksamhet1991:1136 om

landstingetochkommunenavtalet mellanpatientavgiften iregleras även om
överenskom-träffathuvudmännenframgåravtalenförsöksverksamheten. Av att

kommunenfall fastställerolika grad. Iavgiftssamordning imelse ett av-om
kommunenavtaletfall innebärövrigalandstinget. Isamråd medgiften efter att

avgifttillämpa högstelleravgiftsbeslutlandstingetsföljaeller skallbör samma
landstingetsförhögkostnadsskyddetvidareinnebärlandstinget. Avtalen attsom

primärvården.kommunaladenpatientavgifterna inomomfattarvård ävenöppna

sjukresorför7.2.3 Egenavgifter

frånfördesför sjukresorna överadministrativaekonomiska ochDet ansvaret
skyldighetLandstingens1992.fr.o.m.landstingen atttillförsäkringskassorna

vidresekostnadsersättning1991:419i lagenersättning regleraslämna om
landstingen fördelastillfrånsjukresor t.o.m.Ersättningen försjukdom. staten

sjukresorförkostnadernafördelninghistoriskutifrån1995utgången avenav
Fr.o.m.avståndstrukturella faktorersamband medhar bl.a.och m.m.som

förersättninglandstingenersättningen tillavvecklas den del1996 som avserav
landstingentillstatsbidragetgenerellatillförs det mot-ställetsjukresor. I nya

447-455.20, rskr1994951150, FiUmedel prop.svarande
samordningbättrehuvudmannaskapsforändringenmedSyftet att avenvar

förförutsättningarskapasamhällssubventionerade sjukresornade attsamt en
bl.a.samhällssubventionerademed andra persontransporter,samordningökad

färdtjänsten.
be-detaljeradedeaveckladeshuvudmannaskapsförändringensamband medI

förordningenifarmsresekostnadsersättningberäkningstämmelserna somavom
kvarstårregleringenstatligadensjukresa. Avvidersättning1987:82 om

regeringenförsäkring för attallmän6 §i 2 kap. lagenbemyndigandet om
ochläkarvårdsamband mediförersättninggrunderna förbestämma resor

i enlig-regeringen1992 harSedani lagrummet.vårdinsatserandra angessom
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het med sitt bemyndigande lagt fast högsta egenavgift på 40 kronoren per
enkelresa färdmedel det lägsta belopp skalloavsett användas församt som
beräkning kilometerersättning för med privatbil, dvs. krona. Egenav-av resa en
giften vid sjukresa omfattas inte det nationellt reglerade högkostnadsskyddetav
för vård ochöppen läkemedel. Landstingen har skyldighet lämna ersättningatt
för sjukresor, har ingen skyldighet anordnaattmen transporterna.

7.3 Utvecklingen patientavgifter ochav

högkostnadsskydd
7.3.1 Patientavgifter och högkostnadsskydd i

sjukvårdlandstingens hälso- och

Patientavgifiema

Den påtagliga förändringen till följd avregleringen 1991mest attav var av-
giftsnivåerna höjdes. Mellan åren 1990 och 1995 har avgiften för läkarvård i
primärvården ökat från 60 kronor till i genomsnitt 105 kronor besök varie-per

mellan 100 och 130 kronor. För läkarvård har avgiften underrar annan samma
tid ökat från 60 kronor till i genomsnitt 157 kronor besök varierar mellanper
120 och 250 35kronor. Avgiften för sjukvårdande behandling har ökat från till
i genomsnitt 62 kronor besök varierar mellan 50 och 100 kronor. Av-per
giftsökningarna har således varit markanta.

Praktiskt alla landsting har differentieringprövat avgifterna itaget öppenav
vård, med varierande utformning. Förutom olika avgifter för läkarbesökmen
inom primärvård och länssjukvård har särskild, högre avgift införts påt.ex.
akutmottagning och jourtid.på Några landsting har också differentierat av-
gifterna mellan olika vårdgivarkategorier det gäller sjukvårdandenär behand-
ling. Differentieringen mellan läkare och andra vårdgivarkategorier fanns redan

Även Örebroföre avregleringen och har bibehållits alla. läns landsting,av som
sedan mitten 1980-talet med regeringens medgivande haft försök medav ett
enhetlig patientavgift för all vård, införde differentierade avgifter 1992.

Enligt de uppgifter kommittén tagit del har landstingens främsta motivsom av
för införa differentierade avgifter varit påverka patienternasatt valatt mot-av
tagning. Landstingen har emellertid i de flesta fall inte kunnat dokumentera

De redovisade erfarenheterna har delvis inhämtats förfrågan tillgenom en
landstingen under våren 1995 vilka överväganden föregått deras beslutom som

avgifter i vårdöppen efter avregleringen 1991.om
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önskadfall harhaft. I vissaavgifterna hardifferentieradeeffekt devilken en
vilkeniosäker påärbesöken kunnatomfördelning ut-noteras, manmenav
samtidigtandraavgifter ellerdifferentieradeeffektsträckning det är avaven

huvudmänAndraprimärvården.itillgänglighetökadåtgärder t.ex.vidtagna
harhuvudmänbesöksstatistiken. Enförändringar isådanainte kunnathar se

visa denkundeinteeftersomfrån 1995,differentieringen attavskaffat man
effekthaft den avsett.man

tillhusläkarespecialist änavgifterna hossänktelandsting 1994De annansom
rekommen-enligt regeringenshusläkareavgiften hoshalv gångochnivån enen

skillnadenmärkasighar tyckthusläkarreformen,medsambanddation i att var
effekt.styrandeden skulle ha någonliten förför att

ochprimärvårdenavgift ilägredifferentieringen medvanligasteDen enen
förkostnaderökadeinnebärspecialiserade vårdeninom denför besökhögre

inte kanspecialiserad vård ochbehovharstadigvarandepatienter avsom mera
delharmotverka dettaprimärvården. Förtillgodosett inomdettafå att en

husläkarenremiss fråninnebärvilketlångtidsremiss,infört s.k.landsting att
förhusläkarenhosavgifttillspecialiserad vårdberättigar till somsamma

med-dockregler harkompletterandeDennapatientgrupper.definierade typ av
i viss månoch har dessutomtillämpablivit svårareavgiftssystemetfört attatt

avgiftsdifferentieringen.medursprungliga syftetmotverka detkommit att
besök,för vissaavgiftsbefrielseocksålandsting förekommeralla typerHos av

ungdomspsy-ochbarnhabiliteringen, barn-inomdistriktssköterska,host.ex.
landstingblödarsjuka barn. Ibesökfördagsjukvården ettkiatrin och samt av

20till år.ungdomarochför barnvårdavgiften i öppenslopathar uppman
skydda vissafrämsttordeavgiftsbefrielsedenna attMotiven för typ varaav

tillpatienternavårdkostnader ellerpatienter höga att styra enmotgrupper av
distriktsskö-hosvårdenbetydelsevissockså hakanvårdnivå. Detviss att t.ex.

avgiftsfri.varittraditionterska av
landstingenssammanställningtill någoninte tillgångKommittén har av-av

avgiftlandstingvissaerfaritvi harhemsjukvården, uttargifter inom attmen
avgift alls.inte någonandrabehandling medansjukvårdandeför tar utsom

tillantingenstyrinstrument,remissinfört kravflera håll harPå somman
förvaltningarsmottagningarsbeslut eller på egetpolitiskaföljd centralt,av

slutsatserkan dra någrauppgifter gördock ingafinnsinitiativ. Det att mansom
remisskrav.sådanaerfarenheterlandstingens avom

effekternauppföljningsärskildgenomfört någonlandsting har inteFlertalet av
fakto-andraemellertidframhåller ävenvalt. Manavgiftspolitik attden manav

mottagning. Sådanavalpatienternasförbetydelseavgifterna harän avrer
besöksmönster,patientkulturmottagningen,tillnärhetenfaktorer är t.ex.

primärvårdensocherfarenhetertidigarepatientenssvårighetsgrad,sjukdomens
resurser.
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för landstingenAvgifterna i naturligtvis inkomstkällavårdöppen är en men
landstingens ekonomi. tvåspelar totalt begränsad roll i De motsvararsett en

kostnadernalandstingens intäkter eller cirkatotala åtta procentprocent av av
varit under flera Såvälför den vården. Andelen har konstant år.öppna av-

för ekonomiskagifternas nivå högkostnadsskyddets tak har betydelse detsom
utfallet.

avgifters betydelselandstingens kan vi urskilja linjer det gällerI två närsvar
klart uttaladför finansieringen. linje företräds landsting harEn av som en

intäkterna eller höja avgifterna såmålsättning öka avgifternas andelatt av
effekter. landsting har dockmycket det det får oacceptabla Dessagår attutan

utformning innebärhöjda avgifter grund högkostnadsskyddetsnoterat att av
intäktsförstärkningenfler frikort och befrias från avgifter ochuppnår attatt

för andra linjenofta blir de räknat med. Företrädarna dendärmed lägre än ger
ochliten betydelse för avgifternas nivåuttryck för finansieringsaspekten haratt

politisk målsättning inomutformning. Vanligen beror detta detpå äratt en
landstinget ha låga patientavgifter.att

tidiga-avgiftsbelägga åtgärderUnder finns tydlig tendensår att somsenare en
särskiltavgift. Skälen ofta finansiella,varit befriade från här närre synes vara

avgifter inte ingår i högkostnadsskyddet.det gäller som
håll känneruppgifterna från landstingen framgår vidare på mångaAv att man

avgiftssättningen. exempel kanbehov finna former för Som nämnasattav nya
därföravgiftssystemet blivit alltför komplext ochlandstingnågra attatt anser

för förenkla åtgärd fastställavidta åtgärder det. En sådan äröverväger attatt att
patienterna inteavgiftsnivåer. landsting har uppmärksammat ärfåtal Ett attett

vård därförbehandling överförs från sluten tillintresserade öppen attatt enav
sjukhusensföljd därav inomdet då blir dyrare. Som överväger atten man

det antalpatientavgift vårdepis0d, varmedvård införaöppna per avsesen
landstinggenomföra viss behandling. Sammabesök behövs för attsom en

behandlings-patientavgifter vecka vidockså maximera antaletöverväger att per
avgiftsfriinföra försöksverksamhet medserier. landstingNågra överväger att

primärvård.

Högkostnadsskyddet

7-8högkostnadsskyddet fickEnligt Riksförsäkringsverkets uppföljning pro-av
mellanförelåg skillnaderbefolkningen frikort under 1993, det storacent av men

dvs. cirkagenomsnitt frikorttiden 173 dagar,landstingsområdena. I ettvar
vilketi vård frikortsbesök,halvår. Ungefär besöken15 öppenprocent varav

offent-patientavgifter deninominnebar cirka 780 miljoner kronor i uteblivna
kostnader förRiksförsäkringsverketsliga och privata vården. Samma år var

kronor. Högkost-uteblivna läkemedelsinköp miljonerpatientavgifter vid 757
subventioneradesläkemedel och vårdnadsskyddet innebar således öppenatt
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med ytterligare drygt 1,5 miljarder kronor 1993. uteblivna patientavgifternaDe
har ökat kraftigt sedan 1991.

Högkostnadsskyddet har fungeratallt döma väl det gäller be-näratt attav
patienternas kostnader för vård och läkemedel under tolvmånaders-gränsa en

period. finnsDäremot det uppgifter högkostnadsskyddets nuvarandeatt ut-om
formning kan innebära likviditetsproblem för patienter har behovstorasom av
sjukvård och läkemedel under kort period. signaler uppfattatDe ären som man
bl.a. del patienter vill förlägga läkarbesök till efter avlönings-pensions-att en
utbetalningsdagen eller återbuden ökar i och motiverasslutet månadenatt av
med inte har råd. l den enkät, Avgiftsutredningen genomfördeatt man som
bland funktionshindrade svarade fyra minskatdeprocent attyngre personer,
eller upphört med sin konsumtion hälso- och sjukvård. Samma utredningav
redovisar också den enskilde i första minskar sina utgifter förhand änatt annat
hälso- och sjukvård vid ekonomiska harproblem. I övrigt kommittén endast fått
kännedom mindre studier, indikerar finnasenstaka det kanattom som personer

avstår från söka vård ekonomiska skäl. saknas emellertid till-Detattsom av
räckligt empiriskt förunderlag bedöma problemets omfattning.att

Redan 1991 införde landsting periodiseringMalmöhus läns högkostnads-en av
skyddet för skydda patienterna från tid. Periodise-höga kostnader under kortatt
ringen innebär ingen behöver betala 300 kronor under 30-dagars-änatt mer en
period för läkemedel Avgiftsfrihetenoch vård. gäller dock enbartöppen öppen

Systemet haft effekt förvård. har positiv många patienter, har ocksåen men
lett till betydande merkostnader för landstinget. tillFram och med september
1995 har ytterligare fem landsting infört liknande med beloppsgränsersystem,
för egenavgifterna 300 alternativt 500på kronor månad. Ett dessa lands-per av
ting har periodiseringen.dock kostnadsskäl avskaffat Kommittén har ocksåav
uppmärksammat landsting frågan periodisering, beslutatprövatatt sex om men

inte införa Skälensådan. därtill har vanligen varit bedömt detatt atten man
administrativt krångligt och det finns andra åtgärder kan vidtas förattvara som

betalningssvårigheter.hjälpa patienter med Exempel sådana åtgärderpå äratt
olika former för avbetalning nedsättning avgiften.och av

System bygger periodisering således vissa medförpå löser problem,som men
allt döma andra. Erfarenheterna från Malmöhus landstingläns tyderattav

har flera nackdelar; kostnadsökning, administrativt merarbete,att systemet
otympligare regelsystem för patienterna, svårigheter kontrollera tillämp-att
ningen, inte önskvärda marginaleffekter etc.

problem till följd högkostnadsskyddets utformning i kombina-Ett annat av -
tion med de avgiftshöjningar skett fler slår i taket efterär attsom personer-

relativt tillkort tid och därmed avgiftsfrihet, vilket i sin kan ledauppnår turen
ökad sjukvårdskonsumtion. Studier gjorts i Stockholms läns landstingen som

1993 tyder besöksfrekvensen ökar med 30 då patienternapå nästanatt procent
erhåller frikort, och detta leder till ökade vårdkostnader. Den slutsats,att som
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högkostnadsskyddet lederdras studien, den nuvarande utformningenär attav av
till icke medicinskt motiverad ökning sjukvårdskonsumtionen nären av

vilketavgiftsfriheten inträder. bör emellertid påpekas det tveksamtDet äratt
empiriskt underlag har för slutsatsen sjukvårdskonsumtionen inte ärattman
medicinskt motivierad.

innebärHögkostnadsskyddets utformning med avgiftsfrihet under vissa perioder
också ambitionerna avgiftsdifferentiering patienternasatt att styrat.ex.genom

mottagning kommer till korta under den avgiftsfria tiden.val av
förhållande huvudmän staten och landstingen inblandade i detDet två äratt

främstnuvarande högkostnadsskyddet leder till rad svårigheter admini-en av
strativ också avgiftsbeslut hos den huvudmannen påverkar denart, attmen ena

följaandre huvudmannens ekonomi. innebär också detDet svårtäratt att upp
utvecklingen och effekterna.

7.3.2 sjukvård9Patientavgifter i kommunal

Avgiftssättningen för sjukvård varierar bådehälso- och mellan kommunerna när
det gäller utformning och avgiftsnivåer, den har samtidigt vissa gemensam-men

boendeformerna omfattar således avgiften i allmän-drag. Inom de särskildama
het service, avgiften specificeradsåväl vård och omvårdnad påärutan attsom
respektive tjänst. de fall särskild avgift förekommer för hälso- ochI en

vanligen i nivån 100 kronor avgiftsjukvård ligger den månad. Enper som
flera tjänster gäller vanligen också för i boendeegettyperavser omav personer

sjukvårds-kommunen har tagit hemsjukvården och den enskilde sittöver utöver
behov har behov omvårdnad och service. med- boen-Föräven egetav personer

hemsjukvård, valt olikade enbart behöver kommunal har kommunernasom
avgiftssystem. hemsjukvården gratis. övriga kommunerI kommuner Imånga är
förekommer 100 till 150 eller besöksav-antingen månadsavgifter kronor,
gifter 60 till 120 kronor kombinerade med årstak 1 600 kronor. Unge-på ett
får hemsjukvård i omfattninghälften landets kommuner har tagit olikaöverav
från landstingen.

tillämparEnligt Kommunförbundets undersökning avseende 17 kommuner
hälften dessa reglerna förbehållsbelopp för i boende elleregetav om personer

förbehållsbe-servicebostad. kommunerna tillämpar inte reglernaNågra av om
lopp eftersom fastställt avgifter enskilde aldrig riskerarde har så låga denatt

förbehållsgränsen. övriga särskilda boendeformer ålderdoms-uppnå Inomatt
hem, sjukhem, flesta förbehållsbelopp.gruppbostad tillämpar de kommunerna

särskiltFörbehållsbeloppen ligger olika nivåer för i respektiveegetpersoner
boende för respektive sammanboende. Skillnaderna mellanensamboendesamt

enskildekommunerna beträffande beloppsnivåer och det antal tjänster densom
betalar för inom för förbehållsbeloppet ocksåär stora.ramen
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Två tredjedelar kommunerna i undersökningen har dessutom tak försatt ettav
avgifterna månad för i boende och servicebostad, medanegetper personer

hälften infört i övriga boendeformer.drygt sådant tak Detta tak utgörett ett
skydd höga avgifter för med inkomster. Avgiftstakensmot storapersoner
utformning varierar både det gäller vad de innefattarmellan kommunerna när

beloppsnivåerna.och
Särskilda regler för med funktionshinder förekommer i ettpersoneryngre

begränsat antal kommuner. Reglerna kan innebära den enskilde har högreatt ett
förbehållsbelopp eller lägre avgiftstak andra kan ocksåDetänett personer.
innebära får viss mängd service avgift.att utanpersonen

Avgiftsutredningen konstaterar de kommunala avgifterna har ökat överlagatt
och det de samlade levnadsomkostnaderna problem för den enskil-är äratt som

tillde. Utredningen pekar angripa kostnadsproblemet; tillgångpå vägartre att
effektiva högkostnadsskydd, avgifter och bättre kostnadsersättningar.lägre

avgiftssätt-Utredningen konstaterar vidare lagstiftaren valt olika föratt system
ning och skydd höga kostnader inom kommuner och landsting och dettaattmot

individer behandlas olika i avgiftshänseende de får sinleder till enskildaatt om
landstinget och kommunen. Avgiftsut-sjukvård helt landstinget eller både avav

redningens förslag redovisas i avsnitt 7.4.

7.3.3 sjukresorEgenavgifter vid

avregleringen 1992 egenavgifterna i frågaEn effekterna är ävenatt omav av
sjukresorna kommit variera landet, dock i mindre omfattningöver änatt av-

finns statligt fastställt högsta beloppgifterna för vård eftersom detöppen ett
för egenavgiften.

förlandsting infört högkostnadsskyddFram till 1995 har dessutom tretton egna
nationellavalt utformning detsjukresekostnaderna. Flertalet har samma som

patienternasför vård och läkemedel har, dvs.högkostnadsskyddet öppen att
överstigatolvmånadersperiod inte skall behövakostnader för sjukresor under en

varierar 1995 800 och 1 200fastställt belopp. belopp under mellanDettaett
utformning de patienterkronor. fåtal landsting har valt innebärEtt atten som

egenavgiften vidfrikort för läkemedel slippererhållit vård och ävenöppensom
kvalifi-Egenavgiftema för sjukresor ingår inte isjukresor under period.samma

1994 behövt utnyttjaceringen för frikort. Uppgifter hur undermånga somom
landstingerhållits från landsting.högkostnadsskyddet för sjukresor har I tvåtre

uppnådde cirka halvmed 800 kronor egenkostnadsgränsår procentenper som
befolkningenendastbefolkningen denna medan kvartsgräns, procenten avav

200 kronor lnådde kostnadsgränsen i landsting där l år.det gränsen pervar
högkostnadsskyddet fungerat under år. Dealla landstingen hade etttre par

för sjukresor docklandsting inte generella högkostnadsskydd harinförtsom
till dialysbehand-vanligen infört befrielse egenavgift vid vissafrån t.ex.resor,

ling och dagsjukvård.
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taxire-upphandlalandsting valtkostnader har mångasinabegränsaFör attatt
landstingenvanligtocksåbusslinjer till sjukhusen. Det ärsärskildaoch attsor

regi eller påidrivsbeställningscentraler,dessa viasamordnar egensomresor
ochfärdtjänstmed kommunalocksåsamarbete förekommerentreprenad. Visst

länstrafik.

utredningarTidigare7.4

vårdavgifter ioch ÖppenHögkostnadsskydd7.4.1

högkostnadsskydd förintegreratfinnasdet börAvgijisutredningen ettattanser
Somsjukvården.ochhuvudmannaskapet för hälso-oberoendevårdöppen av

inomavgiftssituationenden nuvarandeutredningenhuvudskäl för detta attanger
kommunalföravgifternaeftersomojämlikhet,vården präglasden öppna av

Tillläkemedel.vård ochförhögkostnadsskyddet öppeningår isjukvård inte
landstingethosvård såvälfår del öppenföljd kanhärav avsom sompersoner,

medanhögkostnadstaket,överstigerkostnader klarthos kommunen ensomsom
fastställtbetalarlandstinget inte änhelt frånvårdfår mersammaperson som

olikautredningen övervägs800 kronor. Inärvarande 1föregenkostnadstak
olikasinsemellan heltinom de tvåavgifterna systemenintegreramöjligheter att

uppkommakanproblemoch delandstingenrespektivehos kommunerna som
Avgiftsutredningenhuvudmän.omfattar flerahögkostnadsskyddmed ett som

sjukvårdochkommunal hälso-avgifterna förförslutligen somattstannar
hög-inordnas ihemsjukvårdhemi dennesenskildetillhandhålls den samma

dengälladock endastskallvård. Detlandstingets öppnakostnadsskydd omsom
ihjälp hem-samtidigt fåkommunenhemsjukvårdenskilde erhåller utan attav

omvårdnadsavgiftochservice- tasför vilkenomvårdnadservice ellermet, en
rådandedenbortförslag ärutredningensmotivet föravgörande taattDetut.

ojämlikheten.
möjlighetlegalregeringen attAvgiftsutredningenföreslårVidare att enges

mellanavtalgodkännermed densambandavgiftssamordning iföreskriva att
motivSomhemsjukvård.föröverföringlandsting och kommuner ansvaravom

tjänsterför likabör gällaavgiftlika oavsettutredningenför detta attanger
huvudman.
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7.4.2 Högkostnadsskydd för sjukresor

Merkostnadskommittén föreslog i sitt betänkande Merkostnader vid sjukdom och
handikapp SOU 1992:14 högkostnadsskydd för sjukresor. Somett separat
främsta motiv för inte sammankoppla högkostnadskyddet för sjukresoratt med
högkostnadsskyddet för vård och läkemedel anfördes egenkostnadstaket iatt ett
samordnat skydd läggasmåste mycket högre nivå de l 500än kronoren som
då gällde för skyddet höga kostnader för sjukvård ochöppen läkemedel.mot
Detta skulle, enligt kommitténs bedömning, medföra försäkrademångaatt som
bor i regioner med väl utbyggda allmänna kommunikationer helt skulle ute-

frånstängas sådant samordnat högkostnadsskydd, eftersom de i regel haren
lägre utgifter för sjukresor. Kommittén föreslog alternativatvå krontalstak för
högkostnadsskyddet, nämligen 1 200 kronor och 6001 kronor under tolv-en
månadersperiod. De årliga kostnaden, exklusive administrationen, beräknades
till 55 respektive 30 miljoner kronor.

Avgifisutredningen redovisar i sitt betänkande resultatet sina undersökning-av
funktionshindrade utgifter för bl.a. sjukresor. Utredarenar om yngre, personers

konstaterar sjukresekostnaderna i undersökningen haratt medianvärdeett
800 kronor ochår medelvärde 983 kronorär dvs.år, kostnaderettper som per

understiger de Merkostnadskommitténs föreslagnanämnda nivåersom av ovan
för högkostnadsskydd för sjukresor. 25 de deltog iprocent av personer som
undersökningen har emellertid kostnader i intervallet l 289 till 1604 kronor per
år. betänkandetI lämnas inga konkreta förslag beträffande sjukresorna. Ut-
redaren framhåller emellertid högkostnadsskydd för sjukresoratt ett separat -
alternativt skydd integreratär med öppenvård och läkemedel förefal-ett som -
ler lösning kan förbättra situationen för med höga kost-vara en som personer
nader.

Sjukresorna har behandlats särskild utredare med uppdragsenast attav en
lägga fram förslag bättre samordning i länen olika slag offentligtom en av av
betalda Utredningen, Samreseutredningen, har lagtantog namnetresor. som
fram betänkandet Allmänna kommunikationer för alla SOU 1995:70. Ut--
redaren föreslår trafikhuvudmannen skall få lagreglerat inte baraatt ett ansvar,

för den lokala och regionala linjetrafiken också förutansom nu persontrans-
utredaren valt kalla särskild kollektivtrafik. Denna skallporter, omfattaattsom

dagens färdtjänst och riksfardtjänst sjukresor, måste ske med andrasamt som
färdmedel linjetrafik.än Det skall, med undantag för vissa akuta sjukresor,
krävas särskilt tillstånd trañkhuvudmannen för utnyttja den särskildaattav
kollektivtrafiken. Beslut därom skall kunna överklagas till länsrätten. Resorna
skall så långt möjligt samordnas beställningscentraler inord-ocksågenom men

i den ordinarie linjetrafiken. Resenärernas avgifter fastställs trafikhuvud-nas av
För den särskilda kollektivtrafiken skall avgifterna grundas påmannen. en

prisnivå skälig iär förhållande till den gäller för linjetrafiken. Ut-som som
redaren föreslår sjukresor med privatbil inom län skall jämställas medatt ett
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huvudre-och sådanaordinarie kollektivtrafikensjukresor med den att resor som
för sjukre-sjukresa. Ansvaretersättning vidberättiga till särskildgel inte skall

landstingen,föri fortsättningenföreslåslänsgräns ävenöver ett ansvarvarasor
reskost-bestämmelsernasärskildainnebär devilket enligt utredaren att om

medendast kommersjukresor fortsättningennadsersättning vid i att resoravse
kollektivtrafik bil länsgräns.och överegen

förslagochöverväganden7.5 Kommitténs

utgångspunkter7.5.1 Allmänna

de enskildakan begränsavilketfrågorna påde centrala sättEn ärmest manav
högkostnadsskyddetnuvarandesjukvård.kostnader för Detsamladepatienternas

skallenskildeutgångspunkt i densinvård harfor läkemedel och öppen att
dettolvmånadersperiod, oberoendeunderhöga utgifterskyddas ommot aven

sammanlagdasjukvård. deDetför läkemedel eller ärutgiftersigrör annanom
bedömningkommitténsEnligtsammanhanget.centrala iutgifterna detärsom

för olikaskyddframförvissa fördelarhögkostnadsskyddhar samlade separata
i högkost-egenkostnadstaketemellertidförutsättningkostnadsslag. En är att
betänkan-tidigare i dettaSom framgåttrimlig nivå.hållasnadskyddet kan på en

högkostnads-föreslåförvi harmotiven förde separataär attstannatattett av
läkeme-besparingskraven påsjukvård,respektiveläkemedelskydd för attannan
väljaskulleegenkostnadstakethöjningarskulle tvinga fram attdel om manav

med högadrabbaskulle i sin endastbehålla samlat skydd. Detta turett personer
Vikroniskt sjuka.ochdvs. gamlaläkemedel, barn,sjukvård ochutgifter för

högkostnadsskyddtillmotiv för förslagstarkt vårtockså erinravill ettattom
subventioner-offentligademöjligheterfor de öppnasläkemedel är styraattsom

höga kostnader. Detdärmedläkemedel ochbehovmedtill stora avpersonerna
ligger bakomsjukvårdskonsumenternadesåledesär stora somomsorgen om

frågan.i den härställningstagandeprincipiellakommitténs
effek-samladetill dehänsynangelägetsjälvfalletskäl detAv är att tasamma

ochhögkostnadsskyddende bådavid utformningenför patienternaterna av
alternativen medmedi linjeocksåliggeregenkostnadstaken i dessa. Detta

direktiv.iuttryck för våraregeringenhögkostnadsskydd,samlade gersom
minskarförslaglägga någraföremellertid inteDirektiven attutrymme somger

detförslagvården. Våra närpatientavgifter i den öppnalandstingens intäkter av
kostnadsneutralasåledespatientavgifter måsteochhögkostnadsskyddgäller vara

for landstingen.
skallhögkostnadsskyddetdet ärtolkat uppdraget såKommittén har att som
sjuk-huvudregelnsjukvårdoch ärdet gäller hälso-reglerat. attstatligt Närvara

Vi har intevård.ipatientavgifternafastställer öppensjälvavårdshuvudmännen
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funnit några skäl talar för inkontinensartiklarna, sjukvårdshuvud-attsom som
fårmännen för enligt HSL, skall behandlas på Sjukvårdshu-sätt.ansvar annat

vudmännen bör enligt kommittén ha möjligheter hur avgifternaavgöra skallatt
utformas, bl.a. för kunna rikta subventionerna till de har deatt störstasom
behoven. Kommitténs uppgift bör högkostnadsskyddet för öppenattvara ge
vård sådan utformning, det för sjukvårdshuvudmän-att utrymmem.m. en ger

sådana hänsyn vid sin avgiftssättning. Detta innebär,att ta vi det,nen som ser
den statliga regleringen endast bör sådantatt motiveras krav påavse som av

likabehandling.
En utgångspunkt för våra ställningstaganden förslagär våra skallannan att

bidra till ökad effektivitet i läkemedelsanvändningen och sjukvårdsutnyttjan-en
det i övrigt. Som framgått kapitel 5 har läkemedelsförmånen utformats bl.a.av
med utgångspunkt i detta. Kraven ökad effektivitetpå finns också inomen
hälso- och sjukvården. Strävan måste således utforma högkostnadsskyd-attvara
det för läkarbesök, sjukvårdande behandling och inkontinensartiklar så-ett
dant det intesätt motverkar sjukvårdshuvudmännens möjligheter effek-att att
tivare kunna utnyttja hälso- sjukvårdensoch organisation och t.ex.resurser,

differentiera avgifterna mellan olika mottagningar eller åtgärdsgrup-attgenom
Även denna utgångspunkt leder till den statliga regleringen börper. attoss vara

begränsad.
En central utgångspunkt för våra överväganden det gäller högkostnads-när

skyddet för läkemedel respektive öppenvård utforma skyddenär såatt attm.m.
egenkostnadstaken lika oberoende iär bor landet. Som tidigare harvar man
konstaterat den lösning,är ligger i linje med direktiven, sjuk-närmast attsom
vårdshuvudmännen får besluta egenavgifterna för inkontinensartiklarna ochom

dessa avgifter inordnas i högkostnadsskyddet för läkarbesök sjukvårdan-ochatt
de behandling. Kommittén har tidigare föreslagit för inkontinensar-att ansvaret
tiklarna skall delas mellan landsting och kommuner på så landstingen fårsätt att

för inkontinensartiklarna för brukare i boende, medan kommuner-ansvaret eget
får motsvarande för brukare i särskilda boendeformer. Ett problemna ansvar

i det sammanhanget detär nuvarande högkostnadsskyddet i princip endastatt
omfattar landstingens och de landstingsfria kommunernas öppenvård. harDetta
aktualiserat frågan behovet inordna avgifterna för inkontinensartiklar-attom av

för brukarna i de särskilda boendeformerna i högkostnadsskyddna samma som
för landstingets vård. Viöppna återkommer till den frågan i avsnitt 7.5.3.
Därefter behandlar vi högkostnadsskyddets utformning i avsnitt 7.5.4.stort

En fråga avgifterna för sjukresor.rör Enligt direktiven skall kommitténannan
inordnaöverväga dessa i samlat högkostnadsskydd. Uppgiften för kom-att ett

mittén här således möjligheten inordnaär avgifterna förpröva sjukresor-att att



183denhögkostnadsskydd i öppnaPatientavgifter och

behandlarViinkontinensartiklar.vård ochförhögkostnadsskyddet öppenina
statligfortfarandefalli någraförekommeravsnitt 7.5.2. Detifråganden

7.5.5 övervä-avsnittkapitelSist i dettapatientavgifterna.frågareglering i om
avgifter.dessaavreglera ävenmöjligheterna attger

vid sjukresorHögkostnadsskydd7.5.2

sjukresornaförersättningenförutsättningenbyggerdirektiv attKommitténs
uppdrag ärVårtlandstingen.för attskallfortsättningeni ettäven ansvarvara

högkost-samlatreglerat,statligtiinordnaskansjukresorna ettöverväga om
bedömauppdraget ärinnebärdetta atttolkningengjortVi har attnadsskydd. att

kost-har högaförskydd sammantagetförbättratbehovet somett personerav
sjukresor.ochläkemedelsjukvård,förnader

sjukre-förslag rörSamreseutredningenhararbetat presenteratMedan vi som
Utredarensvårt.utgångspunkter änhelt andraharuppdragderassorna, men

offentligtdesamordnamednackdelarnaochför- attövervägauppdrag är att
för,i daglandstingenochkommunernasubventionerade ansvararsomresor,

bedömningsamladefterharUtredarentrafikhuvudmarmensunder enansvar.
övervä-trafikhuvudmannentillföramed överfördelarnafunnit ansvaretattatt

integreratåstadkommatillsyftarförslag ettUtredarens attnackdelarna.ger
funktionshinder,alla,möjligt skalllångtså oavsettpersontrafiksystem gesom

utreda-självfalletdelarVitrafikmedlen.kollektivatill detillgänglighetsamma
tillbidrakanåtgärdervidtaangelägetdet är enuppfattning att somattrens

utnyttjandebättreochkollektivtrafikenhandikappanpassning ett avbättre av
grund-handikappolitikensmedlinje såväliliggerDettabefintliga resurser.

funktions-medintegreringochnormaliseringläggande synsätt personeravom
resurshushållning.godkravenmedsamhälletihinder ensom

förhål-detbedömningutredarens attifrågasättaskälhellerfinns inteDet att
delatsubventionerade äroffentligtför olika former resorlandet ansvaretatt av

detblirResultatetkostnader. attonödigtleder tillhuvudmänolika storapå tre
varjeförtrafikutbudbrakanorganisationer,parallella ettframväxer gesom
kost-mycketmedför storasig,förtrañkform sammantagetsärskild sommen

också,förmodligenhörbildenTillsamordning.bristandegrundpånader av
sjukresorna,förbl.a.särlösningartilltillgångenframhåller,utredaren attsom

kollektivtrafikenutvecklalänstrafikbolagentillräcklig på attinte sätter press
finan-sektorsvisutvecklandettycksTvärtomtillgänglighet.ökad avmot en

incitamentekonomiskasaknarlänstrafikenmedföratrafiklösningarsierade att
kollektivtrafikenanpassningbättreGenomkollektivtrafiken.utveckla avenatt

sjukresorochfirdtjänst-antalettordebehovfunktionshindradesochtill äldres
begränsas.taxi kunnamed

föregripa dendettillkommit fram attvibakgrunden har attdenMot vore
särlösningarföreslåförslagSarnreseutredningensberedningen attfortsatta nuav
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för högkostnadsskydd för sjukresor bygger den nuvarandesom ansvars-
fördelning mellan trafikhuvudmarmen och landstingen. Vår bedömning detär att
kan rimligt avvakta resultatet remissbehandlingenatt och beredningenvara av

Samreseutredningen innan slutlig ställning till för sjukresor-av tas ansvaretvar
inom län skall ligga och hur egenavgifterett och eventuellt högkostnads-na ett

skydd för sjukresor bör utformade.vara
Vi har däremot vissa principiella invändningar i fråga egenavgifternasom

utformning för de Samreseutredningen benämner särskild kollektiv-resor som
trafik och bl.a. sådana inom länen i dagens be-som avser systemresor som

sjukresor.nämns Enligt utredaren skall resenärens egenavgift i den särskilda
kollektivtrafiken skälig förhållandei till avgiften för motsvarande medvara resa
den ordinarie kollektivtrafiken. Systemet med prissättning och nivåer kan därför
variera beroende kvalitet,på tid på dygnet eller standard i övrigt medsamt
önskemål resandeströmmar färdmedelsval.ochatt styra Detta torde innebä-om

avgifterna för den särskilda kollektivtrafikenatt i de fall det sigra rör om
längre inom län, kan bli högreavsevärt för denett enskilderesor resenären än
den nuvarande egenavgiften för sjukresor. Med tanke på det, bl.a.att som
framgår Avgiftsutredningens undersökning vissa funktionshindrade, inteav av
är ovanligt med höga utgifter för sjukresor med dagens avgiftsnivå torde ut-
redarens förslag i detta avseende medföra försämringar för de patienter som
inte har möjligheter utnyttja den vanliga linjetrafiken dennaatt även handi-om
kappanpassas. Till bilden hör också behovet med den särskildaatt av resor
kollektivtrafiken torde komma öka följd fortsatt frånatt övergångsom en av en
sluten till öppen vård den pågående strukturomvandlingensamt inom sjukvården

medför patienter i ökad utsträckning kommer hänvisasatt till specialist-som att
läkarvård sjukhuspå relativt långt från hemorten. Vi därför det finnsattanser
skäl i den fortsatta beredningen Samreseutredningensatt förslag övervägaav att
tillämpa avgifter för sjukresor inom den särskilda kollektivtrafikensamma som

Ävenför. den ordinarie kollektivtrafiken i länet. sådana avgifter kan dock
innebära problem i de fall huvudmännen infört eller inför avgifter för kollek-
tivtrafiken relateradeär till längd. En avgiftspolitik med avstånds-som resans
relaterade kan enligt meningvår ifrågasättastaxor den tillämpas för sjukre-om

till specialistläkarvård den enskilde intenär själv kan påverka valetsor av
mottagningsjukhus.

Utredaren föreslår vidare för sjukresor över länsgränsernaatt ävenansvaret
i fortsättningen skall landstingsansvar och landstingens skyldighetett attvara att
lämna ersättning för sådana skall kvarstå. Det motiv anförs för dettaresor som

sjukresaär länsgränsöver regel företasatt efter remiss för patientenen som att
skall kunna Specialistvård i län hemlänet.än Bakgrunden tordeett annat

även det inte direkt framgår, sådana i de flesta fall blirvara, attom resor
relativt kostsamma för den enskilde patientens egenavgift för sådanaom resor
fastställs enligt de principer utredaren förordar. Vi delar utredarenssom upp-
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fattning sådana i fortsättningenäven bör subventioneras i särskildatt resor
ordning, eftersom den enskilde i dessa fall inte själv kan påverka sina reskost-
nader välja Specialistvård hemorten.på Motiven för behållaattgenom att en
statlig reglering egenavgifterna nuvarande slag för sjukresor läns-överav av

samtidigtgräns den statliga regleringen avgifterna för sjukresor inomsom av
länet avskaffas vilket blir följden utredarens förslag leder till lagstiftningom-

kan emellertid ifrågasättas. Mot den bakgrunden förordar vi i denatt man-
fortsatta beredningen Sarnreseutredningens förslag behållaöverväger attav
regleringen landstingens skyldighet sådana sjukresorersätta sloparattom men

iregeln 2 kap. 6 § lagen allmän försäkring bemyndigar regeringen attom som
bestämma grunderna för sådana Vi således det kan motive-attresor. anser vara

landstingen har skyldighet subventionera sådana derat att att atten resor, men
bör frihetenha fastställa egenavgiftens storlek med hänsyn till lokala förut-att
sättningar och behov.

7.5.3 Gemensamt högkostnadsskydd för hälso- och

sjukvård inom kommuner och landsting

Enligt kommittén kan alternativ högkostnadsskyddet omfattarett attvara pa-
tientavgifter inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård för läkarbesök och
sjukvårdande behandling inkl. hemsjukvård inkontinensartiklar för-samt som
skrivs till brukare i boende. Detta alternativ innebär egenavgifter föreget att
kommunal hemsjukvård inte ingår i högkostnadsskyddet, dvs. förhållan-samma
de i dag. Det kommer gälla egenavgifterna för inkontinensarti-attsom samma
klar till brukare i särskilda boendeformer.

I de särskilda boendeformerna gäller kommunerna vanligen avgiftatt tar ut en
omfattar sjukvård, omvårdnad och social service avgiften speci-ärutan attsom

ficerad respektive tjänst. Det förefaller troligt kommunerna i härdetatt
alternativet kommer välja inkludera inkontinensartiklarna i denna avgift.att att
En motsvarande kombinerad avgift gäller vanligen förockså i egetpersoner
boende, de har behov flera kommunala hjälpinsatser, inklusivetyperom av av
hemsjukvård i de fall kommunen har övertagit för denna från lands-ansvaret
tinget. båda fallenI gäller regler denna avgift fårinte tilluppgå såatt stortom
belopp den enskilde inte förbehålls tillräckliga förmedel sina personligaatt
behov det s.k. förbehållsbeloppet. de fallI landstinget inte överlåtit hemsjuk-
vården till kommunen ingår eventuella avgifter därför i landstingets högkost-
nadsskydd.

När den enskilde vistas i boende och inte har behov andra insatser äneget av
sjukvård ingår avgiften för denna i högkostnadsskyddet landstinget huvud-ärom

för hemsjukvården, medan avgiften inte omfattas skyddman av samma om
kommunen huvudman.är
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tilläm-högkostnadsskyddrimligtperspektiv detpatienternasSett är att ettur
huvud-sjukvården oberoendeavgifter hälso- och ärför inom av vem sompas

starktuppfattningAvgiftsutredningensvården. Kommittén delarför att ettman
kommunal ochfor avgifter inomhögkostnadsskyddintegreratmotiv för ett

närvarandeföravgiftssituationensjukvårdlandstingskommunal hälso- och är att
landsting allaenskilde ifår deninsatserojämlikhet. Förpräglas ettsammaav

taknivåavgifter haroch betalarfrån huvudmansjukvårdsinsatser ensomen
tagitlandsting där kommunen överhögkostnadsskydd. I annatettettgenom -

hemsjukvård från kommunenenskildefår denför hemsjukvårdenansvaret -
sjukvård frånhögkostnadsskyddet, och övrigavgifterna omfattasutan att av

Till bilden hör ocksåhögkostnadsskyddet.förlandstinget inom att reg-ramen
skyddpraktisk betydelseknappast har någonförbehållsbelopplerna somom

frånsjukvårdsinsatserbehovenskilde enbart harkostnader denhöga närmot av
kommunen.

försjukvårdslagenhälso- ochavgifter enligtförslagAvgiftsutredningens är att
i fallhögkostnadsskyddet degällande ävenskall inordnas i dethemsjukvård nu
sikte påenbarthemsjukvården. Förslagetförharkommunendär taransvaret

från kom-hemsjukvårdfårenskilde enbarti situation där denavgiftsuttaget en
såväl hemsjukvårdfårbetyder såledesDet att annansomsompersonermunen.

förkombinerad avgiftoch betalarfrån kommunenomvårdnadservice och en
avgiftssystemendettaMotivet förförslaget. ärinte omfattasdessa tjänster attav

omvårdnadochserviceolika formeri behovföri kommunerna avavpersoner
Ädelreformen integrationigrundtankarnautformade i enlighet medär om

föruppsplittring reglernamedicinska insatser. Ensociala ochmellan av-av
sociala ocheftersomartfrämmande lösningdärförgiftsuttag i två ärsystem en

behandlingssituation. Detisammanfogadearbetsuppgiftermedicinska är en
tillhänförasskallvilka tjänsteroklarheterdärmed kunna uppståskulle somom

det,AvgiftsutredningenProblemet,debitering.avseendevad med på sersom
huvudtaget,och sjukvårdkommunal hälso- överavgifter försåledes integäller

kommunala insatserandraenskilde inte haravgifter i situation därutan enen
sjukvård.än

anledninginte finnsuppfattning detAvgiftsutredningensdelarKommittén att
för kom-särskilt boende isjukvård iföravgifternainordna ettöverväga attatt

Ädelre-fall harhögkostnadsskydd. I dessalandstingetoch gemensamtmunen
medicinska insatserochmellan socialaintegrationintentionerformens enom

ställningstagande.betydelse för vårtavgörande
inordnaAvgiftsutredningen, övervägtliksomhar däremot,Kommittén att

landstingetsboende iitillför sjukvårdkommunala avgifter egetpersoner
inkontinensarti-avgifter förgällafallskulle i såhögkostnadsskydd. ävenDet

därvid analyseratartiklar. Vi harför dessade fall kommunenklar i ansvarar
ellerAvgiftsutredningenlinjefölja attnackdelar medtör- och att somsamma

får andra kommu-defor allasjukvårdsavgifternainordna oavsett ompersoner,
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nala insatser eller Kommittén har i det här sammanhanget detansett som
logiskt välja det alternativet, eftersom den enskilde då hamnarmest att senare

i situation beträffande högkostnadsskyddet landstinget elleroavsettsamma om
kommunen huvudman för sjukvårdenär inkontinensartiklarna. Enligt kom-
mitténs bedömning det svårt förklara för invånarnaär avgiften föratt att t.ex.
hemsjukvård ingår i högkostnadsskyddet landstinget har för denna,ansvaretom
medan den inte det har förtsgör kommunen.påöveransvaretom

Kommittén samtidigt väl medvetenär flera invändningar kanatt motom resas
högkostnadsskydd för landsting och kommuner här skisseratett gemensamt av

slag. Det ligger till hands frånnära utgå högkostnadsskyddatt att ett gemensamt
skulle innebära krav avgiftssamordning,på vilket också Avgiftsutredningen
förslår. särskiltI yttrande i Avgiftsutredningens betänkande har de bådaett
kommunförbundens företrädare framhållit statligt reglerad avgiftssamord-att en
ning principiellt betänklig från kommunalär självstyrelsesynpunkt. Kommittén

denna invändning har viss tyngd. problem enligtEn är våratt annatanser
bedömning avgiftssystemen i kommunerna respektive landstingen har utfor-att

efter helt olika principer och det därför infogasvårt enstakaärmats att att
avgifter från båda avgiftssystemen i Tillregelverk. bilden hörett gemensamt
också det överblickaär svårt konsekvenserna högkost-att att ett gemensamtav
nadsskydd för främst kommunernas avgiftssättning. Ytterligare invändningen
är högkostnadsskydd, omfattar avgifter hos huvudmanänatt ett som mer en
medför administrativa problem. Vi har tidigare redovisat de problem finnssom
i det nuvarande mellan och landstingen delade högkostnadsskyddet.staten

Kommittén har efter ha för och nackdelarna med olika lös-övervägtatt- -
ningar för inte föreslå statligt reglerat högkostnadsskyddstannat att ett som-
omfattar såväl kommunala landstingskommunala avgifter för hälso- ochsom
sjukvård. Kommittén vill dock peka möjligheten för landsting och kommuner

avtala kommunala sjukvårdsavgifter skall inordnas i högkostnadsskyd-att attom
det. heltDen övervägande delen sjukvård ikommunal till egetav personer
boende bedrivs efter överenskommelse mellan kommunen och landstinget, som
kan kompletteras med sådana regler. Som vi redovisat ingår också över-ovan
enskommelser högkostnadsskydd försöksverksam-i avtalengemensamtom om
het med kommunal primärvård.

7.5.4 Högkostnadsskyddets utformning

l avsnitt har7.5.1 kommit fram till statliga regleringen högkost-denatt av
nadsskyddet för vård skall begränsas till motiverasöppen sådantm.m. som av
krav på likabehandling. Det innebär enligt uppfattning regleringen ivår att
huvudsak endast skall omfatta vilka avgifter minst skall inordnas i hög-som
kostnadsskyddet och vilket högsta belopp den enskilde skall för undersom svara

tolvmånadersperiod.en
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avgifterhögkostnadsskyddet skall omfattavi föreslagitföregående harI det att
avgifter för förb-föreslagitVidare har vilandstinget för vård.inom öppen att

ochi boendeförskrivs till brukareinkontinens,rukningsartiklar vid egetsom
högkostnadsskyddet.skall ingå ikostnadsansvaret,för vilka landstinget har

medprivata vårdgivaresjukgymnastik hosläkarvård ochDärtill kommer att
i daglagstiftningenligt särskild på sättlandstingenersättning från samma som

högkostnadsskyddet.iskall ingå
för denfastskall lägga gränsvidare övreUtgångspunkten är att staten en

tolvmånadersperiod. Däremotför läkarbesök underenskildes utgifter etc. en
i högkostnads-egenkostnadstaketnivå förvälja lägrelandstingen kunnaskall en

skyddet.
familj skallflera iför barnhögkostnadsskyddetsärskild fråga hurEn är en

familj16 ibarn under århögkostnadsskydd harutformas. dagensI ettsamma
högkostnadsskyd-kapitel föreslagitVi har i 4högkostnadsskydd. attgemensamt

familj.18 iomfatta barn under årläkemedelsförmånen skallfördet samma
aktuella högkost-för detkommittén gällaregler bör enligtMotsvarande nu

nadsskyddet.
för taketlägga fast denför kommittén övre gränsenäråterstårDet attsom nu

skallförslagdirektivenenligt vårtutgångspunkthögkostnadsskyddet. Eni är att
för-förhindrade läggavilandstingen eftersomkostnadsneutralt för är attvara

avgiftsintäkter.landstingensslag minskarsom
visat sig mycket svårtdet harsammanhangetProblemet i det här är attatt

ingenfinns nämligenkostnadsberäkningarna. Detförsäkra underlagfram några
ihur taketför bedömningarunderlaglandstingen kanstatistik i ettavgesom

för kost-skall läggasläkemedelinte inkluderarhögkostnadsskydd att varasom
mellanvarieraravgifternabilden hör ocksålandstingen. Tillnadsneutralt för att

utfallet taketekonomiskadet närsjälvfallet påverkarvilketde olika landstingen,
högkostnadsskyddet fastställs.i

i tiden kantillbakaligger årstudier någrabegränsadefinns tvåDet somsom
redovisar vad patienterStudiernaför bedömningen.visst underlag somge

frikort.de uppnåtttidpunkt dåegenavgifter fram till denbetalat ierhållit frikort
ochöppenvårdavgifternarespektive 70studier 60Enligt dessa avsåg procent av

riksomfattande stickprovuppgiftenförstnämndaläkemedel. Den ettresten avser
199192.årsskiftetkringi Göteborgstickprovuppgiften1991; den andra ett

höjts.läkemedel Det ärvårdför såvälegenavgifternaDärefter har öppen som
öppenvårdochför läkemedelmellan avgifterfördelningenosäkertsåledes om

de åren.har förändrats under senaste
beräkning byggergjortkommitténs uppdragSocialstyrelsen har somen

1989 för riketunder ochläkemedelvård ochkonsumtionTierpsbornas öppenav
cirkavisarBeräkningenjuli 1995.den 1patientavgifter eftergenomsnittliga att

be-läkemedel. Avoch ochvårdavgifterna avsåg35 öppen restenprocent av
för ålders-öppenvårdsavgifter högstandelenvidareräkningen framgår att var
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0-15 år och 16-44 år 46 47 procent och lägst förgrupperna ålders-resp.
75 år och äldre 26 procent. Hänsyn har inte tagits till avgifternagruppen att

för barn i familj skall räknas vid kvalificeringen för högkost-samma samman
nadsskydd. Socialstyrelsen har studerat huräven fördelningen avgifter skulleav

intedet hade funnits högkostnadsskydd.någotsett ut 40 patien-om procent av
kostnader skulle då haternas öppen vård och 60 läkemedel.avsett procent

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper mindreär då det gällerän när avgifter-
till högkostnadsskyddets tak. En viktig förklaring till andelen avgifterna upp att

för läkemedel högreär i denna hypotetiska beräkning i de tidigareän redovisa-
de stickprovsstudierna höjningenär egenavgiften för läkemedel den 1 juliav
1995.

Det finns ytterligare uppgifternågra belyser relationen mellan avgiftersom
för öppenvård och läkemedel inom för det nuvarande högkostnadsskyd-ramen
det. Rikförsäkringsverket i uppföljningsrapport RFV 1995:1anger en anser

kostnaderna för uteblivna patientavgifteratt till följd patienterna hadeattav
frikort uppgick till 780 miljoner kronor för landstingen 1993 inkl. 250 miljoner
kronor för den privata vården, finansieras landstingen. Samti-som numera av
digt sjukförsäkringens kostnader för uteblivna patientavgifter vid läkemedel-var
sköp 757 miljoner kronor. Det innebär således cirka hälften kostnadernaatt av
för högkostnadsskyddet räknat i uteblivna patientavgifter för riket som- -
helhet skulle landstingens kostnader med den ansvarsfördelning för kost-vara
naderna för den privata vården gäller.som nu

Vi medvetnaär de uppgifter redovisats endast beskriverattom som ovan
förhållandena för små befolkningsgrupper och därmed inte kan anses represen-
tativa för hela landet. Därtill kommer konsumtionsmönster och patientav-att
gifter varierar mellan landstingen. Uppgifterna dock de endaär funnitssom
tillgängliga.

Med denna begränsade kunskap nuvarande förhållanden bakgrund harom som
kommittén gjort bedömningen det patienternas perspektiv rimligtatt ärur att
taken i de båda högkostnadsskydden ligger ungfárpå nivå. Vi har isamma
kapitel 5 föreslagit taket för kostnader inom läkemedelsförmånenatt skall vara
1 000 kronor. Till bilden hör också det faktiska taket i det nuvarande hög-att
kostnadsskyddet i praktiken högreär 1 800 kronor.än Enligt den redovi-ovan
sade beräkningen Tierpsmaterialetpå inträdde avgiftsfriheten vid 1 910 kronor.
Om taket för högkostnadsskyddet för vårdöppen fastställs till l 000m.m.
kronor skulle det enligt meningvår innebära högkostnadsskyddett sammantaget

i praktiken ligger i nivå med dagens.som
Vi vidare de tillgängliga studierna viss grund föratt hävdaanser att att ettger

egenkostnadstak i högkostnadsskyddet för den öppna vården omkringpå 1 000
kronor kostnadsneutraltär för landstingen. Hänsyn har då också tagits till att
avgifter för inkontinensartiklar inordnas i högkostnadsskyddet. Vi förslår såle-
des egenkostnadstaket i högkostnadsskyddetatt för vårdöppen skall uppgåm.m.
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sammanlagdaden högstatidigareskallTaket nämnts000 kronor.till 1 varasom
får under-takettolvmånadersperiodbetala underenskilde fåravgift den menen

landstingen.skridas av
läkemedelsförmå-förhögkostnadskyddenegenkostnadstak iförslagVåra om

betalaskall behövaingensåledesinnebärvårdrespektive öppen attm.m.nen
Innebör-tolvmånadersperiod.under2 000 kronorhögstän sammantaget enmer

individenshurdelsberoendeindividerenskildaför ärförslagden våra avav
harlandstingetdelsvård,läkemedel ochfördelar sig öppenavgifter på av om

läkemedel görmycketbehöver ettavgifter. Eneller lågahöga mensomperson
förslagmedkostnader vårtlägrevården fårinom den öppnafåtal besök årper

årundergäller ettDetsammanuvarandemed detän systemet. sompersonen
läkeme-mycketsåinte behövervårdenibesök den öppnamångagör sommen

inte nåri dagensvissasåledesbetyder systemdel. Det uppatt sompersoner,
förantingenföreslagnai detdetkan systemetegenkostnadstaket, göratill

mellanfördelningjämnharvård. Personerellerläkemedel öppen ensom
med vårtegenkostnadstak fårdagensoch nårvårdochläkemedelsinköp öppen

kost-år. Den största200 kronor100 tillmedkostnadsökning persystem en
läkemedelskonsum-begränsadmycketmeddrabbarnadsökningen enpersoner

dennainnebärläkemedelsinköpavgifter vidtill attförslagtion, eftersom vårt
Härtillsubventionen.offentligadenfår delutsträckningendast i liten avgrupp

avgiftsfriasinahaegenkostnadstaken, kanbådanårkommer att sompersoner,
eftersomdelar åretolikavård underrespektiveläkemedel öppenperioder för av

innebärakanvarandra. Dettaoberoendehögkostnadsskydden ärbåda ende av
året.kostnadernaspridning överbättre av

successivtmedalternativdirektiven övervägtmedenlighethar iKommittén
egenkostnadstaketförperiodisering inomochsubventionerupptrappande ramen

inteföremellertidVi har attvårdför stannathögkostnadsskydd öppeni m.m.
möjligheterlandstingens attytterligare begränsarförslaglägga några som

sjukvårdspolitiskaochfördelnings-tillmed hänsynavgiftssystemenutforma
periodi-handfrånlandstingenemellertidhindrar attambitioner. Inget egen

högkostnadsskyddtillförslagvårtdeavgifterna inom ger.somramarsera
ipatientensåvidare konstruerathögkostnadsskyddet är attnuvarandeDet

betalaalltid måstepatienteneftersomkostnadstak,absolutharpraktiken inte ett
belopphögretaket uppnås ärinnanavgiftensista ettdenfull avgift även om

åtminstonelandsting harVissabeloppstaket.nåerfordras förvadän attsom -
detbetalarenbartpatienteninförtorganisationendeninom attför besök egna -

dettaföreslårViuppnås.skallegenkostnadstaket attforåterstårbelopp attsom
vårdförhögkostnadsskyddet öppeni detskall gälla m.m.nya
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7.6 Statligt reglerade patientavgifter

Inledning

Stockholms läns landsting ihar skrivelse till kommittén framfört det ävenatt
efter avregleringen patientavgifterna 1991 finns antal områden där patien-ettav
tavgifterna statligt regleradeär enligt särskild lagstiftning.

Syftet med avregleringen patientavgifterna förutsättningarskapa förattav var
landstingen effektivare utnyttja hälso- och sjukvårdens liggerDetatt resurser.
i sakens avreglering leder till sjukvårdshuvudmärmen fattar olikanatur att atten
beslut och avgifterna därmed kommer variera inom landet. Ett motiv föratt att
statlig reglering patientavgifterna det formella skälär nödvändigtärattav av
med regler hela landet,över då området regleras avtal medt.ex.samma av
andra del regleringar Stockholms läns landsting vill få omprövadestater. som
har andra skäl talat för statlig reglering.en

följandeI det redovisar vi den aktuella regleringen patientavgifter samtav
våra överväganden och förslag beträffande dessa.

Vård vid samhälljarlig sjukdom

SmittskyddslagenI 1988: 1472 63 § fastställs all undersökning, vård,att
behandling behövs från smittskyddssynpunkt vid sarnhällsfarlig sjukdomsom en
skall gratis för patienten landstingetsinom hälso- sjukvård.och Detsammavara
gäller undersökning, utförs läkare i privat verksamhet med offentligsom av
finansiering, för utreda någon har smittats sarnhällsfarlig sjukdom.att om av en
Bestämmelsen gäller för patienter, sjukförsäkrade enligtär lagen allmänsom om
försäkring.

Det enligt kommitténs bedömningär vitalt, allmänt intresse det inteett att
finns några ekonomiska hinder för undersökning behandlingoch vid samhälls-
farlig sjukdom. Smittskyddslagen ålägger också enskildeden infinna sig tillatt
undersökning och behandling. tidigareDet har bedömts nationelltvara av
intresse åtgärderna gratis för den enskildeär och detta gäller i hela landet.att att
Kommittén dessa motiv fortfarande giltiga föreslåroch denäratt attanser
statliga regleringen behålls.

Rådgivning födelsekontrollerandei syfte eller abort ellerom
sterilisering

Genom lagen 1974:525 ersättning för viss födelsekontrollerande verksam-om
het lämnar bidrag från sjukförsäkringen för rådgivning i födelse-statenm.m.
kontrollerande syfte och abort och sterilisering. Ersättningen lämnas underom
förutsättning rådgivningen inkl i samband därmed utlärnnade preventiv-att
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detpåpekas p-piller,kostnadsfritt. bör dock ärmedel lämnas Det mestatt som
kostnadsfritt.kvinnor inte erhålles Däre-preventivmedlet blandanvända unga

äldre, oftadei första hand används någotspiral ochärmot avpessar som
utgick från börjanhelt gratis. Ersättningenkvinnorna,bättre ekonomiskt rustade

särskilda statsbidrageti detinordnadesstatsbidrag ochett separat senaresom
statsbidrag och1984:908 vissaförordningsjukvården enligttill hälso- och om

VillkoretDagmarförordningen.sjukvårdförsäkringsersättningar för omm.m.
förordning.återfinns i dennaavgiftsfrihet även

andra etableralandstingen ochfor stimuleraStatsbidraget tillkom attatt
förebygga aborterled i ansträngningarnarådgivningsverksamheter attettsom

skulleekonomiska skäl avståintegraviditeter. För någonoch oönskade att av
avgifts-villkorförenades statsbidraget medrådgivningenfrån användaatt om

uppbyggnadsskede ochverksamheternassåledes ifrihet. Lagstiftningen tillkom
stimulanskaraktär.hade tydlig

avseenden annorlunda.bedömning i fleraFörhållandena enligt vårär numera
landsting-inomväl etableradverksamhetenabortförebyggande ärDen numera

gratislandsting tillhandahållerdelunderstryks ävenvilket att preven-enaven,
befolkningen.känd och efterfrågadocksåtill vissa Dentivmedel är avgrupper.

förebyg-skilja sig från andraaktuella avseendeninte i härVerksamheten synes
mödra- ochbeslutarsjälvalandstingengande verksamheter, t.ex.omsom

vårdpatientavgifter inomavregleringen öppenbarnhälsovården. Genom av
den hindrandedär desituationer måste vägainförställs landstingen många

utnyttjar verksamheten.invånarnaviktenavgifteffekten hos attmot aven
medi-deåtgärderförebyggandeför såvälLandstingen har också somansvar

funge-inteverksamhetenförebyggandeaktuella denåtgärder blircinska närsom
rar.

landstingenochansvarsfördelningen mellan ärgrundläggandeDen attstaten
Enligt kom-åtgärder.för förebyggandefastställer avgifternalandstingen själva

patientav-särskilda skäl förinte längre föreliggamening detmitténs attsynes
därförföreslårreglerad. Kommitténstatligtskallgiften i denna verksamhet vara

avgiften avvecklas.regleringenstatligadenatt av
diffe-landstingenmöjligheten förkommittén pekatavsnitt 5.2.1 harI att

preventivmedelsområdet.avgifter inomrentiera sina

Öppen ellervärnpliktstjänstgöringfullgörtillsjukvård personer som
kriminalvårdsanstaltervidhäktade elleranhållna, intagnaär

försäkringsersättningarstatsbidrag ochvissaförordning 1984:908Genom om
för detinomDagmarförordningen lämnarför sjukvård staten ramenm.m.

full-tillsjukvårdersättning förstatsbidragetsärskilda öppenäven personer som
krimi-intagna videlleranhållna, häktadevärnpliktstjänstgöring eller ärgör
fårpatientavgift intestatsbidraget gällervillkor fornalvårdsanstalt. Som tasatt
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vid besök på grund sjukdom och närut det gäller värnpliktiga vid sjuk-av
transport.

År 1985 överfördes kostnadsansvaret för sjukvård till de nämnda grupperna
från till landstingen, varvid dessa erhöllstaten ekonomisk kompensation med
6 kronor invånare. Denna ersättning ingår i det särskildaper stats-numera
bidraget till hälso- och sjukvården enligt Dagmarförordningen. Eftersom staten
lämnat sjukvård patientavgift och ansåg detta förhållandeutan att skulleta ut att

Överföringenbestå reglerades avgiftsfriheten i förordningen. kostnadsansva-av
till landstingen utgjorde i riktningret dessa har för allett steg mot att ansvaret

sjukvård till sina invånare. Utvecklingen inom försvaret och kriminalvården har
därefter gått ökad normalisering, vilket talar för de härmot aktuellaatt grup-

behandlas andra medborgare vid besök inom sjukvården. Som Stock-perna som
holms läns landsting framhåller skulle huvudmännens avgiftshantering förenklas

dessa erlägger de landstinget fastställda patientavgifterna. Omom grupper av
skäl till avgiftsfrihet föreliggerstaten föratt den enskilde kan detanser vara en

fråga mellan förbandkriminalvårdsanstalt och den enskilde. Det skulleresp.
innebära det administrativa arbetet utförs denatt huvudman fattar beslutav som

avgiftsfrihet. Kommittén delar landstingets bedömning och föreslår denom att
statliga regleringen landstingens avgiftsuttag avvecklas.av

Akut vård för asylsökande

förordningI 1994:362 vårdavgifter för vissa utlänningar skall asylsö-om m.m.
kande erlägga patientavgift till vårdgivaren vid besök i sjukvården. Avgiften har
i förordningen fastställts till 50 25 kronor vid olika, angivna besök. Statenresp.
har Invandrarverket kostnadsansvaret för sjukvård till de asylsökande ochgenom

landstingenersätter för lämnad vård enligt förordning 1990:927 statligom
ersättning för flyktingmottagande m.m.

Kommittén delar landstingets uppfattning den statligt reglerade patientav-att
giften, oftast avviker från den normala avgiften vid mottagningen, kompli-som

arbetet vid mottagningarna samtidigt risken den enskilde får betalacerar attsom
felaktig avgift ökar. Kommittén dock ingen anledning här ställning tillatt taser
denna fråga, eftersom det pågår överläggningar mellan Arbetsmarknadsdeparte-

och Landstingsförbundet formerna förmentet överförande kostnads-ettom av
för sjukvård asylsökande i enlighet med riksdagensansvaret beslut 1994.

Avgiftsfrågan bör enligt vår mening behandlas i det sammanhanget.
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Övrig8 kostnadsersättning

Kommitténs förslag: förslagInget lämnas utbyggd kostnadsersätt-om en
ning inom för socialförsäkringssystemet.ramen

8.1 Uppdraget
Kommittén har tidigare i detta betänkande redovisat finnsde problem inomsom
den nuvarande läkemedelsförmånen, bl.a. ifråga de kostnadsfria och pris-om
nedsatta läkemedlen. efterVi har ha olika alternativa lösningarövervägtatt
kommit till slutsatsen det inte möjligt bygga den framtida läkemedels-äratt att
förmånen med olika subventionsnivåer förpå olika läkemedeldiagnoser.system
Vårt förslag bygger den grundläggande värderingen det angelägnaatt mest
syftet med generellt välfárdssystem läkemedelsförmånen detärett attsom

alla medborgare får likadel det villkor och depågaranterar att näromav
drabbas sjukdom och behöver läkemedel. Strävan dendyra har bak-motav
grunden varit utforma förmånssystem uppfattas rättfärdigt ochatt ett som som

acceptabelt skydd höga läkemedelsutgifter diagnos ellerett mot oavsettger
läkemedel. Enligt bedömning förslag till läkemedelsför-vår vårtsvarar en ny

välmån de krav kan ställas förmånssystem syftar tillpåmot ett attsom som
skydda medborgarna höga läkemedelsutgifter. Samhällets subvention gårmot
i huvudsak till dem har behov läkemedel samtidigtstora systemetsom av som
innehåller generellt högkostnadsskydd.ett

Förslaget innebär vissa allvarligade kostnadsfria läkemedlen för ochatt
kroniska sjukdomar vissa de kostnadsfria förbrukningsartiklarnasamt av nu
inordnas i det subventionssystemet medför iför läkemedel. Detta sin tur attnya
de människor i dag kan få dessa kostnadsfritt, i fortsättningen får betalasom
högst l 000 kronor tolvmånadersperiod.under en
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huvudal-anslutning till vi redovisarEnligt direktiven bör kommittén i ettatt
läkemedlen och förbruknings-de kostnadsfriatemativ bygger på attsom nu

inordnas i högkostnadsskydd,artiklarna prisnedsatta och prövagörs ett om en
social-med åtgärd inomsådan förändring kan behöva kompletteras någon annan

sjukdomstillstånd och betydandeför dem har livslångaförsäkringssystemet som
skallVi direktiven i den här delenmerkostnader. har tolkat så övervägaatt

i läkemedelsförmånen medkomplettera försäkringsskyddet någonbehovet attav
detför socialförsäkringssystemet. Iform kostnadsersättning inom ramenav

kan aktuella i det härföljande redovisar vi de förmånsslag samman-som vara
förslag. Vi återkommer till Våratidigare utredningars övervägan-hanget samt

förslag i avsnitt 8.3.den och

tidigareAngränsande förmåner8.2 samt

utredningsförslag

Vårdbidrag och handi-förmånsslagsocialförsäkringssystemet finns i dag tvåI -
för merkostnaderkompensera dekappersättning syfte bl.a. är att somvars-

Handikappersätt-funktionshinder.sjukdom elleruppkomma grundkan på av
129Merkostnadskommittén SOU 1992:tidigare behandlatsningen har samtav

Avgiftsutredningen 1995:35.

8.2.1 Vårdbidrag

§§ 1962:381i 9 kap. och 5 lagenVårdbidrag finns 4Bestämmelser omom
fylltför intetill Vårdbidrag barnförsäkring. Föräldrar harallmän rätt som

utvecklingsstörning ellerpsykisk16 barnet grund sjukdom,påår, annatavom
eller vård.i behov särskild tillsynminst månaderhandikapp under är avsex

16 grundasinte fyllt år,funktionshindrade barn,föräldern fleraVårdar som
och vård påsammanlagda behovet tillsynVårdbidrag dettill pårätten samtav

omfattning.merkostnadernas
efter tillsyns- och vårdbe-alltinte inkomstprövat,Vårdbidraget, är utgessom

fjärdedels, halvstorlek hel,merkostnadernasomfattninghovets tresamt som
vilket250 basbeloppet, årHel förmånfjärdedels förmån. utgöreller procent av

skattepliktigt ochmånad. Várdbidraget438 kronor är1995 7motsvarar per
viss angiven del bestämmasvårdbidraget kanpensionsgrundande. AV som enen

egenavgifterkanSom merkostnaderskattfri ersättning för merkostnader. t.ex.
merkostnader-alltefterför merkostnader kan,Ersättningför läkemedel räknas.

basbe-6918, 36, 53 ellerfyra olika nivåer;storlek, på procentutges avnas
helttillkomplementMerkostnadsersättningen kan utgåloppet. även ettsom

dettillsyn och vård såsärskildVårdbidrag behovet är ensamtattstortavom
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räcker grund för hel förmån. Dessa regler infördes den juli 19921 ochsom en
förbättringär vad tidigare gällde.moten som

Riksförsäkringsverket har nyligen i till regeringen RFVrapporten anser
1995:11 tagit fram förslag innebär Vårdbidrag skall kunnaett att utgessom
enbart för merkostnader. Minimigränsen bör, enligt verket, vid 36sättas pro-

basbeloppet, i dag den nedreär inom handikappersättning-gränsencent av som
Nästa nivå föreslås 62,5 basbeloppet, innebärprocenten. vara av som samma

ersättningsnivå fjärdedels Vårdbidrag. Det nuvarande regelsystemet börettsom
finnas kvar vad gäller det sammanvägda vårdbidraget, dvs. där vård- och
tillsynsbehov merkostnader vägssamt samman.

Antalet utbetalade Vårdbidrag 1994 21 000. Statens kostnader förvar ca
förmånen uppgick år till 1 368 miljoner kronor.samma

8.2.2 Handikappersättning

Bestämmelser handikappersättning i 9 kap. 3 §§och 5 lagenom anges
1962:381 allmän försäkring. Handikappersättning skattefri folk-ärom en
pensionsförmån kan tillutgå fyllt 16 och innanår hansom en person som som
eller hon fyllt 65 år, för avsevärd tid, fått sin funktionsförmåga nedsatt och
därför behöver tidskrävande hjälp i den dagliga livsföringen ellermer av annan
för förvärvsarbeta ocheller har betydande merutgifter.att

Handikappersättning kan antingenutgå självständig förmån ellersom som
tilläggsförmån till folkpension, förtidspension eller ålderspension.t.ex.arman
Handikappersättningen inte inkomstprövad.är Ersättningen kan, alltefter hjälp-
behovets omfattning ocheller merutgifternas storlek, med 36, 53 69utgå eller

basbeloppet. För 1995år det 1 071, l 577 respektiveprocent motsvararav
0532 kronor månad. Handikappersättning till blinda döva ellersamt gravtper

hörselskadade utgår alltid med viss nivå,garanterad såvitt inte stödbehoveten
anledning till högre ersättning. För med andra funktionshinderger personer

alltidprövas hjälpbehovet och merkostnaderna individuellt. Hjälpbehov och
merkostnader förutreds varje hjälpbehovetFör räknar tidsåtgång-person. man

och för merkostnaderna räknas kostnadernas storlek. Exempel hjälpbehovpåen
hjälp med påklädningär och personlig hygien, inköp Merkostnadertvätt.samt

kan slitage kläder,på resekostnader kollektivtrafiktaxautövert.ex extravara
Ävenoch dyrare patientavgifter och egenavgifter för läkemedel kan räknasmat.

merkostnader till högkostnadstaket.som upp
Antalet utgående handikappersättningar 1994 53 000. Statens kostnadervar ca

för förmånen 935 miljonerår kr.var samma
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8.2.3 Tidigare utredningar

vid sjukdomMerkostnader1992 betänkandetMerkostnadskommittén avlämnade
handikapp-för lägre1992:129. flertal modellerhandikapp SOU Ettoch en
lägre nivåi betänkandet. Enlägstaersättningsnivå under den övervägsnu

ochför ersättningmerkostnadermindre högainnebär det krävs attattatt
Merkostnadskom-förmånen.omfattasfler skulle kommasåledes att avpersoner

ersättningsnivå merkostnadser-eventuell framtida lägremittén förattanser en
sättning följande gällabör

handikappersätt-förfinns inom65åldersgräns år systemetsomsamma ---
ning,

bas-till 18lämpligen bör bestämmasersättningens storlek procentatt av-
beloppet,

tillgrundasjukdomhandikapp börtill följd rättenbart merutgifteratt av-
merkostnadsersättning.

merkostnads-utformningaralternativaMerkostnadskommittén tvåöverväger av
skiljer sig med avseende påAlternativenförordaersättningen någon.utan att

högkostnadsskyddet för läkemedeliegenavgifter, ingårde patient- och somom
alternativetinte. detmerkostnad eller Ivård, skall beaktasoch öppen enasom

handikappersättningen.iskeravgifter få beaktasskall dessa på sätt somsamma
läkemedelsjukvård ochavgifter föralternativet beaktas intedet andraI som

merkostnader.
kostnadtill160 000Merkostnadskommittén uppskattar att avpersoner, en

tillberättigadeadministrationskostnader, skullemiljoner kronor exkl971 vara
egenavgifter får inräknas.patient- ochmerkostnadsersättning i det alternativ där

egenavgifter beräknaspatient- ochalternativet där bortser frånEnligt man
till kostnadtill merkostnadsersättning,50 000 bli berättigade avenpersoner

administrationskostnader.förutom300 miljoner kronor,
Avgifterbetänkandeti nyligen avlämnadeAvgiftsutredningen föreslår det

handi-nivå inom1995:35 bl.a. lägreinom handikappområdet SOU att en ny
betalningsförmågaenskildessyfte stärka denkappersättningen skall införas i att
gälla för denföljande börmerkostnader. Utredningenavseende att nyaanser

Merkostnadskommitténs alternativ,väsentligtnivån, i allt ettmotsvarar avsom
nämligen

grundaskallsjukdomfunktionshinder rättenbart merutgifter till följdatt av-
till ersättning,

merutgifternabasbeloppetersättningsnivå 18utgör procent omavsomen-
till lägstuppgår procentsats,samma

social-ochoch sjukvårdenegenavgifter inom hälso-patient- och andraatt-
till ersättning.vilka grundarmerutgiftertjänsten inte skall beaktas rättsom
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denFör ersättningsnivån föreslås åldersgräns för handikapper-nya samma som
sättningen 65 år. Avgiftsutredningen från Merkostnadskommitténsutgår-
kostnadsberäkningar reformenoch uppskattar 1995 skulle öka socialför-åratt
säkringens kostnader med miljoner kronor, 186 miljoner515 kronor ärvarav
administrationskostnader.

8.3 Kommitténs överväganden och förslag

Kommittén kan inledningsvis konstatera utgifter för läkemedel och sjukvårdatt
till högkostnadstaket kan beaktas vid prövning vård-merkostnaderupp som av

bidrag och handikappersättning. innebär finnsDet således det komplette-att ett
rande förskydd människor med omfattande stödbehov vid sidan hög-mer av
kostnadsskyddet för läkemedel och vård. Förklaringen tillöppen att egenav-
gifterna kan beaktas förmodligen intedet fanns högkostnadsskyddär någotatt

vårdbidraget och handikappersättningen infördes.när
fråga vi enligt direktiv skall förhållandetDen våra det depröva är attom

kostnadsfria vissaläkemedlen och kostnadsfria förbrukningsartiklar inordnas i
läkemedeldet subventionssystemet för i det högkostnadsskyd-samt separatanya

fördet sjukvård, motiverar de förmånssystem i dag finns for kom-att attsom
för merkostnader byggs fler människor i dag kan fåså någonänut, attpensera

form kontantersättning.av
det naturligtI sammanhanget det de förslag förts framär övervägaatt som av

Merkostnadskommittén Avgiftsutredningen.och Eftersom uppdragvårt rör
egenavgifter för läkemedel och sjukvård det Merkostnadskom-är närmast ett av
mitténs alternativ aktuellt här, nämligen alternativ innebärdetär attsom som
egenavgifterna för läkemedel och vård får inräknas grund föröppen mer-som
kostnadsersättning.

Vi vill i det här erinra detta alternativ för utbyggdsammanhanget att enom
merkostnadsersättning utgiftsökningar dvs.medför mycket kraftiga för staten,

handikappersättningen jämförtfördubbling kostnaderna för medänmer en av
dagens teoretiskt skulle tänka sig finansieraRent kunnasystem. att enman

läkemedelsförmånensådan reform offentliga utgifterna förminska deattgenom
i motsvarande till redan beslutade och avisera-och därvid också hänsynmån ta
de besparingar läkemedelsområdet. skulle i sin innebära depå Detta tur att
offentliga kraftigt till förmån försubventionerna för läkemedel minskasmåste

bliutbyggnad konsekvens detta skullehandikappersättningen. En atten avav
tolv-såväl egenbetalningsgränsen den maximala egenavgiften undersom en

månadersperiod skulle höjas kraftigt.komma att
Till ersättningsmodell intebilden hör också Merkostnadskommitténsatt om-

efter 65 ålder ochfattar äldre fått sin sjukdomfunktionshinder årspersoner som
inominte heller merkostnadsersättningbarn. betyder således utbyggdDet att en
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för ekonomiskade restriktioner gäller för arbete, i praktikenvårtramen som
skulle finansieras barn i form kraftigt höjda föroch äldre egenavgifterav av
läkemedel. Alternativet, nämligen olika Merkostnadskom-byggapå sättatt ut
mitténs modell barn omfattas, samhällets kost-så och äldre skulle ökaävenatt
nader ytterligare och framstår orealistiskt iden bakgrunden heltmot som
rådande statsfinansiella läge.

Vi vill också erinra förslag till subventionssystem för läke-vårtatt nyttom en
medelsförmånen skall bakgrund svårigheterna utveckla särlös-mot attses av
ningar för olika sjukdomar. Strävan har, vi flera fram-gångergrupper av som
hållit, utformavarit generellt subventionssystem för läkemedel. I detatt ett
sammanhanget har vi självfallet beaktat det förhållandet direktiven attatt anger

kostnadsfriade läkemedlen och förbrukningsartiklarna skall inordnas i ett
prisnedsatt vi har gjort vissa från direktiven och före-ävensystem, avstegom
slår läkemedelsnära förbrukningsartiklar i fortsättningen skallävenatt vara
kostnadsfria. Enligt uppfattning förslag till subventionssystemvår vårt nyttger

läkemedelsförmånen förför förslaget till högkostnadsskyddsamt ett separat
avgifter i för människorden hälso- och sjukvården, acceptabelt skyddöppna ett

Ävenmed behov läkemedel och sjukvård. förslaget innebär vissastora av om
kostnadsökningar för märmiskor i dag har kostnadsfria läkemedel och för-som
brukningsartiklar vi denna relativt begränsade kostnadsökning, iattanser som

fall tolvmånaders-flertalet inte överstiger 100 kronor månad översettper en
period, inte motiverar utbyggnad med kostnadsersättningar.systemenen av

Slutligen vill vi i beröra Merkostnadskommitténs andra alternativnågon mån
och Avgiftsutredningens förslag, innebär patient- och andraatt egenav-som

merutgifter, vilkagifter inom hälso- och sjukvården inte skall beaktas som
skulle grunda till ersättning. föreslagna merkostnadsersättningen skulleDenrätt
i stället ha till syfte i huvudsak kompensera funktionshindrade föratt personer

Avgiftsutredningens förslagmerkostnader utanför hälso- och sjukvårdsområdet.
sjuk-i kartläggning allehanda merkostnader vidhar sin utgångspunkt en av

till stärka den enskildes betalnings-domfunktionshinder och syftar primärt att
mycketmerkostnader. Avgiftsutredningen har således haftförmåga avseende en

direktiv. ligger utanförbredare uppgift, den framgår Det vårtvåraän avsom
merkostnadsersättning.uppdrag bedöma behovet sådanatt av en
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9 Den ekonomiska regleringen

Kommitténs forslag: Kostnadsansvaret för läkemedelsförmânen förs över
till landstingen och de landstingsfria kommunerna. Kostnadsansvaret förs

iöver två etapper.
I 1 förslagsvis underetapp tillämpasårtre med särskiltett system ett- -

statsbidrag för förmånen. I enlighet med finansieringsprincipen bör det
särskilda statsbidraget kostnader för läkemedelsförmánenmotsvara statens

kostnadsansvaretnär förs minskatöver med besparingen till följd av-
reformeringen själva förmanssystemet. Statsbidraget fördelas till lands-av
tingen enligt principer baseras historiskapå kostnader. Landstingen börsom

i förväg fastställd årliggaranteras uppräkning statsbidraget. Uppräk-en av
ningen bör baseras kostnadsökningenpå under den tioårsperiodensenaste
i fasta priser med tillägg för inflationen.

Kostnaderna för faktorpreparaten till de blödarsjuka slås på samtligaut
landsting i förhållande till befolkningsandelen.

I 2 bör sökaetapp lösning för finansieringen; antingenpermanentman en
det särskilda statsbidraget inordnasatt i det statsbidragssystemetgenom nya

eller i andra former kan långsiktig och stabil lösning både försom ge en
och landstingen. fallI det lösningenstaten blir statsbidraget inordnas iatt

det statsbidragssystemet krävs utjämning för eventuella behovsskill-nya en
nader.

Kommunerna får kostandsansvaret för de inkontinensartiklar före-som
skrivs till brukare i de särskilda boendeformerna. Landstingen får mostsva-
rande för brukare i boende. I enlighet med ñnansieringsprin-ansvar eget
cipen bör de medel förs tillöver sjukvärdshuvudmärmensom motsvara

kostnader reformennärstatens genomförs. Medlen inordnas i det nya
statsbidragssystemet efter utjänming för ålder och kön.en
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Bakgrund9.1

Uppdraget9.1.1

läkemedels-och förslag påövervägandenkommitténsdirektivenI attanges
skall översjukvårdshuvudmänneniutgångspunkt taha sinskallområdet att

sjukför-allmännafrån denvårdeni denläkemedlen öppnaförkostnadsansvaret
läkemedel, dvs.förhela förmånssystemetomfattaskallFörändringensäkringen.

börkommitténVidarespeciallivsmedel. sägsochförbrukningsartiklar attäven
sjukvårds-ochmellanregleringenekonomiskaför den statenformernaöverväga

fördel-förPrincipernakostnadsansvaret.överförandevidhuvudmännen ett av
därvidbörSträvanockså övervägas.börsjukvårdshuvudmännenmellanningen

detillmöjligt hänsynlångtsåfördelningen tarkriterier förfinna somattvara
huvud-olikadehosfinnasmöjligen kanläkemedelsbehovfaktiskaskilda som

männen.
framtidatill denframkommitkapitel 5 attframgåttKommittén har avsom

för-sjukdom,vidförskrivsläkemedelomfattabörläkemedelsförmånen som
förbehövsförbrukningsartiklar attstomiopererade,förbrukningsartiklar som

förlivsmedelsjukdomförskrivits vidläkemedel samtföljaeller ett somta upp
näringsändarnål.särskilda

särskildireglerasochläkemedelsförmånenutanförläggsInkontinensartiklarna
förkostnadsansvarethurförslagredovisat våra6kapitelhar iViordning. om
hurlandstingochkommunermellan samtfördelasbörinkontinensartiklarna

kost-fördelningenfrågaregleras. Ibörsjukvårdshuvudmännens avomansvar
tillartiklarförbörföreslagit kommunerna ansvaretharnadsansvaret att

motsvarandefåbörlandstingenochboendeformernasärskildai de attbrukare
boende.iför brukare egetansvar

socialförsäkringensstatistiken övernuvarande9.1.2 Den
läkemedelsförmånenförkostnader

läkemedels-iingårförmånsslagövrigaläkemedel ochför deKostnaderna som
apotek kanenskildafrånUppgifternaapoteken.idag påregistrerasförmånen

Apoteksstatistikenriket.för helalän ellerkommun,t.ex. perpersummeras,
invånar-förkostnadernafaktiskadeinformationinte någondäremotkan omge

ApoteksbolagetsdettaSkälet till ärlandstingen. attolikai dekonsumtionnas
sjukförsäkringensbaserasfaktureringsunderlagoch attstatistiknuvarande

Riksförsäkringsverket.betalasläkemedelsförsäljningenförkostnader av
mellanskillnaden ärhurbedömaförunderlagsäkra storingafinns attDet
befolk-respektiveochsjukvårdsområdenaolikadeförsäljning inomapotekens

läkemedels-gjortsanalyserDeläkemedelskonsumtion.faktiska avnings som
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försäljningen summerad kommun visar anmärkningsvärt variationerper stora
mellan olika kommuner, vilket tyder detpå inte ovanligtär patienteratt att
hämtar sina läkemedel på apotek utanför den kommunen.ut Kommuneregna
med sjukhusstörre har hög läkemedelsförsäljning invånare.t.ex. För-en per
klaringen till detta troligenär patienter får läkemedel förskrivna vidatt som
besök sådana sjukhuspå ofta hämtar sina läkemedel sjukhusapoteketpå ellerut
på apotek sjukhusetnära i stället för i denett kommun där bor. Av stati-man
stiken framgår också många förortskommuner till storstäderna haratt en an-
märkningsvärt låg läkemedelsförsäljning invånare, vilket antyder det inteattper

ovanligtär hämtar sina läkemedel i den kommunatt där arbetsplatsenutman
belägen.är

Till bilden hör också det i vissa delar landet, framför allt iatt Västsverigeav
och Skåne, förekommer omfattande arbetspendling landstingsgränserna.överen
En studie apoteken i Göteborgs kommun med omnejd genomfördessom un-
der månader 1991 visade cirka sjutre inköpen på apoteken iatt procent av
Göteborg gjordes bosatta utanförär Göteborg 10. Huvudde-av personer som
len utomlänsköparna bosatta i närområdet, vilket tyder arbets-av var att
pendlingen har betydelse inköpstörre iän samband med högspecialiserad
sjukhusvård. Genomsnittskostnaden recipe högre för inköp utom-per var av
länspatienter göteborgare.än Utredningen tolkningengör andelstörreav att en

utomlänspatienternas inköp gjordes i samband med specialiserad vård.av
Samma utredning visar nämligen sjukhusläkare förskriver dyrare läkemedelatt

distriktsläkareän och privatläkare. Utredningen visade också göteborgarnaatt
gjorde cirka sina läkemedelsinköp i kranskommuner.procent Dettreen av ty-
der på pendlingsköp sker i båda riktningarna kringatt storstad.en

Försäljningsstatistiken visar också kommuner med tillfällig befolkningatt stor
sommartid antingen har ökad försäljning läkemedel under elleren av sommaren
inte har den nedgång i försäljningen i juli månad, för riketnoterassom som
helhet.

Det tydligtär del de skillnader i läkemedelsförsäljningen in-att en av per
vånare mellan landstingen respektive kommunerna, framgår den befint-som av
liga statistiken, beror delvis köper sina läkemedel på apotek iatt utman

landstingsområde respektive kommun därannat än bor. före-Detannan man
kommer allt döma också skillnader i läkemedelskonsumtionenatt till följdav av
olikheter i behov ocheller förskrivningsmönster. Den nuvarande statistiken är
emellertid behäftad med så brister de olikheterna inte kan analyserasstora att
på meningsfullt Därtill kommersätt. inteett ändamålsenligtäratt närsystemet
sjukvårdshuvudmännen kostnadsansvaretövertar för de förmånsslag ingårsom
i läkemedelsförmånen. Statistiken inte användbarär underlag för fakture-som
ring till landstingen. Den inte heller den information krävs förger attsom
landstingen skall kunna följa och analysera kostnads- och konsumtionsut-upp
vecklingen på området. Vi återkommer till frågan hur den ekonomiska ochom
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kapiteliutformasläkemedelsförskrivningen böruppföljningenmedicinska av
12.

regleringenekonomiskaför denformernakommitténbehandlarföljandedetI
för denkostnadsansvareti frågasjukvårdshuvudmärmenochmellan staten om

frågan hurliksominkontinensartiklarnaochläkemedelsförmånenframtida om
sjukvårdshuvudmärmen.mellanfördelaskostnaderna bör

förslagochövervägandenKommitténs9.2

framtidaför denKostnadsansvaret9.2.1

läkemedelsförmånen

skallföreslårkommitténförmånsslagför dekostnaderSjukförsäkringens som
kronor.029 miljoner10till totaltuppgick 1994årläkemedelsförmåneningå i

förbruk-kronor,407 miljonerför 9läkemedlensvaradekostnaderdessaAv
förbruknings-miljoner kronor,för 209stomiopereradeförningsartiklarna

särskildaför nä-livsmedlenochkronormiljonerför 324vid diabetesartiklarna
förslagpåpekas vårtbörDetmiljoner kronor.för 80ringsändamål att om en

förförbrukningsartiklarbehöverallaläkemedelsförmån bygger att somny
sub-få dessasjukdom kanförskrivs vidläkemedelföljaeller ettatt ta somupp

betyderdiabetikerna. Detenbartoch inteförmåneninomventionerade som nu-
sighärförbrukningsartiklar det rörutgifterna för deoffentligasåledes de omatt

Apo-Merkostnaderna harnuvarandemedbli högre änkommer system. avatt
miljoner kronor.till drygtberäknatsteksbolaget tre

försläkemedelsförmånen överförkostnadsansvaretförslagKommitténs är att
landstingsfria kommunerna.och delandstingentill

kriterierfinnabörsträvannämnts, attDirektiven att varaensom nyssanger,
kanläkemedelsbehovskilda faktiskadetillhänsynmöjligtlångtså somtarsom

regle-ekonomiskasåledes denDirektivenhuvudmän.olika atthosfinnas anger
landstingen.mellanbehovsskillnaderutjämningbör byggaringen aven

läkemedelsfor-förkostnadernainordnaprincip kunnaiskulleDärefter man
statsbidragssystemet.i detmånen nya

denvi konstateratsammanhangeti är, attdetproblem nuvaran-Ett ovan,som
deochläkemedlenförkostnadernafaktiskadehurredovisarstatistiken intede

i debefolkningenfördelar sigi förmånenskall ingåförmånslagövriga som
förutsättningar göranågrasåledes intefinns attlandstingen. Detolika ennu

kostnadsutjänming.sådanförtill grundliggakananalysmeningsfull ensom
ekonomiskadeninte lösaförmotivstarktkommitténenligt attDetta är ett

statsbidragssystemet.för detregleringen inom nyaramen
beloppmycketsigdetmotiv rör storalika starkt ärminstochEtt att omannat

underkraftigtmycketökatläkemedel harförkostnaderförsäkringensoch att
takt.snabbareoch i alltårsenare
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Ett problem i sammanhanget svårighetenannat är exakt förutse de ekono-att
miska effekterna den reform läkemedelsförmånen vi föreslår. Re-av av som
formen genomgripandeär och besparingen kan bli både och mindrestörre än
den beräknade. Därtill kommer reformeringen läkemedelsförmånenatt kom-av
bineras med kostnadsansvaret förs från denatt över allmänna sjukförsäkringen
till landstingen. De ekonomiska effekterna den reformen ocksåärav senare
svåra förutse. Till bilden hör också möjligheternaatt följa effekternaatt att upp
försvåras reformen läkemedelsförmånen och överförandet kostnads-om av av

sker samtidigt. Det kommer nämligenansvaret svårt vilkaatt att vetavara
effekter kan hänföras till reformen läkemedelsförmånen respektive tillsom av
det förändrade kostnadsansvaret.

Kommittén den bakgrunden det kan finnas skälmot övervägaattanser att ett
alternativ innebär de båda reformerna träder i kraft vid olika tidpunkter.attsom
Detta skulle kunna innebära den läkemedelsförmånent.ex. träder i kraftatt nya
den 1 januari 1997 och det förändrade kostnadsansvaret år dvs. denett senare,
1 januari 1998. En fördel i det sammanhanget skulle det systernvara om nya
för uppföljningen kostnaderna för läkemedelsförmånen, vi föreslår iav som
kapitel 12, införs samtidigt ikraftträdandet den läkemedelsförmå-som av nya

Detta skulle nämligen det möjligtgöra fram tillförlitliganen. att ta mer un-
derlag för fördelningen mellan landstingen.av resurserna

Vi samtidigt medvetnaär regering och riksdag statsfinansiella skälattom av
kan ha starka motiv för inte med överförandetvänta kostnadsansvaretatt förav
läkemedelsförmånen till landstingen. Mot den bakgrunden vill vi inte utesluta

alternativ innebär de båda reformernaett genomförs samtidigt. Vi villattsom
i det här sammanhanget erinra detta i fall förutsätterså framatt att tarom man
säkrare underlag för hur läkemedelskonsumtionen fördelad mellanär lands-
tingen inför ikraftträdandet. harVi vid våra kontakter med Apoteksbolaget tagit

det problemet och enligt vad erfarit kommer bolaget genomföraupp att
särskilda studier i det syftet under 1996.

I det följande redovisar våra överväganden och förslag hur kostnadsan-om
bör föras till landstingen.översvaret

Den osäkerhet finns både i fråga fördelningen kostnaderna försom om av
läkemedelsförmånen mellan landstingen och den framtida kostnadsutvecklingen
motiverar enligt kommittén bör välja föra kostnadsansvaret iöveratt attman
två I 1 förslagsvis under tillämpasåretapper. medetapp tre ett system ett- -
särskilt statsbidrag för läkemedelsförmånen. I 2 bör väljaetapp man en perma-

lösningen för finansieringen, antingen inom för det statsbidrags-nent ramen nya
eller i andra former kan långsiktig ochsystemet stabil lösning bådesom ge en

för och landstingen.staten
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1Etapp

statsbidraget för läkeme-särskildafinansieringsprincipen bör detmedenlighetI
förmånsslagför dekostnadersjukförsäkringensdelsförmånen sommotsvara

tillbesparingenberäknademed denminskatförmåneni denskall ingå nya -
sigtillgodogörasåledesStaten fårförmånssystemet.reformeringenföljd avav

finnasofrånkomligen måsteosäkerhetdenMed tanke påbesparingen.den som
vik-detfrågandet här ärreform ärgenomgripandefråga såi om,somom en

detkommittén måsteEnligtbesparingseffekterna. ettöverskattatigt inte varaatt
kost-ekonomiskt närinte underkompenseraslandstingenkravoawisligt att

ochhälso-den övrigainnebäranämligenskulleförs Dettanadsansvaret över. att
fi-besvärligaredanlandstingensförsämraochsjukvården dräneras på resurser

situation.nansiella
tillfördelasbörförstaunder de årenstatsbidragetvidareKommittén attanser
förmotivkostnader. Etthistoriskabaseras påenligt principerlandstingen som

möjligtinte detstatistiken görnuvarandedenredandetta nämntsär attsom --
lands-motiv deytterligare ärbehovsskillnader. Etteventuella attanalyseraatt

möjlig-rimligaläkemedelskostnader måsteomotiverat högahating kan gessom
tillkommaförkrävsuppföljningssystemochutveckla de attheter styr-att som

genomförs.kostnadsutjämningproblemen innanmedrätta en
ekono-i denbeaktasocksåläkemedelsområdet måsteKostnadsutvecklingen på

årliglandstingenbörkommitténEnligtregleringen.miska garanteras upp-en
baseras påUppräkningen börstatsbidraget.särskildaräkning det prognoserav

förbruknings-och andraläkemedelför dekostnadsutvecklingenbygger påsom
tioårsperioden.under denläkemedelsförmånenskall ingå i senasteartiklar som

fastläggalösningenbästa ärden stats-kommit till slutsatsen attattVi har att
kostnadsök-årligagenomsnittligamed denräknasårligen skallbidraget upp

inflatio-med tillägg förpriseri fastatioårsperiodenunder denningen senaste
baserasuppräkningeninnebäralternativocksåVi har övervägt attett somnen.

femårsperio-under denläkemedelsförmånenförkostnadsökningen senastepå
landstingensfördelaktigskulleuppräkningsådanden. En sett urvara mer

under denvaritkostnadsökningen störreden årligaperspektiv eftersom senare
helaunderkostnadsökningentillviktig förklaringtioårsperioden. Endelen av

billigaochfrån äldrekapitel övergångframgåtttioårsperioden, är enavsom
Kostnadsök-läkemedelsgrupper.fleradyra inomoch mycketläkemedel till nya

teknologiutvecklingen. Dennakonsekvensgradi högsåledesningen är aven
denunderkostnadsutvecklingenroll förspelat något störreharfaktor senareen

underutvecklingenemellertid ocksåhörTill bildenperioden. attdelen av
Ädelreformendelsförändringar;strukturelladel förklarastillår stor avsenare
vården över-till den slutnahänfördestidigarekostnaderinnebar att somsom

till kommunerna;fördessjukhemmen överläkemedelsförmånentill närfördes
innebu-sjukvårdenochhälso-strukturomvandlingen inomsnabbadendels som

därmed ocksåvårdformer ochtillfrån slutnaöverflyttning öppnakraftigrit en
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till ökade kostnader för läkemedelsförmånen. förändringDen subventions-av
kommittén föreslår vissi kapitel 5 torde också ha dämpandesystemet som en

effekt kostnadsökningarna. bakgrunden framstår det enligtpå Mot den kommit-
téns bedömning rättvisande uppräkningenbasera statsbidragetattsom mer av

kostnadsutvecklingen tioårsperiodenpå under den på utvecklingenänsenaste
under de fem åren.senaste

2Etapp

andra bör söka lösning för finansieringenI etapp permanenten man en av
läkemedelsförmånen; särskilda statsbidragetantingen det inordnas iattgenom
den statsbidragssystemet långsiktigeller i andra former kan ochnya som ge en
stabil lösning. det fall lösningen blir särskilda statsbidraget inordnas iI detatt
det statsbidragssystemet krävs utjämning för behovsskillnader.eventuellanya en

för det receptregister föreslårUnderlag den analysen hämtas vi iur nya som
kapitel 12.

problem vilkenDet bör framhållas lösning väljer hittaän äratt ett attman- -
kompenserar landstingen för de ofrånkomliga kostnadsökningarnasystem som

för läkemedelsförmånen. det alternativ lösning inomI bygger påsom en ramen
för det statsbidragssystemet bör påpekas statsbidraget enligt 1995 årsattnya
kompletteringsproposition skall nominellt oförändrat efter 1996 och attvara
inget skall räknasdetsägs när upp.om

Vi har alternativ innebär statsbidraget i den delövervägt rörett attsom som
läkemedel statsbidraget i övrigt nominellt oförän-skall räknas även ärupp om
drat. Kommittén har emellertid kommit till det förhållandetslutsatsen att att
statsbidraget förutsätts nominellt oförändrat problem för finansiering-är ettvara

i finansieringenhälso- och sjukvården och inte bara för läke-stort aven av -
medelsförmånen. rimliga lösningen torde därför kommitténDen attmest vara

i delbetänkandetbehandlar hälso- och sjukvårdens finansieringsproblem om
skall enligthälso- och sjukvårdens resursbehov. Arbetet med det delbetänkandet

planerna slutfört i början 1996.vara av

för blödarsjukaPreparaten

SverigesUnder arbetet med detta betänkande har specialistläkare vid hemo-tre
filimottagningar, hemofili blödarsjukadit behandlingen patienter med ärav

i skrivelser till 2000 uttryckt stark för de blödarsju-centrerad, HSU atten oro
läkemedelsförmånen förskas behandling kan försämras kostnadsansvaret förnär

skrivelse fråntill landstingen. Liknande farhågor har framförts i För-över en
bundet Blödarsjuka i Sverige.
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finns i dag cirka 800 med hemofili och WillebrandsDet A, Bpersoner von
sjukdom, de vanligaste formerna blödarsjuka. Omkring 380 dessaär av avsom

har eller moderat form sjukdomen och får regelbundensvårpersoner en av
internationelltbehandling med faktorkoncentrat. Hemofilivården håller en

mycket hög kvalitet. koncentrerad tillDen påär, nämnts, centra tre ortersom
i patienten bestående koagulationsspecia-landet, där handtas ett team avom av

tand-lister och hemofilisjuksköterskor barnläkare, ortoped, kurator ochsamt
erfarenhet hemofilivård. Hanteringen faktorkoncentratenläkare med äravav
till sjukhus har särskilda hemofilimottag-begränsade apoteken på de tre som

ningar, bl.a. för minimera riskerna för överföring blodsmitta. Varornaatt av
interna vialevereras till patienterna med Apoteksbolagets transportsystem

får i behandlingpatientens närapotek. flesta blödarsjuka dag i hemmet,De
vilket innebär finansieras inom för läkemedels-läkemedlenatt statenav ramen

kostnadernaförmånen. Kostnaderna för faktorkoncentraten mycket höga ochär
bildenfrån halv till miljoner kronor. Tillpatient och kan varieraår treper en

sig ärftliga, vilket innebärhör också de sjukdomar det här ärrör attatt om
ipatienterna ojämt fördelade landet. de blödarsjukaDessutomär över är stor

hemofilimottagningarnautsträckning koncentrerade till de där ärortertre
för till specialistvården.belägna eftersom valt flytta dit hamånga näraatt att

får betydligt högreeffekten detta vissa landstingDen är attsammantagna av
behandling förskostnader för de blödarsjukas kostnadsansvaretnär över.

för de blödarsjuka befarar de högaBerörda specialistläkare och företrädare att
ojämna geografiska fördelningen,kostnaderna för faktorkoncentraten och den

ekonomiskt prioriterarmedföra risker för landstingen i lägekan trängtatt ett
till de billi-hemofilivården eller förskrivningen faktorkoncentratenned styr av

alternativen eller minskarkanske inte alltid lämpligaste attgaste manmen -
förebyggande behandlingen.den

förfinnas riskEnligt kommitténs bedömning torde det knappast någon att
landstingen den prioriteringar ekonomiska skäl. Igör typen samman-av av

förlandstingen redan i dag för kostnaderhanget bör erinras att svarar ex-om
vidsjukvårdsinsatser för andra patienter,dyra många t.ex.tremt avgrupper

Enligt bedömning torde inteallvarliga brännskador och transplantationer. vår
för läkemedelsförmånenförhållandet landstingen får kostnadsansvaretdet att
avgörande försvåradärmed också för faktorkoncentraten någotoch sätt--

samti-erbjuda blödarsjuka god vård. Vi harlandstingens möjligheter deatt en
införpatienterna kan känna starkdigt förståelse för de blödarsjukastor att oro

sig mycket kostnadskrä-den förestående förändringen eftersom det rör om en
Blödar-framhålls i skrivelsen från Förbundetvande sjukdom, ocksånågot som

sjuka i Sverige.
geografiska för-därför kommit till slutsatsenatt den ojämnaKommittén har

faktorkoncentraten motiverar hittar lös-delningen kostnaderna för att manav
landstingen solidariskt bidrar till finansieringen. Kost-ningar medför attsom
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fakture-naderna för blödarpreparaten bör därför särbehandlas i Apoteksbolagets
för faktorkoncentratenring till landstingen. Kommittén föreslår kostnadernaatt

respektive landsting i förhållande tillslås samtliga landsting och faktureraspåut
för dessabefolkningsandelen. Förslaget innebär således kostnadernaatt preparat

förmellan landstingen. Därmed utesluter också helt de riskerutjämnas man
specialistläkarna och företrädare förvården de blödarsjuka de berördaav som

blödarsjuka befarar inträffa. Kommittén förutsätter dende skulle kunna att
till landstingen bibehåller den höga kvalite-lösning vi förordar medverkar att

för faktor-hemofilivården och det väl fungerande distributionssystemetpåten
koncentraten.

9.2.2 för inkontinensartiklarnaKostnadsansvaret

uppgick 1994 till totaltSjukförsäkringens kostnader för inkontinensartiklarna
redovisats1 055 miljoner kronor inklusive frakt. Kostnadsökningarna är, som

i kapitel kraftiga för artiklar, i synnerhet under år. Endessaäven senare
i övrigt,delförklaring till detta liksom det gäller läkemedelsförmåenär, när att

Ädelreformen för inkontinensartiklarna till demedförde kostnadsansvaretatt
sjukförsäkring-sjukhemsboende från landstingen till den allmännafördes över

en.
förslag kostnadsansvaret bör fördelas mellan hu-enlighet med hurI vårt om

ochvudmännen, delas för inkontinensartiklarna mellan kommuneransvaret
Principen kommunerna får kostnadsansvaret för delandsting. bör attvara

förskrivs till brukare i de särskilda boendeformerna medan lands-artiklar som -
för brukare i Kostnadsansvaret förtingen får motsvarande boende.egetansvar

fårinkontinensartiklar till hemsjukvård i de län där kommunernapersoner som
vi föreslagit ihar tagit för denna från landstingen, kanöver ansvaret som-

kapitel 6 lösas huvudmännen så önskar.på sättannat om-
regleringen mellan och sjuk-Kommittén föreslår den ekonomiska statenatt

statsbidragssystemet.vårdshuvudmärmen bör lösas inom för den Inyaramen
finnas mel-princip behovs- och kostnadsskillnader kanbör de strukturella som

obligatorisk verksamhetlan huvudmännen utjämnas eftersom det sigrör om en
skyldighetlandsting och kommuner kommer ha lagregleradatt atten svarasom

för.
och könsbaseradVi har kommit till slutsatsen bör tillämpa ålders-att man en

Motivet för dettafördelningsmodell till landstingen och kommunerna. är att
samtidigt kvinnor-kostnaderna för inkontinensartiklarna stiger med åldern som

figur.65 kostnaderna. Se nedanståendei anspråktar procentna av
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Figur 9:1 Inkontinensartiklama; försäljning enligt ålder och kön
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Även i fråga inkontinensartiklarna bör finansieringsprincipen tillämpas. Detom
till landsting börbetyder således de medel förs kommuner ochöveratt som

reformen genomförs. finns också skälkostnader Detnär attmotsvara statens
inkontinensartiklarna i samband mederinra det för problemäräven ettattom

inordnas iekonomiska regleringen kostnader för förmånernaden ettstatensatt
oförändrat. skulle i principstatsbidrag förutsätts nominellt Dettavarasom

i enlighet medkunna kompenseras statsbidraget i den här delen räknasom upp
prognostiserad kostnadsutveckling.en

till-Kommittén för motiven för sådan uppräkning intehar ärstannat att en
kostnadsutveck-Enligt bedömning det med hänsyn tillräckligt starka. vår är -

sjukvårdshuvudmännen vidtalingen både nödvändigt och möjligt för ät-att-
första hand upphandling och andragärder begränsar kostnaderna, i genomsom

rationaliseringsåtgärder.
för kostnadsökningarKommitténs bedömning risken fortsatta störstärär att

möjlig-förmånen landstingen ochbeträffande den del övertar attav som -
ikostnadsökningen dentill effektiviseringar kan dämpaheterna övervägersom

för, nämligen särskilda boendeformerna.del kommunerna fär deansvaretsom
relativttill det allt döma finnsfrämsta förklaringen dettaDen är storaatt attav

boende. dolda behoven torde knappastdolda behov bland i Deegetpersoner
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Å be-sidan kommerandraboendeformerna.särskildai desärskilt storavara
fort-följd denöka tillboendei särskiltinkontinenshjälpmedelhoven att avav

i befolkningen.gamlaantalet riktigtökningensatta av
försigkompenseramöjligheterockså vissaharSjukvårdshuvudmärmen att

kapitel 7redovisat i öppnaregenavgifter. Som viutgiftsökningar avreg-genom
föravgifternaegenavgifterna sådifferentieramöjligheterleringen attattt.ex.

betala betyd-andra fårmedanlågaoch behovfortlöpande ärbrukare med stora
egenavgifter för bru-medvetnasamtidigt välViligt avgifter.högre är attom

begränsadelämnafall tordei de flestaboendeformernasärskildakarna i de
betalningsförmågan äreftersomkommunernafinansieringen förtillbidrag

redan högaavgifterna ärbilden hör ocksåäldre. Tillflertaletmycket låg hos att
s.k.behålla detendast fåroch mångainkomsterpensionärer med lågaför att

således kommuner-betyderbetalda.avgifterna Detförbehållsbeloppet är attnär
kostnadsbegränsningarmöjligheter tillandrautnyttja dehand fåri första somna

möjligheter be-bedömning torde kommunernasEnligt kommitténs attfinns.
förskrivarnatill följdrelativt goda; bådekostnadsökningarna attgränsa avvara

förskrivs och deartiklarnakostnadernatill närhänsynfår anledning att ta
kommitténavregleringdenskapaseffektiviseringsmöjligheter somgenomsom

inkontinensartiklarna.det gällerföreslår när
rad åtgärdervidtamöjligheterrelativthatorde ocksåLandstingen attstora en

ochupphandlingframför alltkontroll,underkostnadernabringaför genom
Möjligheternaegenavgifter.liksomrationaliseringsåtgärder attandra genom

enligtegenavgifter tordedifferentieradeutgifternaoffentligadebegränsa genom
landstingen.utnyttjashand kunnabedömning i förstavår av

kostnader i detförsäkringensfördelningeni frågasärskilt problemEtt avom
exaktainnehållerstatistiken intetillgängligadenhär sammanhanget är att
boen-särskildabrukarna i desig mellanfördelarkostnadernauppgifter hurom
ADAgjortsharSkattningarboende.ibrukaredeformerna och eget avsom

inkontinensartiklarnaförkostnadernaomkring 40tyder på avserprocentatt av
60innebäraskullesåledesvilket procentsärskilt boende,i att avpersoner

inteskattningarboende. Dessaitillhänför sigkostnaderna eget gerpersoner
landsting ochmellankostnadernafördelningenunderlag förtillräckligt säkra av

framerfaritkommitténenligt vadApoteksbolaget kommer att takommuner.
genomförandetinförfördelningenförunderlagtillförlitliga uppgifter sommer

reformen.av



.L,, .

aiáév23:34:23i gsrgøuaxa
7:hçggnáf i fâüätüqââfåáaütgaâgnüâfnásvâfiâfitrái

äA ..

.Tüscsøcür-âlÄ

Våäüiåäbâ
Wâäââä@

snuáhzgzxggcuiin gig;muggar;
V

, .jiçniâñäzçáååâäázübeüñümg



213

för10 Ett systemnytt
fastställande av

förmånsgrundande
påpriser

läkemedelsområdet

Myndighetensstatlig myndighet inrättas.EnKommitténs förslag: ny
läkemedelfor deprisernatörmånsgrundandedeuppgift fastställaär att

beslutDessaomfattas törmånssystemet.övriga produkteroch avsom
och företagenlandstingen näröverläggningar mellani principföregås av

Apoteks-ochlandstingeninköpspris och mellangäller apotekensdet
handelsmarginal.bolagetsdet gällerbolaget när

utvecklingenprisutvecklingen ochskall följamyndighetenstatligaDen
förhållandeninriktning påsärskildmedläkemedelsområdeti övrigt inom

läkemedelsforskrivning.ochläkemedelsmarknadeninom
dengenomförandeforskallorganisationskommittéEn nyaavsvara

skallmyndighetvilkenbörorganisationen. Denna överväga närmare som
dimensionering ochkompetensbehov,den myndighetensinrättas, nya

beslutsformer.
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10. l Bakgrund

lO.1.1 Uppdraget

kommitténsI uppdrag ingår fråganpröva prissättningen de läkemedelatt om av
och andra produkter ingår läkemedelsförmånen.i direktivenI konstaterassom
bl.a. finnsdet mycket talar för det rättviseskäl böratt statligattsom av vara en
uppgift prissätta de läkemedel omfattas suhventioneringatt iävensom av
fortsättningen. detI sammanhanget bör kommittén beakta det kanatt vara mer
rationellt bygga den speciella kompetens krävs föratt ändamålet påupp som
central nivå jämfört med decentraliserat för prisförhandlingar ochett system
prissättning. Kommittén bör vidare detöverväga ändamålsenligtär att statenom

samlat för de övriga produkter omfattas förmånssystemet.ettges ansvar som av
Kommittén har tidigare föreslagit inkontinensartiklarna läggs utanföratt

läkemedelsförmånen och sjukvårdshuvudmännens för tillhandahållan-att ansvar
det dessa artiklar regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret för pris-av
reglering och upphandling dessa produkter läggs huvudmännen.av

Därmed återstår för kommittén ställning till hur prisregleringen deatt ta av
läkemedel och förbrukningsartiklar vi förslår skall omfattas framti-densom av
da läkemedelsförmånen bör utformas. Frågan prisregleringen det gällernärom
speciallivsmedlen behandlas inte här eftersom tidigare har föreslagit denatt
delen läkemedelsförmånen bör bli föremål för fortsatt iöversyn sär-av en en
skild kapitelI 4 har pekat på några områden bör behandlasexpertgrupp. som
i sådan Bl.a. föreslåsöversyn. bör priserna deöverväga påatten man om
speciallivsmedel omfattas förmånssystemet skall regleras centralt påsom av
liknande läkemedlensätt och förbrukningsartiklarna i förmånen.som

10.1.2 Prisreglering och prissättning

Läkemedel 1993före

Priset läkemedelpå har sedan länge varit reglerat staten.av
tillFram 1993 priskontrollen för läkemedel kopplad till registreringsför-var

farandet. Med stöd regler i läkemedelsförfattningarna och avtalet med statenav
genomförde Apoteksbolaget överläggningar priset med läkemedelsföreta-om

Läkemedelsverket fastställde därefter priset i normalfallet det prisgen. som var
bolaget och företagen kommit överens Läkemedelsverkets beslutsom om.

kunde överklagas till Kammarrätten. Enligt den dåvarande 6 § läkemedelsför-
ordningen 1962:701 skäligt pris förutsättning för registrering. Detettvar en
pris kommit fram till vid förhandlingarna skulle regelparternasom som anses

skäligt. Kravet skäligtpå pris tillämpades så prisnivån i Sverige påattvara
läkemedel i genomsnitt hölls nivå motsvarade medianvärdet i etten som
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skulle bolagetmedavtaletEnligtländer.jämförbara statenSverigeantal med
möjligt.läkemedelspriserlågaeftersträva sådessutom som

terapeutiskaläkemedletstillhänsynprissättningenvidApoteksbolaget tog
faktorerAndrabehandlingskostnader.ochövriga vård-effekt påoch dessvärde

västeuropeiskai andraläkemedletprisetprissättningenförbetydelse varav
Sverige.produkter ipriset påtillverkningslandetiochländer samt synonyma
produk-Även forsknings- ochfall uppgivenoch i vissaförsäljningsvolymer

prin-tillämpadesgälldedetbeaktas. Då synonympreparatkundetionskostnad
originalpreparatet.förprisetlägre20-30 änliggaskulleprisetcipen procentatt

dettaAIP. InominköpsprisapotekensbenämndesprisetframförhandladeDet
lagerhållning.ochdistributionförgrossisternaproducenten ersättapris skulle

förgrundtilllågprisdetAUP,utförsäljningsprisApotekens somvarsom
fastställdesläkemedelsförmånen,läkemedel inomersättning förförsäkringens

medavtaletEnligthandelsmarginal.bolagetsplusAIPApotekbolaget somav
priserenhetligahållaallmänhetenförsäljning tillvidApoteksbolagetskallstaten

landet.i helaläkemedelpå
mellanavtalreglerades ivårdenslutnaläkemedel för denPrissättningen på

plus påslagbetalade AIPLandstingenLandstingsförbundet.ochApoteksbolaget
med sjukhusensvarieradePåslagenhanteringskostnaderför apotekens m.m.

kundevårdenslutnatill denläkemedelVid inköpinköpsvolymer.totala av
läkemedelskommittéerochsjukhusapotekhjälpmeddessutomlandstingen av

Dessavolymer.läkemedelsindustrin vidfrån storarabatterförhandla fram
betalade ingaPatienternasjukvårdshuvudmannen.helheti sintillföllrabatter

vård.slutenläkemedel iegenavgifter för

1993medochfrånLäkemedel -

lagenkraft.1992:859 i Denläkemedelslagträdde1993juli nyaDen 1 en ny
läkemedelsla-i denReglernaläkemedelsförordningen.tidigareden nyaersatte

läkemedelsområdetregler påmed deförenligadeutformades så somatt vargen
förändringEES-avtalet. Entillanslutningenföljdbeakta tillSverige måste av

knutetfårintereglerenligt EUspriskontrollen,lagen rör varai den somnya
därförpriskontrollenharlagenEnligt denregistreringsförfarandet.till nya

läkemedel,prissättningeninnebärvilketproduktkontrollen,frigjorts från att
emellertidfårprissättningfriprincipenfrånfri. Undantagbliri princip, om

subventione-havilltillverkarenläkemedeldepriserna påi frågagöras somom
enskild medlemsstatsvarjesocialförsäkringsmedel. Det ärellermed skatte-rade

läkemedelprisregleringförhurbestämmaangelägenhet somsystemet avatt
utformas.skallsidaförsäkringsgivaressamhällets ellerfrånförmånomfattas av

får haprisprövning intedennaemellertid, nämntsEtt krav attär ovan,som
krav ärEtti fråga.läkemedletför annatgodkärmandeprocedurenmedsamband

marknaden. Dettaverka påmöjlighetertillverkare skall ha attallaatt samma
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betyder bl.a. det skall möjligt för läkemedelsföretagenatt i förvägvara att veta
under vilka förutsättningar deras produkter kan bli föremål för subventionsom
i samband med försäljning visspå marknad.en

Den läkemedelslagen innehåller inga regler för prissättning läkemedel.nya av
Sådana regler infördes i stället i lagen 1981:49 begränsning läkeme-om av
delskostnader vilka gäller sedan den januari1 1993. Enligt dessa reglerm.m.
skall Riksförsäkringsverket RFV fastställa pris AUP läkemedelpå inom
läkemedelsförmånen, fastställa högsta rabattgrundande pris församt grupper av
generiska referenspris. RFV beslutar prispreparat på läkemedel, prisom nya
på förpackningar och prisändringar läkemedelpå redan harnya ettsom av
verket fastställt pris. Läkemedelsföretagen ansöker pris hos RFV. Verketom
ska fatta beslut pris inom 90 dagar. Beslutet kan överklagas till regeringen.om

Referensprissystemet infördes samtidigt med RFV fick för pris-att ansvaret
sättningen läkemedel,på dvs. den 1 januari 1993. Det innebär verket fåratt
besluta högsta rabattgrundande pris för vissa läkemedelett där det finnsom
generiskt likvärdiga läkemedel registrerade i Sverige. Det blir då det priset som
ligger till grund för beräkningen rabatten. För läkemedel har högreettav som
pris dettaän rabattgrundande pris referenspris får patienten själv betala mel-
lanskillnaden. RFV har beslutat för de läkemedel skall omfattasatt som av
referenspriser skall detta priset förutgöra den billigaste synonymprodukten med

tillägg på 10 Läkemedelsverketett bedömer vilka läkemedelprocent. harsom
generiska motsvarigheter.

Vid prissättningen depå läkemedel inte omfattas referensprissystemetsom av
RFV främst hänsyn till läkemedlets medicinskatar och hälsoekonomiska värde,

försäljningsvolym priset i företagets hemland. Verket inter-samt ocksågör
nationella pris- och kostnadsjämförelser med andra terapier.

RFV har i det praktiska prissättningsarbetet regelbundna kontaker med Läke-
medelsverket, Apoteksbolaget, Socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Kon-
takter har också etablerats med prissättningsorganisationer i andra länder.

Landstingens inköp läkemedel till den slutna vården omfattas inte RF V:sav av
prissättning. På detta område prissättningenär således fri. Genom Samarbets-
nämnden för sjukhusens läkemedelsförsörjning träffar sjukvårdshuvudmännen
och Apoteksbolaget överenskommelse priser vid läkemedelsleveranser tillom
sjukvårdsinrättningarna. Apotekens försäljningspris till sjukhusen iutgörs
princip AIP med påslag för Apoteksbolagets kostnader. Påslagen varierarav
med förpackningsstorlek och sjukhustyp. Apoteksbolaget ombesörjer inköpen

läkemedel i enlighet med lagen detaljhandel med läkemedel. Samarbets-av om
nämnden har dessförinnan inhämtat uppgifter prisförändringar från läkeme-om
delsindustrin och har viss möjlighet diskussion påverka priserna.att genom
Dessutom förekommer läkemedelsföretag lämnar sjukhusen särskilda rabat-att

Ävenvid större volymer. i sådant fallter sker de direkta leveransernaett
Apoteksbolaget och åsätts det överenskomna påslaget. likhetI med vadgenom
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gällde före 1993 betalar patienterna inga egenavgifter för läkemedel i densom
slutna vården.

Försäljning till sjukhusen skall enligt avtalet med i ekonomiskt avseendestaten
varken subventionera eller subventioneras Apoteksbolagets övriga för-av- -
säljning.

I dagens sjukhusenär hänvisade till Apoteksbolagetsystem det gällernär
upphandling läkemedel till den slutna vården. Den arbetsgrupp inom Social-av
departementet gjort översyn Apoteksbolaget föreslår förändringar påsom en av
bl.a. det området Ds 1995:00. Enligt arbetsgruppen bör sjukvårdshuvudmän-

och de privata sjukhusen som i RFV:s förteckningär deövernen upptagna
sjukvårdsinrättningar skall sjukhus få upphandla läkemedel.som anses som
Sjukvårdshuvudmännen och sjukhusen ingen vidareförsälja läkeme-rätt attges
del.

Andra produkter läkemedelgfönnåneninom

Handikappinstitutet förteckningupprättar förbrukningsartiklaröver fåren som
lämnas kostnadsfritt. Priset fastställs Apoteksbolaget efter förhandlingut av
med producenten.

Statens Livsmedelsverk vilka produkteravgör ska speciallivsme-som ses som
del, varefter Läkemedelsverket ställning till vilka produkter uppfyllertar som
kraven för få säljas med rabatt. Någon särskild prisreglering förekommeratt
inte.

10.2 Kommitténs överväganden och förslag
10.2. 1 Utgångspunkter

Som förutsättning för kommitténs läkemedelsområdetöversyn på gälleren att
kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen förs till sjukvårdshuvudmännen.över
Med förändrat kostnadsansvar följer enligt direktiven för fast-ett att systemet
ställande förmånsgrundade priser måste och till deöverav ses anpassas nya
förutsättningarna.

10.2.2 Dagens system

RFV har, framgått sedan den 1 januari 1993 för fastställan-ansvaretsom ovan,
det fönnånsgrundande pris. Vid enheten på RFV arbetade under bud-ettav

199495getåret fem årsanställda. Numera har enheten sju årsanställda. Enheten
hade under det budgetåret 900 ärenden, 100 för-avsågsenaste ca varav ca
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800resterandeformer.styrkor eller Deläkemedel,handlingar nyanyaom nya
berörsläkemedel. Totaltbefintligaprisfastställande påärendena avsåg ettav

verksamhet,för enhetenskostnadernarörligaläkemedelsföretag. Dehundratal
uppgick till fyratjänster,vissapersonalomkostnader ochdvs. löner, externa

199495.budgetåretundermiljoner kronor
företagen. Dettafrånpriser efter ansökanförmånsgrundandefastställerRFV

läkemedelsföretagmedöverläggningar deeftertill verket,i praktiken sågår att
läkemedelsförmånen,omfattasskallläkemedelansökt att ett avomsom

bliläkemedletfastställt kanpris. När dettaförmånsgrundande ärfastställer ett
läkeme-begränsningl981:49enligtprisnedsättning lagenföremål för avom

delskostnader m.m.
såväloch inkluderarutförsäljningsprisapotekensfastställda priset utgörDet

överläggningarnamarginaler. IApoteksbolagets apote-partihandelns omsom
partihan-marginalen föringårläkemedelsföretageninköpspris AIP medkens

Apoteksbolagetmedöverläggningardirektainte hafthar hittillsdeln. RFV om
fastställdApoteksbolagetfrånhar utgåtthandelsmarginal,bolagets utan aven

därefter räknatAIP ochinköpsprisetfastställtVerket har såledesmarginal.
Apoteks-i praktikeninnebärmarginal.Apoteksbolagets Dettameddetta attupp

marginalerna.defastställahaft möjlighetharbolaget att egna

förutsättningar10.2.3 Nya

förutsätt-påverkaspriserförmånsgrundandefastställaförSystemet nyaatt av
landstingsfria kommu-och delandstingenförslagethandningar, i första attom

läkemedelsförmånen. Dettaförkostnadsansvaretskall över an-gertanerna
utifrånkanförändringarförändringar treledning till systemet, sessomav

utgångspunkter.

läkemedelsförsörjningenmål förNationella

läkemedelsförsörj-svenskaför denmålennationellautgångspunkt deEn är
läkeme-principendirektiv slåssjukvården. I vårahälso- och attningen och om
förslagfast.reglerad Vårtstatligtskallfortsättningenidelsförmånen även vara

de förut-kapitel 5 byggerläkemedel iförförmånssystemtill nyttett m.m.
detförtalarfinns mycketdetdirektivenVidare i attsättningarna. sägs att som

skallläkemedelprissätta deuppgiftstatligrättviseskäl bör att somvara enav. direkti-tolkatKommittén harfortsättningen.isubventionering ävenomfattas av
läkemedelsförmåneniingårprodukterläkemedel och andradeså att somven

priserenhetligaoch tilllika villkorför medborgarnatillgängligafinnasskall
hela landet.i

ochförbättrasskallikostnadseffektivitetenambitionVidare systemetär atten
läke-rationellleda tillskallvidtasde åtgärderna sammantaget en meratt som
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medelsförsörjning bibehållandemed nuvarande politiska ambitioner påav
läkemedelsornrådet.

nationellaDe målen starka motiv för nationellt, centralt förett systemger
fastställande de förmånsgrundande priserna i läkemedelsförmånen.av

Landstingen måste fd reellt inflytande prisregleringenöverett

En andra utgångspunkt är och befogenheter så långt möjligt bör följasatt ansvar
betyderåt. Det det för fastställande förmånsgrundandeatt systemetnya av

priser läkemedelpå och andra produkter i läkemedelsförmånen utformasmåste
med utgångspunkt i landstingen, kommer ha kostnadsansvaret, fåratt attsom

reellt inflytande och insyn i prisregleringenöver området och möjligheterett
del de överväganden ligger till grund för prisbildningen.att Dettata av som

inflytande bör omfatta både Apoteksbolagets inköpspris AIP och bolagets
handelsmarginal i den del finansieras via offentliga medel ochsom som om-
fattas nationellt enhetligt förmånssystem.ettav

Inom E Uss regelverk

En tredje utgångspunkt detär förenligt medmåste deatt systemetnya vara
regler gäller inom EU. Den ordningen gällde före januari 1993,1 attsom som
priset fastställdes i samband med Läkemedelsverkets godkännande läkemed-av
let, stred eftersomEU:s regler priskontrollen kopplad till registeringen.mot var
Därför skildes godkännandet och prisbeslutet samtidigtoch fördes uppgiften

faställa förmånsgrundande priser tillöver oberoende myndighet, RFV.av en

10.2.4 Alternativa lösningar

F hittillsortsätta som

finnsDet flera principiella svårigheter med fortsätta hittills. heltDetatt som
avgörande problemet landstingen, får förär kostnaderna föratt som svara
förmånssystemet, knappast kan priserna fastställs deacceptera att utan att ges

möjlighet påverka.atten
Priset på läkemedel och de andra produkter omfattas läkemedelsförmå-som av

bestäms faktorer,två dels Apoteksbolagets inköpspris delsAIP, Apo-nen av
teksbolagets handelsmarginal, för närvarande knappt fjärdedelutgörsom en av
priset vid utförsäljning på apotek AUP. Landstingen har berättigade krav på

kunna påverka såväl inköpspriserna Apoteksbolaget marginal. Somatt som
framhålls iden översyn Apoteksbolagets den tidigaregjorts nämndaav som av
arbetsgruppen inom Socialdepartementet, det inte rimligt Apoteksbolagetär att
vad förmånsberättigade läkemedel i fortsättningen helt självständigtavser m.m.



fastställandeför220 Ett nytt system av . ..

bolagets han-erinrassammanhanget kanmarginaler.sina Ifår bestämma attom
vialäkemedeldistributionenkostnaderna förtäckerdelsmarginal m.m.av

sjukvårdshuvudmän-informationstatistik ochocksåapoteken staten,sommen
uppföljningenmedicinskaekonomiska ochför denbehöveroch förskrivarnanen

uppgifter påcentralaApoteksbolagetföreslåsområdet. I översynenpå att ges
tillåterkommerfortsättningen. Somiinformationsområdetstatistik- och även

läkemedelsförmå-förkostnadsansvaretförändradeställer detkapitel och 12i ll
knappastkaninformationssystemen. Detframtidadehelt krav på varanyanen

ensidigtmyndighetperspektiv statliglandstingenstillfredsställande attsett enur
och andrainformationockså dendärmedmarginal ochbolagetsfastställer

marginalen.förfinansieras inomskalltjänster ramensom
inflytandedetsjukvårdshuvudmärmensåledes intenuvarandeDet systemet ger

för läkeme-får kostnadsansvaretdetorde krävade närprisbildningenöver som
delsförmånen.

landstingrespektivetilldecentraliserasPrisregleringen

sjuk-regionalaoch deläkemedelsföretagenmellandirekta kontakterGenom
ochkostnadsansvarkopplingen mellannödvändigadenvårdshuvudmärmen ges

vanligainblandning detvarandra ärmedAttbefogenhet. gör utanparterna upp
detemellertid ärbörolika marknader. Det storaförfarandet attpå noteras

försäljninggällervillkormarknader och devanligaskillnader mellan avsom
förskri-ochsubventionerbetydandemedläkemedelsförmånen,läkemedel inom

viktiga för-saknaskunder. Därmedställföreträdandefungerar somvare som
marknad.vanligtalarelevantdet skallutsättningarna för attatt om envara
upphand-decentraliserademeddärförbakgrund kandennaMot ett system

problem.till följandeupphovlingar ge
landstingsfrialandsting ellerflerasplittrasför inköpResursema separata

i för-positionalltför starkläkemedelsföretagenvilket kankommuner, enge
undantag,medsig, någraförhuvudmännenenskildahållande till de som var

prisöverläggningarförhand]ingar.resursmässigt iblir svaga
natio-upprätthålla deblidet svårtupphandling kandecentraliseradVid atten

decentrali-medsjälvaläkemedelspriser. Ienhetligamålennella systemet enom
skall kunnaprisernalogik, nämligenraktliggerserad hantering attmotsatten

bli olika.
Genomupphandling.sinsamordnalandstingen kanbör dockDet attnoteras

Apoteks-ochläkemedelsföretageninköpskarteller kan mötabildaatt man
priser.enhetligafastställauppgiftenkarteller kan sedanbolaget. Dessa attges
hämmadock kommainköpskarteller kanmedlandstingsverksamhet attEn

dels kankonkurrensen,hämmai siginköpskartellerdels kankonkurrensen;
läkemedelsindustrin väljer gåleda tillkarteller attförekomsten sammanattav

sådanagerande. Ensjukvårdshuvudmännensförförsäljningskarteller mötai att
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utveckling skulle bl.a. kunna leda till problem för de mindre och medelstora
läkemedelstillverkarna, skulle kunna få svårt hävda sig på sådanattsom en
marknad. Om kartellösningen väljs blir det därför fråga för Kon-ytterst en
kurrensverket kartelleravgöra och enhetliga nationella priseratt ligger iom
linje med konkurrenslagen.

Det finns också vissa praktiska problem med decentraliserad upphandlingen
läkemedel avsedda distribuerasär via Apoteksbolaget. Det blir bådeattav som

administrativt krångligt och kostsamt kombinera decentraliserat förfaran-att ett
de med för Apoteksbolagetensamrätt distribuera läkemedel. Slutligen bören att
nämnas decentraliserad prisreglering framstår inkonsekventatt meden som
hänsyn till förmånssystemet statligt reglerat.äratt

Kommitténs slutsatser

Enligt kommitténs bedömning finns det mycket starka skäl försammantaget att
välja lösning innebär statlig myndighet faställer enhetliga priseratten som en
på de läkemedel och övriga produkter ingår i läkmedelsförmånen någotsom -

också framhålls regeringen i direktiven. Systemet för fastställandetsom av av
förmånsgrundande priser måste emellertid utformas så landstingenatt ges en
lagreglerad rätt reellt inflytandeutöva de priseröver fastställsatt ett som av
den statliga myndigheten. Mot den bakgrunden har för föreslåstannat att ett
helt för fastställande förmånsgrundandenytt system priser på området.av
Kommitténs förslag i det följande.presenteras

10.2.5 Kommitténs förslag

Ett nationellt, centralt fastställandeförsystem av
förmánsgrundade priser

Kommittén föreslår för fastställandet de förmånsgrundandeett systemnytt av
priserna i läkemedelsförmånen. Systemet bygger statlig myndighetatt en

i fortsättningenäven fastställer de förmånsgrundande priserna för de läkemedel
och övriga produkter omfattas förmånssystemet. Dessa beslut föregåssom av
emellertid iprincip överläggningar mellan landstingen företagenoch detnärav
gäller apotekens inköpspris AIP och mellan landstingen och Apoteksbolaget

det gällernär bolagets handelsmarginal. Landstingen, företagen och Apoteks-
bolaget kallas i det följande parter.

I korthet de huvudsakligaär förutsättningarna för det prisregleringssyste-nya
följande:met
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ochförfattningiförsjälvständigt inomöverläggerParterna enramen-
procedur.regleradföreskrifter

Om ärpriset.självständigtfastställermyndigheten parternastatligaDen-
myndigheten.godtasprincip kunnadetta pris idockböröverens av

övrigtiutvecklingenochprisutvecklingenföljermyndighetenstatligaDen-
inomförhållandeninriktningsärskildmedläkemedelsområdetinom

användning.läkemedelsochläkemedelsmarknaden

och oberoen-neutralmyndighetenstatliga ärdenvidareutgångspunkt ärEn att
verksamhet.i sinde

ingårprodukteroch andraläkemedelpriset deförmånsgrundande påDet som
delskomponenter:tvåfastställa bestårskallmyndighetenförmåneni avsom

inklusive denläkemedletprisetinnefattar påAIPinköpsprisapotekens som
handelsmarginal. DessaApoteksbolagetsdelspartihandeln,förmarginalens.k.

priset, dvs.förmånsgrundande apote-detkomponenter utgörtvå sammantaget
utförsäljningspris.kens

förutsättningenbygger påprisregleringssystemetföreslagnakommitténDet av
berördamellan deöverläggningarprincip föregåsibeslutmyndighetensatt av

således haförutsättsLandstingenoch AUP.AIPgällerdetbåde närparterna
Apoteksbolaget.ochberörda företagmedbådeöverläggningardirekta

förarenamyndighetenstatligadentillhandahållerdetI ensystemetnya
detordehandelsmarginalerna. Härochprisernaöverläggningarparternas om

priserfastställandeRFV:sregleraridag1992:20RFFSföreskrifter avsom
detförutgångspunkterna systemet.kunna utgöra nyaen av

inköpspriserapotekensFastställandet

priserförmånsgrundandefastställamyndigheten ärstatligadenUppgiften för att
och andraläkemedelvill få säljade företagfrånansökanskriftligefter som

Överläggningen skalloch beslutsprocessenförmånssystemet.produkter inom
kommerprisdetGrundtanken är parterna90 dagar.inom attnormalt göras som

oberoen-prisdetnormalfallet äriöverläggningarvid dessa som enöverens om
fastställa.väljersedanmyndighetstatligneutraloch attde

minstdockvidare,tillsgällabörprisetfastställdamyndighetenDet av
ellerlandstingendvs.förmöjligtemellertidbör parterna,månader. Det12 vara
medfaställsprisändringmyndighetenhos ettansökaföretagen, somavatt om

till detta.skälsärskildafinnsintervall detkortare om
läkemedeldeprissättningsuppgiftenomfattar somtidigareSom nämnts

budgetåretUnderunder år.ärendenmängdrelativt etti förmåneningår storen
100 avsågärenden,sådana900omkring nyabehandlade RFV199495 varav

löpanderördeövrigaberedningsformer. Deellerstyrkorläkemedel, nyanya
såledessigläkemedel. Det rörprissattatidigareochbefintligaprisjustering av
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både komplicerade prissättningsärenden och ärenden formmässigtom om som
mindreär komplicerade de läkemedlen ellerän rutinbetonad karaktär.nya av

Enligt vår bedömning torde det i första hand ligga i landstingens och före-
intresse kunna påverka prissättningen de läkemedlen,tagens på bl.a. föratt nya

priset dessa harpå betydelse för kostnadsutvecklingenatt på läkemedelsom-stor
rådet. Det också i fråga deär läkemedlen det finns skäl att anta attom nya som

bygger direktapå överläggningar mellan landstingen ochett system be-som
läkemedelsföretagrörda leder till det pris sedan fastställs myndig-att som av

heten grundas ingåendepå analys läkemedlets medicinska och hälsoeko-en av
nomiska effekter. Inom landstingen finns den medicinska och farmakologiska
kompetens krävs för uppgiften. Därtill kommer behovet byggasom attav upp

god hälsoekonomisk kompetens för kunna balansera den hälsoekonomiskaatten
kompetens läkemedelsföretagen byggt under Landstingenår.som upp senare
torde också ha behov skaffa specifik kompetens läkemedelsmarknadenattav om
och dess aktörer. Enligt kommitténs bedömning ligger det i sakens natur att
landstingen kommer eftersträva inför varje enskild överläggning frågaiatt att

läkemedel låta sig företrädas delegationer med den medicinska ochom nya av
hälsoekonomiska kompetens krävs. Därmed skapas förutsättningar försom en
konstruktiv dialog kring de underlag för överläggningen priset företa-om som

lämnar och därigenom också för myndigheten får besluts-attgen ett gott-
underlag.

Kommittén bedömer emellertid det inte torde lika intressant för lands-att vara
tingen för överläggningar det gäller de formmässigtnär enklare löpan-att svara
de prisjusteringarna befintligade läkemedlen. Dessa uppgifter eller åtmin-av -

del dem torde därför med fördel kunna överlåtasstone på denstoren av -
statliga myndigheten. dennaHur avgränsning skall bör i dengöras övervägas
organisationskommitte skall för genomförandet det prisregle-som svara av nya
ringssystemet och vi återkommer till i detta kapitel.som senare

frågaI referensprissystemet bör principer i dag tillämpas,om samma som
dvs. regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, prismyndigheten med-
delar föreskrifter vilka läkemedel beräkningen prisnedsättningenom som av
skall gälla och det pris prisnedsättningen skallom som avse.

Fastställandet Apoteksbolagets handelsmarginalav

Det pris RFV fastställer efter överläggningar med läkemedelsföretagensom
redanutgör, drygt fjärdelarnämnts, apotekens utförsäljningspristresom av

AUP och innefattar priset på läkemedlet producentens ersättning tillsamt
grossisterna för distribution lagerhållning.och Den resterande delen utgörs av
Apoteksbolagets handelsmarginal, således betydande del den totala läke-en av
medelskostnaden. Det därför nödvändigt också förär verka Apoteks-att att
monopolet får kompetent i överläggningar till verksam-motpart atten som ser



för fastställande224 Ett nytt system av

överläggningar med företa-Till derationellt.säkert, effektivt ochheten bedrivs
överläggningåterkommandedärför ocksåbörnämnts omenovan nugen som

läggas.handelsmarginalerApoteksbolagets
före-i Socialdepartementet,arbetsgruppentidigare nämndalikhet med denI

via offentligafinansiererasdelmarginaler, i denApoteksbolagetsslår vi att som
skallläkemedelsförmånen,regleradestatligtomfattas denmedel och avsom

skall föregåsMyndighetens beslutmyndigheten.statligafastställas den avav
arbets-Vi liksomApoteksbolaget.landstingen ochmellanöverläggningar ser,

och denordningenhär föreslagnamellan denvissa draggemensammagruppen,
läkemedels-gällerdetutvecklatApoteksbolaget närtörhandlingsordning som

vården.den slutnaförsörjning inom
överläg-årligenlandstingenförslag bygger påHSU:s och arbetsgruppens att

drivs inomverksamhetför denmarginalernamed Apoteksbolaget somomger
överläggningarna skall nåSyftet medbolagets monopol.för att envararamen

inomliggerläkemedelsförsörjningenomfattar de delaruppgörelse somavsom
börprismyndighetenstatligaDenläkemedelsförmånen.monopolet och ges

nått,uppgörelseutgångspunkt i denbl.a. meduppgiften parternaatt, som
inflytandelandstingenfår överordningmarginalen. Genom dennafastställa ett

Apoteksbolagetssamtidigtkostnaderna,läkemedelsförsörjningen och som
rimligtaktiebolagslagenutifrånledning behållerverkställandestyrelse och ett

mandat.
Apoteksbolaget årligenöverläggningarna börförUtgångspunkten en avvara

detalje-jämföras medkanverksamhetenpresenterad plan närmastöver ensom
skall be-läkemedelsförsörjningendelApoteksbolagetsoffert hurrad över av

drivas.
både inne-landstingen övervägaförfinns det intressesammanhangetdetI att

till-bolagetinformationoch dendistributionstjänstApoteksbolagetshållet i som
natio-läkemedelskonsumtionenanalyserunderlag förhandahåller bl.a. avsom

och lokalt.nellt, regionalt
delsApoteksbolagetmedöverläggningarnainformationen kangällerNär det

landstingenförinformationtjänster ärbasutbud gemensamtröra ett somav
tjäns-information ellerdelsbolaget,avtal medföljerdelvisoch statensavsom

behov. Dettaoch lokalaregionalaspecifikautgångspunkt isinharter mersom
tillhandahållit ochApoteksbolagetvissa tjänsterkan innebära somatt som

föranvändasför kunnatill landstingenförsmarginalenfinansierats via över att
frånutgångspunktmedtjänsterspecifikaupphandling vissaregionaldirekt av

medfördelaravgörandefinns fleraoch lokala behov. Det ett systemregionala
Apoteks-landstingen ochutvecklas mellanaffärsmässig relationdär en mer

deavgöranågonbättrehuvudmännen ändet första kanbolaget. För annan
förutsättningarordninginformation. Dennalokala behovenregionala och gerav

förskri-de kravavspeglartidigaregradinformation i högre änför somsomen
denellerApoteksbolagetfårandraställer. detfinansiärer Föroch somvare
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landstingen väljer levererantör informationen kravställande kundsom av en som
vitaliserar verksamheten informationsområdet.pá Slutligen kommer den ovan
föreslagna ordningen för fastställandet bolagets marginaler godaattav ge
förutsättningar för dialog mellan sjukvårdshuvudmännen och Apoteksbolaget;en

dialog Ökade möjligheter för precisera verksamhetensen som parternager att
inriktning och samtidigt innebär kostnads- och effektivitetspress på bolaget.en
Vi återkommer till landstingen behov information läkemedelsförskriv-av om
ningen i kapitel ll och 12.

Statens avtal med Apoteksbolaget bör därför också föreslås arbets-som av-
inom Socialdepartementet ändras så det framgår överlägg-gruppen att att-

ningar bolagets marginaler förutsättningutgör för be-ensamrättenom atten
driva detaljhandel med läkemedel. Apoteksbolaget förbinder sig därvid att
årligen överlägga marginalerpriser för distribution, information medom m.m.
landstingen, inom för det prissystemet.ramen nya

Den statliga myndighetens arbetsuppgifter

Av beskrivningen följer den statliga myndigheten skall ha följandeattovan
huvudsakliga arbetsuppgifter:

ansökan prisssättning läkemedelpåta emot och de andra produkterom som-
omfattas läkemedelsförmânen,av
registrera önskemålet,-
kalla till överläggningar kan delsparterna producentpris AIP,som avse-
dels distributionspålägg Apoteksbolagets handelsmarginal,

förutsättningar för överläggningarna,yttrege-
resultaten och fastställa priset bl.a. medta emot utgångspunkt i det av-
överenskomna priset,parterna

registrera och informera de priserna,om nya-
löpande justera priserna redan prissattapå läkemedel,-
fastställa pris på läkemedel faller inom referensprissystemetsom samt-
följa prisutvecklingen och utvecklingen i övrigt inom läkemedelsomrádet-
och de inititativ behövs för prisregleringssystemetta skallattsom vara en
effektiv komponent i läkemedelsförsörjningen.

Parterna bör Överlägga självständigt på underlagsmaterial. Myndigheteneget
bör däremot kunna vilka krav har redovisningenpå slutresultatetange man av

Överläggningen inför priset fastställs. Det gäller dels uppgifterattav som
behövs för priset skall kunna fastställas, dels uppgifteratt strategiska förärsom
uppföljning. Vidare bör myndigheten kunna uppgifter från äventa parterna,
i läge överläggningarnär inte pågår ellerett aktuella.är Material myndig-som
heten får in kommer omfattas sekretess.att av
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myndighetstatligVilken

förmånsgrundandefastställa deuppgiftensåledes påbyggerförslagVårt attatt
myndighet.statligläkemedelsförmånen läggs påipriserna en

lösning kannaturliglösningar. En attolikaVi har här övervägt synas vara
fastställaförverket hartillmed hänsyn attuppgiften RFV, ansvaretpålägga att

också byggtharRFVi dagensläkemedelförmånsgrundande priser på system.
uppgiften legat påårdeområdet underpåkompetens snart tre somupp en

lösning. En ärsådaninvändningar attemellertid flerafinnsverket. Det mot en
sjuk-allmännadendelkommerlängreinteläkemedelsförmånen att avvara en
ellerförmånensigförintesåledes någotVerket harförsäkringen. vareansvar

heller någrahar inteVerketi detkostnadsutvecklingen för denna systemet.nya
bakgrunden intedenfinnsläkemedelsområdet. Detuppgifter på motandra

kompetensenutvecklaochupprätthållaför RFVincitamentegentliganågra att
kommerbyggtverketden kompetensRiskenområdet. ärpå uppatt somsnarare

sikt.påutatt tunnas
radikaltärmyndighetsuppgiften i detinvändning systemetärEn att nyaannan

låga läke-förverkauppgift i dagRFV:s ärmed dagens.jämfört attförändrad
viläkemedel. Somutgifterna föroffentligadebegränsai syftemedelspriser att

uppgift imycket svårdetta ettbetänkande äri dettafleraframhållit gånger en
budgetbegränsningar.egentliganågraförmånssystemprincip helti öppet utan

läkemedelsförmånenförkostnadsansvaretmotiv förstarktocksåDetta är attett
och intelandstingenprincipisåledeslandstingen. Dettill ärförs myn-över -

läkemedelsförmånenförkostnadsutvecldingenförhardigheten ansvaretsom-
huvudsakligenmyndighetsuppgiften kommer attattframtiden. Den varai nya

artiklaroch andraläkemedeldefönnánsgrundande pris påenhetligtfastställa ett
tillövrigtuppgifter i ärViktiga attläkemedelsförmånen. attomfattas seavsom

iskötsprisernafastställandetochöverläggningarnakringprocedurerna av
gällande regler.enlighet med

på någonläggasuppgiften bördenförbedömning talar dettaEnligt vår att
RFV.myndighet änannan

läggaskunnauppgiften skulleföranförasemellertidSakliga skäl kan an-att
harmyndigheternaBådaSocialstyrelsen.Läkemedelsverket ellertingen på
siniLäkemedelsverketläkemedelsområdet;uppgifter påsåväl kompetens som

läkemedelkontroll och tillsynförförvaltningsmyndighetcentralroll avsom
läkemedel iförövergripandemed dessSocialstyrelsen an-och ansvarm.m.

vändning.
tilluppgiftenförläggalämpligtemellertid intedetbedömningEnligt är attvår

läke-myndighetsuppgifterövrigaverketstillmed hänsynLäkemedelsverket
prisregle-såutformamöjligtvisserligen attsystemetmedelsområdet. Det är att

kani fråga. Detläkemedletgodkännandeprocedurfrån verketsskiljsringen av
godkärmandetmisstankarväckaskandet attuteslutas avemellertid inte att om

förharocksåverketförhållandet ansvaretdetpåverkasläkemedel attavnya
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beslutet priset, vilket i fall skulleså kunna skada verkets mycket godaom
internationella anseende. Uppgiften bör således inte läggas Läkemedelsver-på
ket.

Enligt bedömningvår bör uppgiften inte heller läggas Socialstyrelsen.på
Även styrelsen har viktiga nationella uppgifter läkemedelsområdet,på så rörom
det sig här mycket specialiserad uppgift, knappast har någon natur-om en som
lig anknytning till styrelsens övriga uppgifter på området.

Därtill kommer, enligt vad vi har erfarit, landstingen föredrar uppgiftenatt att
fastställa förmånsgrundande priser läggs helt oberoende myndighet,påatt en

dvs. på myndighet inte har tillsynsuppgifter hälso- och sjukvårdsom-en som
rådet. Vi har därför kommit till slutsatsen den ändamålsenliga lös-att mest
ningen helt myndighet inrättas för uppgiften.är att en ny

Frågan vilken myndighet skall inrättas bör i denövervägastypom av som
organisationskommitté vi föreslår skall för genomförandet densom svara av nya
organisationen. det sammanhanget börI hänsyn till myndigheten hartas att en
känslig ställning i och myndighetsform väljsoprövat Denett nytt system. som

därförmåste ha sin utgångspunkt i myndigheten förutsätts bedriva sitt arbeteatt
så och andra den oberoende och opartisk. I detatt parterna ser som samman-
hanget bör särskilt uppmärksammas myndighetens beslut i de ärenden där
oenighet föreligger mellan ställer särskilda kravDetta beslutspro-påparterna.

vid myndigheten.cessen
Myndigheten bör liten och för det löpande arbetet bestå chef ochvara av en

stab med med erforderligmedarbetare kompetens. torde i första handDeten
sig kompetens inom områdena hälsoekonomi, juridik och läkemedel.röra om

Därutöver torde förutsättas myndigheten för olika situationer, vissaatt t.ex.
läkemedel eller särskilda frågor,andra har behov förstärkakunna sig medattav
specialister från håll. Detta kan ske myndighetenannat t.ex. attgenom genom

elleravtal på knyter till sig i form ståendesätt uppsätt-annat stommeen av en
ning specialister för förutsägbara och kompletterarbehov sedan med mera
tillfälliga efter uppkommande behov. Såväl myndighetensartenresurser av
uppgifter ifrågavarande specialisters andra och lojaliteter tordesom engagemang

det nödvändigt mycket klart definiera i vilket sammanhang i vilkengöra ochatt
roll specialisterna medverkar. också prisDet måste beslut iövervägas om om
ärenden där inte kräva särskild sanunansättning.kanär överensparterna en
Uppgiften den myndighetens kompetensbehov, dimen-närmare övervägaatt nya
sionering och beslutsformer bör läggas den nämnda organisationskom-ovan
mittén.
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Finansiering

medelprismyndigheten finansieras via anslag. Därvid bör destatliga börDen
för ändamålet föras till myndig-för närvarande disponeras RFV översom av

myndighetenförtorde krävas vissa ytterligareheten. Därutöver attresurser
för särskilda utredningar Vitill sig specialisterskall kunna knyta etc.externa

läkemedelsanvändninguppgiften följa prisbildning och ärvill betona att att upp
och krävande.både viktig

överläggningar.för för sinasjälva kostnadernaParterna svarar

sammanfattande bedömningKommitténs

enligtförmånsgrundande priser tillgodoserför fastställandeDet systemet avnya
området ochnationella politiska målen påbedömning både dekommitténs

prisregleringeninflytandekrav få reelltlandstingens berättigade på överatt ett
tidigare, samtidigt väl medvetnaframhållitsförmånssystemet. Viinom är, som

känslig ställning i ochmyndigheten har oprövatden ett nyttatt nya enom
system.

farhågor för företrädar-bl.a. framförtsmed dessa frågor harUnder arbetet att
ochvälja inte kommalandstingen kommerför industrin och överensatt attna

förmånligtför fåtill prismyndigheteni stället hänskjuta avgörandet att ett mer
lands-mycket liten. ochbedömning den risken Företagenpris. Enligt vår är

priset. dagensImycket starka incitament kommatingen torde ha överensatt om
höga läkeme-industrins intresse få såkan det ligga iförmånssystem sägas att

innehållereftersom inte någramöjligt fastställdadelspriser egent-systemetsom
förutsättningarheltframtida gällerbudgetbegränsningar. I detliga systemet nya

läkemedel och ikostnadseffektivitet både vid valetför kostnadskontroll och av
såledesförskrivs. Tillverkaren kommerläkemedelfråga de volymer somom

också för vilkavisst läkemedelsig för prisetinte bara intressera ett utanatt
företag fårförskrivas. Ettläkemedlet kommervolymer ettettatt somsomav

betala,bereddavad sjukvårdshuvudmännenpris läkemedel ärhögre på än attett
utsträckninganvändning i denkommer tillrisk det läkemedlet intelöper atten

kalkylerat med.vederbörandesom
frågor be-i arbetet med dessa görhar medverkatdeNågra experter somav

priserförmånsgrundandefastställandedet fördömningen systemetatt avnya
lands-överenskommelser mellanför heltförutsättningarskapar typer avnya

pris,omfatta bådeöverenskommelser kanläkemedelsindustrin;tingen och som
överenskommel-uppföljningen gjordaprövningar och hurvolymer, kliniska av

skall ske.ser
iframhålla det i dagensfinns också skälsammanhangetI ensta-systematt att
framförutanför förmånssystemetväljerföretag ståka fall förekommer attatt ett

priset.tillverkaren själv Denfallen bestämmerfå för lågt pris. I deettatt
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möjligheten kan naturligtvis komma utnyttjas i framtiden i de fall ingaatt
överenskommelser kan nås.

Ett problem uppmärksammats det förhållandetannat rör försom att systemet
prissättningen skiljer sig beträffande läkemedel förskrivs i den öppnasom
vården och läkemedel i sluten vård. förraDe omfattas det prissättnings-av nya

de ingår i läkemedelsförmånen; för desystemet prissättningenär friom senare
och kan enligt förslag från Socialdepartementets arbetsgrupp, upphandlas an-
tingen Apoteksbolaget på uppdrag landstingen eller sjukhusen. Vigenom av av
vill i det här sammanhanget erinra detta inte på något avgörandeatt sättom
skiljer sig från vad gäller i dag. I dag fastställer de förmånsgrundan-RFVsom
de priserna för läkemedel i vård; prissättningenöppen läkemedelpå i sluten
vård fri och enskildaär landsting har vissa möjligheter få rabatter vid störreatt
volymer. I morgondagens gäller liknande förhållanden med den skillna-system
den landstingen kollektiv och den prismyndighetenatt respektivesom nya
enskilda landsting aktörer. Viär väl medvetnaär de skilda föratt systemenom
prissättningen i dagens har skapat vissa problem i relationerna mellansystem
RFV och enskilda landstingläkemedelsföretag i de fall företag rabatter.ett gett
Enligt bedömningvår torde det förhållandet det primärt landstingenäratt som

för prissättningen läkemedel både i sluten och vård i framtidenöppensvarar av
bidra till minimera problemen jämfört med dagensatt Det börsnarare system.

nämligen ligga både i landstingens och företagens intresse hitta ändamålsen-att
liga lösningar.

Till sist bör givennämnas utgångspunkt självfallet detatt är atten syste-nya
för fastställande förmånsgrundande prisermet förenligtär med EU:s regel-av

verk läkemedelsområdet.på Som tidigare det tillåtetnämnts är tillämpa pris-att
reglering på läkemedel subventioneras inom för nationellt regle-ettsom ramen

förmånssystem. De vidareär nationell angelägenhetrat för de olika med-en
lemstaterna hur prisregleringen utformas. förutsättningEn prisregleringär att
och godkännande läkemedel skiljs åt; alla tillverkare harattav en annan samma
möjligheter verka på marknaden. Med det detatt skallattsenare menas vara
möjligt för läkemedelsindustrin förvägi under vilka förutsättningaratt veta som
deras produkter kan bli föremål för subvention på viss marknad. Båda dessaen
förutsättningar uppfylls med det för fastställande förmånsgrun-systemnya av
dande priser vi föreslår. Systemet således förenligtär med EU:s regler påsom
området.
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11 Läkemedelskommittéer

Kommitténs förslag: varje landsting skall det finnas eller fleraI läke-en
medelskommittéer. Landstinget bestämmer vilket skall tillsättaorgan som
kommittén. Både offentligt anställda och privatpraktiserande förskrivare bör

möjligheter medverka i kommittérnas arbete. Läkemedelskommitténsattges
uppgift lämna rekommendationer och verka förär sättatt annat en
tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget baserad på

och erfarenhet.vetenskap beprövad Kommittén har få informationrätt att
hur förskrivare och i vissa fall förskrivareenskildaom grupper av - -

följeraccepterar dess rekommendationer. information skall användasDenna
för uppföljning läkemedelsförskrivningen inom landstinget samtav som
underlag för diskussioner med olika förskrivargrupper för fortbildning.och
Samverkan bör ske mellan läkemedelskommittéerna och med kommittéerna
vid universitetssjukhusen med berörda statliga myndigheter. Verksam-samt
heten regleras ibör särskild lag.en

Landstingen har för läkemedelskommittéerna får stabilansvaret att en
finansiering. Staten har för kommittéerna får kunskapsunder-ett attansvar
lag frän de statliga myndigheterna området. Ytterligare miljonerpå sex
kronor bör för värderingar informationLäkemedelsverkets ochavsättas av

bl.a. läkemedel. Statliga medel bör vidare anvisas för uppbyggnadom nya
nationella för läkemedelskommitternaskunskapsöversikter stödav som

arbete; terapirekommendationermed aktuella och med värderingaren en av
hälsoekonomiska studier.

11.1 Bakgrund

Kommittén har i tidigare kapitel i enlighet med sina direktiv föreslagit att
landstingen i den värdenskall kostnadsansvaret för läkemedlen öppnaöverta
från sjukförsäkringen. Förändringen omfattar hela det nuvarandeden allmärma
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förmånssystemet för läkemedel, dvs. förbrukningsartiklar och speciallivs-även
Ändringenmedel. omfattar följaktligen alla läkemedel förskrivs för märmi-som

ska i samband med sjukdom eller skada. förskrivare omfattasDe läkareärsom
i enskild eller allmän tjänst, barnmorskor och distriktssköterskor förskriv-med
ningsrätt, tandläkare och tandhygienister.

kommitténsI uppdrag ingår också samlad utformningengöra översynatt en av
förmånssystemet. Som framgått kapitel och 5 föreslår vi fram-4 denattav av

tida läkemedelsförmånen bör omfatta läkemedel förskrivs vid sjukdom,som
förbrukningsartiklar för stomiopererade, förbrukningsartiklar har direktettsom

injektions- testmaterial vissa special-samband med läkemedel dvs. och samt--
livsmedel. Vi har vidare lämnat förslag helt subventioneringssystemnyttettom
för läkemedelsförmånen. Inkontinensartiklarna läggs utanför läkemedelsförmå-

i ordning.och regleras särskildnen
Kommitténs läkemedelsområdet och de förändringar föreslåsöversyn av som

skall bl.a. kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen,bakgrundmotses av
följd tillkärmetecknats mycket snabb ökningstakt under årsom av en en av -

från äldre billiga läkemedel till ochdel beroende ochpå övergångstor en nya
Genom förmånssystemet för läkemedel, kommitténmycket dyra. det nya som

offentliga utgifterna för läkemedel. Läkemedelsförmånen harföreslår, sänks de
effektivare läkemedelsanvändning och kanockså utformats i syfte leda tillatt en

framtida kostnadsutvecklingen läkemedels-därmed bidra till dämpa den påatt
medverkar till de samladeområdet. krävs åtgärderDärutöver att resursernasom

effektivt.för sjukvård och läkemedel används mer
motivet för föra kostnads-Som framhålls i direktiven det bärande överär att

mycketför läkemedelsförmånen till landstingen läkemedel haratt ettansvaret
insatser. Läkemedel bådesamband med andra sjukvårdande kannära vara

inom Genomkomplement till och alternativ till åtgärd sjukvården. attannan
får för hälso- och sjukvård skapaslandstingen samlat kostnadsansvar allett

sjukvårdande insatserförutsättningar för läkemedelsbehandling och andraatt
därmed till totalt bättrevarandra likvärdiga villkor ochpåvägs ett settmot

utnyttjande de samladeav resurserna.
förskrivarnaDärtill det krävs ökad kostnadsmedvetenhet hoskommer att en
torde enligtkostnadsutvecklingen för läkemedel skall kunna dämpas. Härom

sjukvårdshuvudmännen får det samladedirektiven byggersystem attett som
förutsättningar för åstadkom-kostnadsansvaret för läkemedel innebära bättre att
framhålls bl.a. läkemedels-detta jämfört med nuvarande Det attsystem.ma

till HSUkommittéerna har viktig funktion i det sammanhanget. I uppdrageten
vidtas förvilka åtgärder kan behöva2000 ingår också överväga attatt som

särskilt uppmärksam-läkemedelskommittéernas inflytande. Därvid bör vistärka
möjlighet med-möjligheterna privatpraktiserande läkarnaerbjuda de attattma

rekommendationer.fram kommittéernas Fråganverka i arbetet med att ta om
kostnader dessa kanhur uppföljningen förskrivningarna och de genererarav



Läkemedelskommittéer 233

förbättras såväl i den offentligt privat bedrivna hälso- och sjukvården börsom
också övervägas. Dessa frågor behandlas i kap. 12.

I detta kapitel behandlar vi läkemedelskommittéernas roll i landstingens arbete
med effektivisera läkemedelsanvändningen.att I avsnitt l1.1.2 behandlas de
roller olika aktörer spelar för kunskapsförmedlingen i dag. I avsnittsom 11.2
redovisar vi våra överväganden och förslag.

Frågor patientuppföljning, tillvaratagande patienters erfarenheterom ochav
patientinformation kommer behandlas i betänkandevårtatt hur patientensom
ställning kan stärkas i hälso-och sjukvården.

ll.l.2 Kunskapsförmedling inom läkemedelsområdet
i dag

En kostnadseffektiv läkemedelsanvändning förutsätter systematisk awägningen
mellan beslut behandla och icke behandla,att mellan olika behandlingsformer
och mellan olika läkemedel. Förskrivaren har i samråd med patienten ansvaret
för adekvat val mellan olika behandlingsformerett och olika tillgängliga läke-
medel. Det ocksåär förskrivarens verka för läkemedel användsatt attansvar

vidrätt, indikationer,rätt under behandlingstidrätt och medicineringenatt
avbryts i de fall den inte längre kan förenlig med rationell läke-anses vara
medelsanvändning. Förskrivarens roll för läkemedelsanvändningen såledesär
central.

Kunskapsmassan läkemedel komplex,är omfattande och förändras konti-om
nuerligt Äventill följd läkemedel och kliniska erfarenheter. detav nya nya om

denär enskilde förskrivarens tillse hanhon har tillräckliga kun-att attansvar
skaper, kan konstatera det inte möjligt förär honomhenneatt dettaman att ta

stöd för sin kontinuerligautan fortbildning.att Det medföransvar sjuk-att
vårdshuvudmannen tillsemåste de anställda har möjlighet sittatt att ta ansvar
för fortbildning och kvalitetsarbete.egetegen

Den svenska läkemedelsmarknaden kännetecknas i dag läkemedelssorti-attav
begränsatär och efter mångårig striktmentet kontroll huvudsakligen innehåller

väldokumenterade och kval fullgoda Till följd samarbe-preparat. av
inom kommerEU det finnas fleratet denpå svenskaatt marknaden.preparat

Det handlar bland kombinationspreparat med tidigareannat svensktom som
inte skullesynsätt ha godkänts. Antalet kombinationspreparat har redan börjat

öka. Genom det godkärmandet inom finnsEU också förutsätt-gemensamma
ningar för flera kan marknadsföras.att Om så kommer skesynonympreparat att

inte klart;är det kan tänkas det förhållandet den svenska marknadenatt äratt
begränsad i internationellt perspektiv medför intressetett från lågprissyno-att
nymtillverkarna inte blir så I EU-samarbetet har det fastlagtsäven tids-stort.

förgränser myndigheternas handläggning. Det leder till godkännsatt preparat
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tidigare. Frånmarknadensvenskadenpåföljaktligen kommerochsnabbare ut
sjuk-framhållitsharkontrollmyndighet,svensk attLäkemedelsverket, ärsom

stärkas.behöverläkemedelställningstagande tillroll ivårdens
kvali-marknaden inteärsvenskadenfinnaskommersortimentDet attsom

emellertidmedförsortimentet större,ärfaktumundermåligt. Dettetsmässigt att
blirdärmedi vårdenkunskapenochöverblickablir svårare pro-det attattatt

säkerhet.minskadleda tillocksåkan i sinmindre. Detportionellt tur
invändningsfri. lheltintei dag treläkemedelsförskrivningen äriKvaliteten

farm1980-talethalvan attförstaunderdoktorsavhandlingar mansvenska av
misslyckandenberodde påmedicinklinikinläggningarna påcirka tio procent av

låg dos,eller förhögförbiverkan,läkemedel,olämpligtläkemedel,med t.ex.
konsek-effektuteblivenmedpatientenfrånföljsamhetdåliginteraktion, som
Sverigeigenomfördintestudiemotsvarande är13. Någon12,11,vens

eftersomlägreöverdoseringar någotantaletframför alltTroligen är nusenare.
läkemedelsmiss-fallAndelenminskat.harläkemedelvissaanvändningen avav

geriatrikområden, såsomandrainominläggning t.ex.tillorsaklyckanden som
patientervanligt det ärhurheller käntinte attinte känt. Detpsykiatri äreller är

dåligtmår rapportera.attutan
medunderbehandlingochbådeexempel på över-åtskilligafinns vidareDet

läkemedel.
problem iärantibiotika, stortmotståndskraft ettBakteriernas mot som nu

antibiotika.användningfrikostigfördelvis bero påsjukvården, avenanses
patient-vissablodtryck hosvid högtöverbehandling finnsexempel påAndra

kommitomfattningi ökande attdessutomförskrivningsmönstretdärgrupper,
effekt påavseendedokumenteradevällikainteläkemedel, ärsomnyaavse

nyligenharDettaäldredödtidigoch för preparat.slaganfallexempelvis som
medicinskutvärderingförberedningfrån Statensi avpåpekats rapporten

överbehandling kantillanledningen antasvanligaste14. Denmetodik SBU
uppgift. Isinfullgjortdenavbryts,inte närläkemedelsbehandlingen enattvara

läke-Apoteksbolaget,ochSocialstyrelsengenomförts avkartläggning, avsom
har900 patienter1sammanlagt övermedsjukhemvid 30medelsanvändningen

exempel påAndraläkemedel.11hargenomsnittipatienternafunnit attman
2.1.3.avsnittiöverbehandlingmöjligenvad är gessom

redovi-behandlingenibristerallvarliga astmaavhandling harsvensk avI en
15.sats

patienterbehandlingskulle bättreLäkemedelsverketfrånvärderingar avEnligt
påtrombolysbehovipatienterdepression liksomochhjärtsviktmed avav

19.18,16, 17,kostnadseffektivhjärtinfarktgrund varaav
finnsdetkonstateraexempel kandessa attflera mo-tillanslutningI manav

fåvarit svårtdet harske, attbörbehandlingenhur attkunskapdern menom
20.vårdenspridd ikunskapdenna
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Vid förskrivningstillfället fattar förskrivaren beslut grundar sig påett som
patientens sjukdomstillstånd och förskrivarenspå kunskap och erfarenhet. Både
förskrivarens kunskaper och erfarenheter och patientens önskemål kan påverka
läkemedelsvalet i riktning inte överensstämmer med den farmakologiskaen som
och ekonomiska värdering ingår i vad vi vanligen kallar rationellt valsom ett

läkemedel. Ur patientens synpunkt kan användningen högeffek-av t.ex. ettav
tivt antibiotikum, har bred effekt, rationellt avvaktaän medsom attvara mera
behandling eller behandla med smalare antibiotikum, kanske inte alltidett som
har effekt. Att principen awakta och behandla med smalspektrumantibio-att att
tika kan bra metoder för minska risken för resistensutvecklingatt ärvara
emellertid inte kortsiktigt rationellt för patienten. Likaså kan användningent.ex.

urindrivande medel diuretika vid behandling högt blodtryck mindreav av vara
bekvämt och följaktligen mindre rationellt för patienten, eftersom det kan kräva

toalettbesök.tätare Sådana avvägningar kan för förskrivaren medföra en mer
omfattande informationsinsats för patienten skall den patientensatt acceptera ur
synpunkt mindre rationella terapin.

Informationsflödet läkemedel till förskrivare oerhörtär omfattande. Detom
domineras information från läkemedelsindustrin, mycket starkärav som en
informationspart. Den har den djupaste kunskapen sina ochpreparat ettom
starkt affärsmässigt intresse sprida denna kunskap till förskrivarkåren.attav
Dess information den förstär förskrivare.når Läkemedelsindustrin harsom
också sig i omfattande utbildningsverksamhet ochengagerat många läkemedels-
företag genomför utbildningsaktiviteter hur sjukdomar skall diagnostiserasom

Ändradeoch behandlas. förskrivningsmönster sig uttryck i övergångtarsom en
från äldre och billiga till och dyra läkemedel och de kostnadsökningarnya -

blir följden detta därförär troligen till del effekt industrinssom storav en av-
marknadsföringsåtgärder och utbildningsaktiviteter. denFör uppsökande verk-
samheten har industrin cirka 500 s.k. läkemedelskonsulenter.

År 1985 gjorde distriktsläkaren Peter Rosenberg sammanställning allaen av
erbjudanden information och utbildning nådde honom 21. Av dennaom som
sammanställning framgår både vad avsåg ubildning, information i formatt av
föreläsningar, uppsökande verksamhet och trycksaker industriinformationenvar
till omfånget oerhört mycket vadstörre än nådde honom från andra, totaltsom
utgjorde industriutbudet 95än Enligt uppgifter från förskrivare ärprocent.mer
obalansen inte mindre i dag.

Med hänsyn till denna olikhet i informationsutbudtagen kanstora man se
vilka möjligheter information från andra informationsgivare harsom att
komplettera och vid behov och revidera industrins information.nyansera

I sjukvårdsvardagen bedöms i allmänhet kollegor de viktigaste infor-vara
matörerna. Information från dem inhämtas oftast i samband med ståratt man
inför patientproblem och då frågar kollega tillett råds.en
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Nationella organ

medverkai uppdragharoffentligafinnsnationella planet attdetPå organ som
Läke-läkemedel, nämligeninformationochellerkunskapsuppbyggnadtill om

Apoteksbolaget.ochSBUSocialstyrelsen,medelsverket,
godkännandetillfállet harvidLäkemedelsverketbland dem ärFrämst ensom

läkemedels-utanföringenläkemedel,informationsamlad nyttett annansomom
läke-värderingarsammanfattandeLäkemedelsverket görindustrin har. nyaav

ochförskrivareförinformationskällabetydelsefullmycketmedel, är ensom
s.k.arbetsmötengenomför ocksåLäkemedelsverketläkemedelskommittéer.
sjuk-olikaterapi vidmöjligabästavad ärfastläggaworkshops för att som

denbetydelse förhararbetsmötenfrån dessaRekommendationerna stordomar.
dennadistribuerarLäkemedelsverketsjukvården.idiskussionenterapeutiska

förskrivare.till allainformation
och derasläkemedelutgångspunkt frånmedintearbetarSocialstyrelsen an-

metoder.diagnostiskaellerfrån sjukdomarutgångspunktmedvändning utan
inomkunskapslägetdärart-dokument,of the etts.k. stategenomförMan

områdei detläkemedelsbehandling ingården månklarläggs. Iområdevisst
läkemedelsbehandlinganalyserar äventas upp.man

värderingekonomiskochkunskapsöversikteruppdragi göraSBU har avatt
expertrekommenda-inte påarbete byggerSBU:steknologier i vården.terapier

fastlag-kunskapsöversikter eftersystematiskautgångspunkthartioner utan som
kriterier.da

till-verka föravtal mednuvarandesittenligtskall statenApoteksbolaget en
till Apo-lettläkemedel. harDetinformation attsakligomfattanderäckligt om

vanligastedehandbokLäkemedelsboken, ärteksbolaget omut ensomger
siktetmedbehandlingochdiagnostiksymtomatologi,sjukdomstillståndens

allakostnadsfritttillställsBokenläkemedelsterapi.optimalinriktatfrämst en
byggtocksåbolagetlokalt harsjukvårdenmedsamarbete uppförskrivare. I

rekom-ochläkemedelprimärvårdentillframför alltinformation omnyaom
all-iärArrangemangetarbetsmöten.Läkemedelsverketsfrånmendationerna

vårdcentraler,fleraellermedkontaktapotekare harmänhet somenatt en
ofta ocksåutnyttjasinformationstillfällentermin. Dessagångerbesöks några per

Apoteksbolagetsläkemedelskommittérna.fråninformationförmedlaför att
22.miljoner kronor130tillberäknatsharinsats

Regionala organ

beskrivaskani dagtill antaletsjuLäkemedelsinformationscentralerna som--
läkemedelspro-kompliceradevidförskrivarestöd tillforinformationsenheter

Huddingevidinrättadesläkemedelsinformationscentralenförstablem. Den
tillställsfarmakologi. Frågorkliniskföravdelningoch desssjukhus som

underlagetvärderingochlitteratursökningutreds encentralen avavengenom
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klinisk farmakolog också dokumenterar till den frågandesvaretsom som ges
läkaren. Med utgångspunkt från dessa frågor och har särskild databassvar en

Drugline byggts Denna databas tillgängligär via Medline och ävenupp. nu- -
de övriga läkemedelsinformationscentralerna i landet lägger uppgifter i
databasen. Verksamheten vid enheten på Huddinge finansieras Stockholmsav
läns landsting.

Övriga läkemedelsinformationscentraler har i allmänhet byggts upp genom
avtal mellan Apoteksbolaget och enheterna för klinisk farmakologi vid universi-
tetssjukhusen. Läkemedelsinformationscentralsarbete ingick i dessa avtal som

del i de arbetsuppgifter Apoteksbolaget finansierad klinisk farma-en som en av
kolog hade utföra. Härtill kommer det arbete utförsatt personal frånsom av
sjukhusapoteken vid dessa regionsjukhus.

Läkemedelsverket decentraliserar för närvarande för biverknings-ansvaret
rapportering och utvärdering biverkningsrapporter till enheterna for kliniskav
farmakologi. Den första enhet fick sådan utlokalisering Umeå ochsom en var
där har uppmärksammat rapporteringsfrekvensen ökadeatt närman mottagaren

så närbelägen. Vidare har funnit biverkningsutredningsarbetet ochvar attman
frågesvarverksamheten vid Läkemedelsinformationscentralen korsbefruktar
varandra så det blir kontinuerlig kompetensutvecklingsprocess.att en

Läkemedelskommittéema

De rådgivande läkemedelskommittéerna landstingensär läkeme-påexpertorgan
del. Kommittéerna har funnits i vården under trettioårsperiod. Den förstaen
kommittén inrättades vid Karolinska Sjukhuset. Utvecklingen har varit olika i
olika delar landet; och förväntningar har växlat. Kommittéernasav engagemang
första uppgift i sortimentet läkemedel med bristfälligatt doku-var sanera av
mentation enligt moderna krav. En strävan också minska det sortimentattvar

användes för öka säkerheten i arbetet på vårdavdelning ochatt personalenssom
kunskap de läkemedel används ofta. Detta arbete mycket fram-om som var
gångsrikt och det gick lätt redovisa både mindre kostnader och ökad säkerhetatt
i läkemedelshanteringen till följd läkemedelskommittéernas insatser.av

Läkemedelskommittéerna till början helt knutna till sjukhusen,var en men
framför allt under 1980-talet har intresset för förskrivningen i vårdöppen ökat.
Till följd detta förekommer det i flera landsting allmänläkare ärattav numera
ordförande i läkemedelskommittén och verksamheten har stark inriktningatt en

allmänmedicin.mot
Kommittéerna utarbetar rekommendationer vilka läkemedel i förstaom som

hand bör väljas inom kommitténs verksamhetsområde bedriver ellersamt mer
mindre omfattande informations- och utbildningsverksarnhet.

Förväntningarna läkemedelskommittéarbete har efter de inledningsvis-
mycket positiva erfarenheterna ställts högt i utredningar, 1983många t.ex.-
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läkemedelsförsörjningsut-och 1992SOU 1987:20 årsläkemedelsutredningårs
arbetsgivaren för demskäl framför alltSOU1994:110. olikaredning Av att-

kostnadsan-inte haftdärmed kostnadernaläkemedelsanvändningen ochstyrsom
dessa frågoriintresse ochläkemedel i vård harfor öppensvaret engagemang-

efter-läkemedelskommittéarbetetsatsningtillräckligt för denvaritinte som
strävats.

enskildaläkemedelskommittéer burnaaktivalandet harolika delarI avav
genomslags-informationsformer fått godarbets- ocheldsjälar utvecklat som

förklaringhåll angivitsemellertidhar på mångakraft. Begränsade somresurser
dåkommittéerna hartillräckligt kraftfull ochblivitverksamheten intetill att

fall förekommer ocksåroll, eftersträvats. I någrakommit få deninte att som
haft positivaläkemedelskommittéarbete harmålsättningar. Resultatenoklara av

validai vetenskapligthar intekostnader, prövatseffekter kvalitet och men
studier.

framtida roll i11.1.3 Apoteksbolagets
läkemedelsinformationen

tidigareläkemedelsfrågor utarbetas,medarbeteParallellt med kommitténs som
framtidaApoteksbolagetsförslag till hurinom Socialdepartementetsagts,

informationföreslås bolagetsutredningenutformas. denverksamhet skall I att
dialog mellanisjukvården utvecklashälso- ochinomtill yrkesutövare en

förändringmedför ocksåDetsjukvårdshuvudmännen.bolaget och somen
handelsmarginalsinfinansierar inombolaget i dagde tjänsterinnebär att som

nationellagäller deoch bolaget detmellan närregleras i avtalskall staten
in-avgörandefålandstingen kommerVidare framgåruppdragen. ettattatt

marginalen.finansieras inomi dagde tjänsterflytande över merparten somav
förprisregleringssystemetför detinominflytandeDetta utövas nyaramen

vi föreslårläkemedelsförmåneningår iartiklarläkemedel och andra somsom
kommakollektiv kanlandstingendetta10. praktiken innebäri kapitel l att som

marginalen, dvs.finansieras inomskalltjänstervilka ettöverens somsomom
huvudmänenskildavilka tjänsterinköpspris, ochläkemedlenspåslag på som

detdet såförtjänar påpekas ärApoteksbolaget. Detfrånsjälva skall köpa att
leve-sjukvårdshuvudmännenochApoteksbolagetavtalet mellannuvarande om

förändrade uppdragetutformat. Detinom slutenvårdenläkemedel äravranser
behållade önskarsjälva kanlandstingen avgörainnebärApoteksbolaget att om

Apoteksbolagetmeddistributionsavtaleteller iverksamhetvissa medel för egen
frånsådana tjänstermedel för hämtatjänster ellerspecificera vissa sätta attav

tjänsteleverantör.annan
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11.2 Kommitténs förslagöverväganden och

11.2.1 Allmänna utgångspunkter

grundläggande utgångspunkten för varjeDen kring säkerställan-ettresonemang
de hög standard i hälso- och sjukvården den allmänna kvalitetsnormenärav en
i 2 § HSL. Enligt bestämmelsen där åläggs vårdgivarevarje bedriva hälso-atta
och sjukvården uppfyllerså den kraven på god vård, bl.a. tillatt attgenom se

vården kvalitet tillgodosergod och patientens behov trygghet iäratt av av
vården och behandlingen. Kvalitetsregeln i HSL följs den bestämmelseupp av

2 §i lagen 1994:953 åligganden för inom hälso- sjukvårdenpersonal ochom
åliggandelagen, ålägger all vårdpersonal utföra sitt arbete i överens-attsom
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienterna sak-att ge
kunnig och omsorgsfull vård uppfyller dessa krav. Förstahandsuppgiftensom
för alla vårdgivare skall alltså alltid varje enskild patient be-rättattvara ge
handling ioch därmed det sammanhang aktuellt härnärmast är ävensom- -

läkemedelsförskrivning.rätt
och tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har enligt 6 § åliggan-Var en som

delagen personligt yrkesansvar för hur han eller hon fullgör sina arbetsupp-ett
gifter i vården. Brister i erfarenhet kvalitetsmedvetande kankunskaper, och
ofta till slags självsaneringsbasis fortlöpande åtgärderrättas på ett genom av
olika slag inom professionen. emellertid inte alltid tillräckligt.Detta är
Socialstyrelsen därför tillsynsmyndighethar såväl landstingens ochöversom
kommunernas sjukvård § sjukvårds-hälso- och 27 HSL hälso- ochöversom
personalen i dess yrkesutövning 12 §åliggandelagen vissa befogenhetergetts -
grundade bemyndiganden i 28 HSL § åliggandelagen utfärdapå § och 18 att-
kompletterande föreskrifter främst till skydd för enskilda. detta sammanhangI

i första föreskrifter från 1993 kvalitetssäkringkan hand pekas styrelsens om
i hälso- och sjukvård inklusive tandvård, kvalitetsarbetet till delgör avsom en
yrkesansvaret. inomprofessionellt kvalitetsarbete således del detEtt är en av
åliggande lagstiftaren legitimerad vårdpersonal. Vi återkommer tillgettsom
dessa frågor i kap. 12 avsnitt 12.2.5.

Slutsatsen beslut kommittén i tidigare kapitelde redovisat och deav som an-
svarsregler gäller för sjukvården alla läkare i normalfallet harär attsom
formell behörighet förskriva samtliga läkemedel. Till följd de regleratt av som
redovisats enskilde förskrivarensdet därmed också den kännaär attovan ansvar

för sin förskrivakompetens och endast läkemedel hanhon hargränserna som
tillfredsställande kunskap om.

Som framhållits hafti inledningen till detta kapitel har tidigare utredningar
förväntningar läkemedelskommittéerna skulle kunna påverka läke-påstora att

medelsanvändningen och förändra informationsflödet. förväntningar harDessa
kommittéerna inte detta landstingenkunnat infria. Det främsta skälet till är att
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läkemedelskommittéarbetet de ekonomiskainte haft tillräckliga incitament att ge
vissbakgrunden har viförutsättningar och den krävs. Mot denstatus som

inför rimliga framtida arbets-förståelse för den pessimism möjligheterna att
underläkemedelskommittéerna uttryck förbetingelser företrädare för gettsom

förhållan-frågor. emellertid övertygade detarbete med dessa Vivårt är attom
för läkemedel kommerfår det samlade kostnadsansvaretdet landstingen attatt

frånför läkemedelskommittéarbetettvinga fram heltett annat engagemang
klinisk verksam-skäl de inomsida. Ett ytterligarehuvudmännens är experteratt

anställda inom sjukvården. Läke-delta i arbetet i allmänhethet behöver ärsom
i sin roll landstingens främstamedelskommittéerna kommer nämligen ex-som-

gällerläkemedel ha mycket central roll detdet gäller närnär attpertorgan en-
kan intehälsoekonomiska hänsyn. Dettain medicinska ochbättre vägaatt

får ochläkemedelskommittéerna deåstadkommas med mindre än att resurser
råd-kraftfulla och kompetentaerfordras för bli tillräckligtden status attsom

landstinget.för förskrivarna inomgivare
finansiering oftaläkemedelskommittéernashar fråganUnder vårt arbete om

läkemedelskommittéernasSkilda för finansieringenaktualiserats. vägar av
särskiltkommittéerna skall finansierashar frånarbete övervägts, ettatt genom

viss andellandstingen börstatsbidrag till riksdagen bör avsättaattatt enange
läkemedelskostnaderna.av

i dettadiskussion i dessa frågortill utförligVi återkommer senareen mer
detklargöra vi måsteVi vill emellertid redankapitel. att att varaansernu

för läkemedelskommittéer-de krävslandstingens avsättaatt resurser somansvar
finns inteför läkemedelsförmånen. Detarbete de får kostnadsansvaretnärnas

till-inte kommerbefara landstingenheller anledning avsättanågon attattatt
nämligenlandstingens perspektivAlternativeträckliga ärsett urresurser. --

öka okontrollerat.läkemedelskostnaderna fortsätter attatt
kapitel 12föreslår idet informationssystemVi vill också erinra att somom

läkemedelsanvändningenmöjligheter följakommittéerna helt att uppnyager
läkemedelskom-rekommendationer. Såväl behovetföljsamheten till dessoch av

läkemedelsförskrivningenföljainsatser förutsättningarnamittéernas att uppsom
förut-skapa heltradikalt förändrade. Detta tordesåledesär sammantaget nya

sjukvårdsorgani-och dess iför läkemedelskommittérnas arbetesättningar status
sationen.

finansieringen läkeme-få fulla förLandstingen bör således det ansvaretta av
för det finnsverksamhet. Staten har däremotdelskommittéernas attett ansvar

läkemedelskommittéernas arbete från detillräckligt centralt stöd förett an-
Socialstyrelsen,området, dvs. Läkemedelsverket ochsvariga myndigheterna på

skapa rimliga förutsätt-SBU. ocksåliksom från Det är ett statens attansvar
medicin-läkemedelskommittéernas ekonomiska ochför landstingens ochningar

läkemedelsförskrivningen.ska uppföljning av
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förvi frågan det centrala och regionala stödetI det följande behandlar om
övervägandenläkemedelskommittéernas arbete. Därefter redogör vi för våra när

uppgifter, organisation, arbetsformer ochdet gäller läkemedelskommittéernas
ekonomiska medicinska uppföljningen läkeme-den ochFrågan avresurser. om

12.delsförskrivningen behandlas i kapitel

1l.2.2 Centralt regionalt stödoch

Centralt stöd

överväganden och förslagenlighet utgångspunkter för kommitténsI med de som
nationella förpliktelsertidigare finns det anledning klargöra vilkaredovisats att

stödja i landstingen.kan föreligga arbetetsägas attsom
tillse det finns tillfredsställande kunskapsunderlagStatens är att att somansvar

resurskrävandeläkemedelskommittéerna kan nyttja i sitt arbete, eftersom det är
redovisa inom område där kunskapsuppbyggnadenvärdera och kunskapatt ett

i första hand komma från de myndig-snabb. Sådant kunskapsunderlag börsåär
område, dvs. Läkemedelsverket, Social-heter redan har uppdrag på dettasom

SBU. olika nationella har olika ansvarsområden ochstyrelsen och De organen
Socialstyrelsen Läkemedelsverket har myndighetsansvaretarbetsuppgifter. och

delning Socialstyrel-detta område. Läkemedelsverket bildadespå avgenom en
Ds 1990: myndighet för kontroll1990. förberedelsearbetet 15 :NyI avsen

för denläkemedel m.m. föreslogs Läkemedelsverket skulle haatt ansvar pro-
bl.a produkters egenskaper och nyttariskduktrelaterade basinformationen om

i förhållande produkter liksom bl.a. för monograñer läkeme-till andra om nya
läkemedelsavdelningendel. de arbetsmöten läkemedelsterapierFör somom

samverkanunder följd föreslog utredningsgruppengenomfört år enen av
mellan Socialstyrelsen. Därvid skulle kontrollmyndig-den myndigheten ochnya

praktiskaför sådana konferenser anordnades och för deheten att arrange-svara
Socialstyrelsen och kontrollmyndigheten skullei anslutning till dessa.mangen

för ämnesområden för konferenserna liksom förvaletgemensamt svara av
konferenserna för publice-behandlingsrekommendationer resultat samtavsom

tanke Socialsyrelsens rollring dessa rekommendationer. Med på som an-av
rekommendatio-svarig för läkemedel i klinisk användning borde för deansvaret

behandlings-arbetskonferenserna resulterade i liksom i fråga andrasom omner
rekommendationer ligga hos Socialstyrelsen.ytterst

Efter bildande har myndigheterna löst detta uppdragLäkemedelsverkets
för arbetsmötena ochsamarbeta urvalet ämnen attatt genomgenom om av

företrädare Socialstyrelsens deltar i Läkemedelsverketsför expertgrupper
arbetsmöten.

läkemedel involverade,SBU arbetade inledningsvis inte med projekt med men
Läkemedelsverket viss prioritering inomSBU tillsammans medgörnumera
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viktiga områden. Enligt överenskommelsen mellan myndigheterna avsiktenär
kunskapssammanställning SBU skall kunna utgångspunktgöratt en som vara

för Läkemedelsverkets arbetsmöten.ett av
Vi vill för det första framhålla de insatser Läkemedelsverket,görsatt som av

Socialstyrelsen SBUoch mycket betydelsefulla för kvaliteten och effektivite-är
i läkemedelsanvändningen i hälso- sjukvården.och Till bilden hör ocksåten att

det ligger mycket omfattande arbete och bakom de kunskapsö-ett engagemang
versikter Ett problem i det här sammanhangetgörs. deärstort att tarsom som
fram dessa kunskapssammanställningar och drar slutsatser vad kanom som
betraktas bästa möjliga behandling, har svårigheter få förgenomslagattsom
detta i vården. kan i dettaDet sammanhang påpeka devärt att attvara personer

anlitas Läkemedelsverket, Socialstyrelsen SBUoch i allmänhet ärsom av
i sjukvården. Erfarenheternaverksamma visar det åstadkommasvårtäratt att

förändringar forskningsresultatde aktuella borde föranleda. har läke-Härsom
medelskommittéerna viktig framöverroll både det gäller tillsenär att atten

tillämpas i praktisktresultaten sjukvårdsarbete och följa vilkaattgenom upp
effekter får i sjukvården.de

framArbetet med sådana kunskapssammanställningar nationell nivåpåatt ta
stöd för läkemedelskommittéer och förskrivare behöver också förstärkas.som

det sammanhanget har Läkemedelsverket strategiskI roll i samarbete meden
de andra nationella aktörerna området, dvs. Socialstyrelsen och SBU.på

När läkemedel godkänns det Läkemedelsverket har tillgång tillärett nytt som
komplett bild vid den tidpunkten kan ha. Iden dokumentationsåen som man

för i medi-grunden Läkemedelsverkets ställningstagande finns bådeutgörsom
cinsk fackpress publicerade artiklar och studier inte gjorts allmänt tillgäng-som
liga. sina sammanfattande värderingar läkemedel indika-I ellerom nya nya
tioner för gamla läkemedel Läkemedelsverket nödvändigt tillflödeettger av
kunskap till industrins information.kan verka motvikt Läkemedels-som som
verket 1000-kronorsmyndighet finansieras avgifter fråns.k. och med deär en

söker och har godkännande läkemedel den svenska marknaden. Detsom av
finns starkt tryck de europeiska läkemedelskontrollmyndigheterna skallpåett att
prioritera handläggning läkemedel. lett till arbets-Detta har sådanaattav nya
uppgifter har prioritet de uppgifter läkemedels-högre än rörgetts en som

procentinformationen. dag omkring miljoner kronor cirka fyraI avsätts sex
de Läkemedelsverket disponerar för sammanfattande värde-av resurser som

ringar läkemedel information. Vi villoch starkt understryka det är ettattav
nationellt till landstingen dess läkemedelskommittéer fårochatt ettattansvar se
betydligt omfattande och utvecklat stöd från nationella dede närmer organen
får samlat kostnadsansvaret för läkemedel. Enligt bedömning detvår ärett

informations-motiverat med fördubbling Läkemedelsverkets fören av resurser
insatser.
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arbetsuppgifter:för följandebör användasResurserna
indikationer förläkemedel ochvärderingInformation och nyanyaavom

tidigare godkända läkemedel.
Information biverkningar.om

överanvändning,läkemedelsanvändningmedInformation problemom
underanvändning, risker m.m..

olika behandlings-behandlingsrekommendationer avseendeUtarbetande4. av
med Socialsty-workshops i samarbetevidområden aktualitet arbetsmötenav

och SBU.relsen
informationen under 1-4.distributionTryckning och av

regionala infor-förutbildningsmaterial avseende 1-4Utarbetande avsettav
medarbetaroch farmaceuterläkemedelskommittéermationscentraler, som

sjukvården.till övriga hälso- ochinformation
utbildningsaktiviteter.i regionala och lokalaMedverkan7.

utvärdering sådanaochinformationsinsatserBedömningar behovet avav av
nätverketoch det nybildadeläkemedelskommittéermed framför allti samarbete

epidemiologisk teknik.NEPIläkemedelsepidemiologiför genom
resurstillskottbedöma dekommitténs uppdragligger utanförDet att somom

inom Läkeme-omprioriteringarfrigörasbedömning krävs kanenligt vår genom
tillförs pådet krävs sätt,delsverket eller attt.ex.annatatt genomresurserom

verksamhetenelleravgifter till verkethögreläkemedelsföretagen betalar om
beaktasresursbehovenföreslårKommitténskall anslagsfinansieras. att av

ställaskanerforderligabudgetberedningkommande såregeringen i att resurser
läkemedelsförmånenförkostnadsansvaretsamtidigtförfogandetill verkets som

landstingen.tillförs över
Läke-betydelsefulltpåpeka detdetta sammanhang ärKommittén vill i attatt

tillserfrigöras,kommaytterligare kandessamedelsverket, attattresurserom
tillfredsställan-förankrasarbetetvid arbetsmötena,angelägna ämnen atttas upp

möjligarekommendationerna itill störstaunderlagetde i vården och ut-att
kunskapssarnmanställningar.systematiskasträckning bygger på

redovisats, medtidigarei dag,Socialstyrelsen arbetar expertgruppersom
föreslår iviinformationssystemdetterapiområden. Genominom olika som

läkemedelsförskrivningenbildläkemedelskommittéernafårkapitel 12 en av
statistiken visarförefintligaden i dagRedanrespektive områden.inom sina

kanläkemedelsanvändningOlikheter ilandet.olika delartydliga olikheter i av
landet,olika delariolika förekomstsjukdom harbero viss attpå manatt aven

behand-principer förolikahar närsjukdom,har upptäckti olika grad att man
intensiv behand-in, hurbehandling skallvilken sättasling in,skall sättas som

inomskall ha. Närbehandlingenvaraktighetoch vilkenlingen skall manvara
vård,utnyttjandeiutreda olikhetersöktandra sammanhangsjukvården i av

allmänhetiharoperativa ingrepp,kejsarsnitt ellerolika förekomst mant.ex. av
oklart ellervaritkunskapslägetofta visat sig bero påolikheternafunnit attatt
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osäkert. Genom arbete med utgångspunkt från de nationella kvalitetsregistren
har Socialstyrelsen tillsammans med kliniker med särskilt intresse inom området
kunnat verka för kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad värde förstortav
vården. På motsvarande det möjligtsätt är för Socialstyrelsen uppgifternäratt

läkemedelsanvändningen i olika delar landet kan redovisas enligt detom av
informationssystem föreslår i kapitel 12 initiativ till motsvarandetasom
utvecklingsarbete på läkemedelsornrådet.

Nationell kunskapsdatabas

tidigareI avsnitt har vid upprepade tillfällen framhållits läkemedelskommit-att
téerna behöver stöd från nationella med kunskapsöversikter och expertre-organ
kommendationer.

Det är svårt överblicka mängden terapirekommendationer, särskiltatt om man
också sneglar på vad överenskommits inom internationella organisationersom
Cochranenätverket, WHO, internationella specialistföreningar och nationellt
i länder med likartad sjukvårdsinriktning Sverige. Som förstöd det arbetesom

läkemedelskommittéerna framdeles förväntas utföra det därför värdefulltärsom
det görs sammanställning de rekommendationeröveratt aktuella iären som

Sverige och vad de lett till för beslut lokaltregionalt i vården. Ett ofta upp-
märksammat problem tidigareär, framhållits, svårigheten tillräckligtattsom
snabbt genomslag för förändrade rekommendationer i praktisk sjukvård.

I andra länder framför allt USA förekommer det databaser detta slagatt av
byggs privata företag, sedan säljer dem till sjukvården. I svenskupp av som
sjukvård torde det realistiskt sammanställa sådan kunskap inomattvara mer
sjukvårdssystemet. Sjukvårdshuvudmännen har rimligen intresseett gemensamt

det finns god överblick vilka rekommendationeröveratt och kunskaps-av en
sammanställningar finns och landstingsanställd förutsättspersonalsom som
känna till och i tillämpliga delar använda sig Om sådana uppgifter läggs påav.

lätt tillgängligt elektroniskt medium kan överallt i sjukvårdenett snabbtman se
vad aktuell kunskap.ärsom

Vem skulle åläggas för sammanställa sådana uppgifter kanansvaret attsom
givetvis diskuteras. När Läkemedelsverket bildades delning Social-genom en av
styrelsen fördelades ansvarsområdet mellan myndigheterna, tidigare på-som
pekats, så Socialstyrelsen har huvudansvaret riksnivåpå för behandlings-att
rekommendationer. iDet är överensstämmelse med denna ansvarsfördelning att
Socialstyrelsen får för denna kunskapsdatabas. I sådan databasansvaret en
skulle Socialstyrelsen kunna lägga sina of the SOTA ochstate art stan-egna
dard operating procedures SOP, konsensusrapporter från MFR och SPRI,
SBU:s Läkemedelsverkets workshoprekommendationer, sådanarapporter,
rekommendationer från specialistföreningar, universitetsinstitutioner och
specialorgan ex ärt-Lungfonden Socialstyrelsen finner generellt tillämp-som
liga i vården osv.
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begränsad, efter-information tordesamla dennaförResursåtgången att vara
Socialstyrelsen och dessförintresseredan i dagdet får förutsättas ettvarasom

förekom-behandlingsrekommendationervilkakänna tillexpertgrupper att som
dessa rekommen-uppgifter hurinnehållaDatabasen bör ocksåi riket. ommer

kan någotinformationenlandsting. Deni olikaimplementeratsdationer vara
samla denpåläggadet kanfå fram, värtsvår attattatt resurservaramenmer

terapi-i begrepplandsting står göraförstaskäl. Dettvå är attatt ett ensomav
kunskapssammanställningnationellutgångspunkt frånrekommendation med en

denandra skäletlandsting Det ärandrahurha attkan agerat.attnytta av se
rekommendationen kan hakunskapssammanställningen eller nyttaupprättatsom

läkeme-informationfram sådanfå äruppfattats. Etthur den sätt attattatt seav
Socialstyrel-information tillredovisa sådanuppgiftdelskommittéerna får i att

datamedia.modernatillgänglig viabördatabasenVi föreslår görasattsen.

studierHälsoekonomiska

dokumentationen förivärderingarhälsoekonomiskautsträckning ingårökandeI
gjorts påprövningar harkliniskadebyggerläkemedel. Dessa somnya

epidemiologisk kunskapofta bristfälligbefintligoch påläkemedlen om--
denerfarenheten frånföradärför svårt översjukdomsförekomst. Det är att

värde-komplicerasvardagssjukvården. Dessutomstudien tillhälsoekonomiska
terapihittillsvarande såstudierhälsoekonomiskafinnsdet interingen att avav

i regel svårarefaktor detkomplicerande ärtredje ärjämföra. Enkan attatt man
vadland tillfrån änhälsoekonomiska resultatöverföra ett annatett somatt

biverkningar.effekt ochför medicinskgäller
detanfört de finner svårtharläkemedelskommittéernaförFöreträdare attatt

de i dagstudierhälsoekonomiska såresultatenbedöma presenterassomom av -
rekommendationer.utarbetaarbete medi kommittéernasanvändbaraär att-

framtideniläkemedelskommittéernaanledningfinns ocksåDet att anta att
läkemedelsindustrin. detIförviktig målgruppkommer samman-att vara en

olikaframtagitsstudierhälsoekonomiskatroligenkommerhanget omsom
iroll dag.framträdandebetydligt änspelaindustrinläkemedel inom att meren

oberoendeökat behovfinnasbakgrundendenkommerDet ettatt enmot av
generaliserbar-ochrelevansolika studiersvärderingkvalitetsgranskning och av

läkemedelsbehandlingmöjligtdet vägaminst kunskapoch inte görhet attsom
teknologier.alternativamot

kunskapsöver-nationellamed byggaarbeteKommittén föreslår attatt ett upp
arbete.läkemedelskommittéernasförpåbörjas stödområdet börsikter på som

förnybildadfinnsCochranesamarbetettidigare nämndadetInom gruppen
studier.hälsoekonomiskaÖversikter överhälsoekonomi, bl.a. göraavsersom

motsvarandeunderlättasannoliktskullearbeteanknytning till dettaformellEn
Sverige.arbete i
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Underlaget för arbete med fram sådana kunskapsöversikterett på natio-att ta
nell nivå skulle kunna industrins och andra institutioners beräkningar ochvara
vetenskapliga studier. Uppgiften skulle granska och sammanfatta inne-attvara
håll och resultat, värdera läkemedel i relation till andra teknologier och ekono-
miska konsekvenser för sjukvården värdera generaliserbarhetensamt att av
studien. Den myndighet eller motsvarande åläggs för tillansvaret att attsom se
sådana kunskapsöversikter fram skulle delvis kunna fram utlåtanden påtas ta

initiativ och sprida denna information via nyhetsbrev,eget lämplignågon
faktadatabas eller internet. Resultatet det arbete nationelltgörs blirav som
emellertid troligen betydligt bättre riktasdet till speciell mottagareom en som
har behov specifik kunskap. Utgångspunkten bör därför värderingar-av attvara

i dialoggörs med läkemedelskommittéerna. börMan med andra ord hana stor
beredskap för besvara frågor och utlåtanden till läkemedelskommittéeratt avge

aktivt efterfrågar information. Svaren dessa förfrågningar bör däreftersom
tillgängliga förgöras andra. Därmed uppnår också det arbeteattman som

utförs inriktas på områden har betydelse förstörst läkemedelskommittéer-som
arbete med terapirekommendationer; antingen för det berör ellermångaattr1as

kostar mycket.
Lika viktigt den eller de blirär ansvariga för de hälsoekonomiskaatt som

kunskapsöversikterna arbetar igångpå fungerande nätverk mellan olikaatt ett
aktörer; SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, NEPI, Landstingsförbundet,
Spri, den prismyndigheten och läkemedelskommittéerna. I nätverket börnya

IHE ochäven högskoleinstitutioner bedriver forskning inom områdetsom
involveras.

Det inte självklartär skall åläggas för utvecklings-ett att ettvem som ansvar
arbete detta slag kommer till stånd. Man kan läggaöverväga påattav ansvaret
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU, Spri eller den prismyndigheten.nya
Landstingsförbundet skulle också kunna intressent i sammanhanget.vara en

En de betydelsefulla komponenterna i den värdering resultatenmestav av som
behöver bedöma i vilkengöras är omfattning de vetenskapliga och medicin-att
ska värderingar gjorts utgångspunkt för de hälsoekonomiska beräk-som som
ningarna relevantaär och generaliserbara. Mot den bakgrunden ligger det nära
till hands lägga utvecklings- och samordningsansvaret på Läkemedelsverket.att

invändningEn sådan lösning det kan bidraär till arbetet fårmot att atten
alltför avgränsningsnäv läkemedel och därmed motverkar läke-mot att man
medelskommittéernas behov förstöd kunna läkemedels-vägaatt attav
behandling alternativa teknologier.mot

skulleDetta kunna förtala läggs Socialstyrelsen,på både haratt ansvaret som
för läkemedel i klinisk användning och i sitt arbete frammed att taansvar som

Översikter kunskapsläget SOTAöver har byggt erfarenhet värderingupp av
skilda terapier. Mot den lösningen skulle kunna Socialstyrelsenstala attav

arbete hittills främst varit inriktade andrapå teknologier läkemedel ochän att
intresset för läkemedelsfrågor inte har varit lika framträdande.
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i sinasjukvårdenåtgärder ii olikakostnadseffektiviteteninskallSBU väga
talardettaSBU. Motläggas påbör attförtalarvilketbedömning, ansvaretatt

sinakoncentrerabehöverochpersonellabegränsademycketSBU har resurser
verksamheten.dominerathittillsÖversikteromfattandedeinsatser på sommer

påverkasarbetet kandetrisk förfinnsdetuteslutasinte attkanDet att en
myndigheten.detta slag påuppgiftläggernegativt avnyenmanom

förmotivskulle kunnavilkethälsoekonomiska ettgodaSpri har vareresurser,
begränsadmyckethittills iSpritalar ut-dettadär. Motlägga attansvaretatt

in-Ytterligareläkemedelsområdet.studier påsigharsträckning enägnat
myndighetSpri inte är utan ettlösning kansådanvändning att enmot varaen

utvecklingsinstitut.
bl.a.inomkompetensbyggaförutsättsprismyndighetenDen enuppnya

hälso-för demotiv förskulle kunna ansvaretvilkethälsoekonomi, attettvara
tordedetdetta ärinvändningdär. Enläggs attvärderingarna motekonomiska

läkemedel. Enfokuserade påalltförblirvärderingarnabidra till armanatt
iställningkänslighakommer ettmyndighetenden attinvändning är enatt nya
sinakoncentrerabehöverdärförmyndighetenochoch oprövat attsystemnytt

inte läggaförmotivstarkthuvuduppgifterna. Detta är att an-på ettresurser
myndigheten.denpåsvaret nya

verkaintressenstarkamycketha attframtidenikommerLandstingen att av
förvilketläkemedelsförskrivning, attargumentkostnadseffektivför geren

invändningLandstingsförbundet. Enläggs påutvecklingsarbetetföransvaret
områdetpåekonomiska intressenstarkalandstingenslösningsådan är attmot en

fårstudierna intehälsoekonomiskadevärderingarnatill sammabidrakan att av
möjligmyndighet. Enoberoendeläggs pålegitimitet ansvaret enomsom

skulle kunnalegitimitetsproblemet attmedtillför komma rättalösning, varaatt
vide nämntmed någoti samarbeteLandstingsförbundet engage-ovanorganav

uppgiften.sig irar
tillkommervärderingsarbeteangelägetdet ärKommitténs slutsats är att ettatt

läkemedelskommittéernasstöd förområdethälsoekonomiskastånd detpå som
anvisasmedelsärskildaböri kapitel 14tillvi återkommerSom somarbete.

ellervilketförslagberedda lämnaemellertid inteViför detta. är attstöd om
beredningenfortsattaoch denRemissutfalletfåbörvilka ansvaret.somorgan

läggas.börfåärendet bör avgöra ansvaretvarav

stödRegionalt

fyllerläkemedelsinformationscentralerna ettregionalanärrmdatidigareDe
frågoravanceradekomplicerade,därforumsjukvården omibehov ettav

dehälftenungefärharstudieEnligtbesvaras.läkemedelsterapi kan somaven
inneburituppgivitläkemedelsinformationscentralen svaretattfråga tillställt en

behandlingsrekom-generellaiellerpatientbehandlingiförändringarkonkreta
23.mendationer
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En fråga diskuterats eller fleraär sådana kunskapsenheter behövssom om en
i landet. Med nationell enhet finns fördelen kan denatten man ge mer resurser
jämför Giftinformationscentralen och för kontakt med samtligaett ansvar
förskrivare. En nackdel med central dåär inte får naturligtatten ettresurs man
samband med grund- och vidareutbildning. Eftersom förmågan värderaatt
läkemedelskunskap betydelsefullär för den enskilde läkaren även om en-
framgångsrik läkemedelskommittéverksamhet kommer till stånd detär an--
geläget alla undervisningsenheter har möjlighetatt frågor från aktivatt genom
sjukvård bygga sådan kompetens. Som exemplet med den tidigare nämndaupp
ökade frekvensen biverkningsrapportering i Umeåregionen visar det ocksåärav

fördel diskussionsparten finns inom denatt regionen.en egna
För alla läkemedelsinformationscentraler kan det konstateras frågefrekven-att

från enheter utanför regionsjukhuset lägreär från regionsjukhuset.än Detsen
kan sammanhänga med läkemedelsinformationscentralerna inteatt varit verk-

så många år och därför inte blivitännu kända. Det kan ocksåsamma samman-
hänga med regionsjukhusen oftare patienteratt möter med komplicerade pro-
blem. För framtiden kan verka för läkemedelsinformationscentralernaattman

aktivt och läkemedelskommittéerna sprider kunskap i vårdenmer genom om
vilket stöd de kan enskilda förskrivare med komplicerade läkemedelsfrågor.ge

Enligt kommitténs uppfattning det värdefulltär läkemedelsinformations-att
centralerna har anknytning till universitetssjukhusen. Samtidigt detär angeläget

utnyttjas bästapå möjligaatt sätt, det samarbete iresurserna t.ex. attgenom
nätverksform finns mellan informationscentralerna förstärks ochsom att ett

kvalitetssäkringsarbete prioriteras.gemensamt
Ansvaret övrig sjukvård för läkemedelsinformationscentralernagentemot och

de enheter för kliniska farmakologi de knutna till börär enligt kommitténssom
uppfattning rådgivande. Man kan erbjuda utbildnings- och fortbildnings-vara
tjänster liksom deltagande i läkemedelskommittéarbete. Ersättning för sådana
insatser måste regleras på sätt i övrigt reglerar insatser frånsamma som man
regionsjukvården och universitetssjukhusen.

I utredningsarbetet har aktualiserats finansieringen läkemedelsinforma-att av
tionscentralernas verksamhet kan bli osäker med Apoteksbolagets förändrade

läkemedelsinformationsområdet.på Enligt kommittén det rimligtär ochansvar
riktigt landstingen kommer ha kostnadsansvaretatt för läkemedelattsom- -
bedömer vilka regionala specialistresurser läkemedelskommittéer ochsom
förskrivare har behov och vilka krav skall ställas på verksamheten. Påav som
motsvarande det rimligtsätt är landstingen själva den verksam-avgöratt om
heten skall finansieras Apoteksbolaget bolaget kompense-attav som nu genom

för kostnaden via sina handelsmarginaler eller via landstingets budget.ras egen
Som vi tidigare framhållit i detta betänkande det ocksåär angeläget lands-att
tingen regionalt samverkar finansieringen specialistresurser region-påom av
sjukhusen bl.a. på läkemedelsonrrådet.
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Samtidigt det ofrånkomligtär det kan viss tid innan läkemedelskom-att ta
mittéarbetet har funnit sina former och behovet regionalt stöd i form olikaav av
specialistresurser klarlagts. Det kan således finnas risk för den verksam-atten
het byggts och utvecklas vid läkemedelsinformationscentralerna blirsom upp

finansiering under övergångsperiod. Vi föreslårutan därför de regionalaatten
läkemedelsinformationscentralerna under övergångsperiod, förslagsvis underen

år, på motsvarande hittills finansierassätttre Apoteksbolagetsöversom
handelsmarginal.

1 1 .2.3 Läkemedelskommittéerna

Inledning

Kommittén i sjukvården i första hand bör arbeta med hur olikaattanser man
sjukdomar skall behandlas och inte frånutgå olika läkemedels egenskaper. Man
måste också kunna ställning till kunskap läkemedel och kunskapta om nya ny

gamla läkemedel för hur denna kunskap påverkar de terapirekommen-attom se
dationer finns i vården.som

Forskningen hur läkarens val läkemedel bäst påverkas bristfällig.ärom av
Det finns få svenska studier. Internationella Översikter forskning visarav
emellertid förutsättningar för följsamhet till riktlinjer förskrivarnaatt är att
aktivt deltar i framtagande riktlinjerna och sedan arbetar medattav man upp-
följning, diskussioner och fortbildning 24. finnsDet också resultat visarsom

riktlinjer endast inriktas på kostnadsaspekter mindre effektivaatt är ävensom
kostnadsbegränsningssynpunkt riktlinjerän avsedda påverkaärur attsom

kvaliteten i förskrivningen 24.
Vi har i förslag tagitvåra hänsyn till dessa erfarenheter. Vi vill därför betona

utformningen arbetet måste beslutas lokalt utformasoch fåratt så attav man
från berörda förskrivare. Vi har också lagt vikt vid behovet braengagemang av

kunskapssammanställningar underlag för arbetet lokalt.som
Enligt vår uppfattning bör de i dag verksamma läkemedelskommittéerna

vidareutvecklas med ändradenågot arbetsformer och kraftfullt ökade resurser.
Många kommittéer har erfarenheter nätverksarbete i vården och infor-av av
mations- och förankringsarbete.

I dag finns 85 läkemedelskommittéer i sjukvården. Enligt bedömningvårca
detär för antal för det skall rimliga förutsättningar för effektivtett stort att ge

resursutnyttjande. En kommitté landsting bör enligt bedömning kunnavårper
arbeta optimalt i landsting genomsnittlig storlek. kommittéDenna skall haav

övergripande och samordnande för de uppgifter behöver utförasett ansvar som
eller med stöd olika specialistgrupper. markeraFör denna kom-attav attav

mitté skall ha omfattande uppgifter tidigare kommittéer, har viän övervägtmer
föreslå benämning läkemedelskommittéerna.på Viatt har emellertiden annan
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namnändring är ägnatinarbetatbegreppet såfunnit är attattatt snarareen
Övriga informa-förfunnits kan hatidigarekommittéerförvilla. ansvarsom

sjukhushanteringsfrågor, påocherfarenhetsinsarnlingtionsförmedling, t.ex. ett
påbörjatsharnivåstruktureringsådanvårdorganisation. Eni kommunaleller en

de i allmänhetkommittéer harfinns fleralandsting där deti dag.redan I en
kommitté medutarbetadrekommendationslista, gemensamav engemensam

allmänhetkommitté, iöverordnaddelkommittéerna ellerförföreträdare en
andra lösningar,landstingen kande allralänssjukhuset. För störstaknuten till

organiserad,övriga verksamhetlandstingets ärtill hur varaanpassassom
lärnpligare.

föråtagandehelt frivilligti dagLäkemedelskommittéverksamheten är ett
författningsärskildibör reglerasverksamhetenVi föreslårlandstingen. att en

innehålla de regler ärendastlag. börformen Lagenbör ha somav ensom
uppgiftersinafullgöraskall kunnaläkemedelskommittérnaförnödvändiga att

handlings-landstingensbegränsardetaljföreskrifterinnehållainteoch bör som
flerafinnas ellerlandsting skalli varjefast detbör läggasfrihet. lagenI att en

gällerrekommendationer detråd och närläkemedelskommittéer länmarsom
rekom-Läkemedelskommittéernaslandstinget.inomläkemedelsförskrivningen

bindandeoch interådgivandefortsättningenisåledesmendationer bör även vara
läkemedelskommitté-förarbete inomförskrivaren.enskilde Detför den ramen

älv-däremotrekommendationerna börutfärdandetföregårarbete avsomernas
förskrivarna. Dethos ärdet fårbedrivas sådantfallet på sätt acceptansattett

förföreträdareocharbetarläkemedelskommittéerna öppetangeläget att pro-att
medverka.möjligheterprivat vårdoffentlig ochbåde frånfessionen attges--

rekommendationer-tillsamhetenuppföljning följLäkemedelskommittéernas av
ocksåinitierarkommittéerna ärfortbildningsaktiviteterdeoch somna --

haförslagskall enligt vårtläkemedelskommittéVarjesammanhanget.centrala i
kommitténs verk-inomläkemedelsförskrivningar görsdel derätt att ta somav

privatpraktiserandeanställdagäller offentligtdetsamhetsområde såväl när som
uppgifter huråterföringfåLäkemedelskommittéerna börförskrivare. omav

ispecialister ocholikaallmänläkare,förskrivargrupperolika grupper av -
rekommendatio-kommitténsföljeraccepterarenskilda förskrivarevissa fall -

rekommenda-omprövningarbl.a. förskall användasinformationDenna avner.
olika för-diskussioner medförunderlagmotiverat,tionerna detta ärnär som

förfogadäremot inteKommittéerna skallfortbildning.skrivarkategorier och för
ochbehövspåpekandendefårsanktionsmöjligheter göranågraöver utan som

skall kunnabristereventuellaförkan behövasoch det stödde råd attsomge
befogenheterläkemedelskommittéernaförhållandetelimineras. Det att nyages

motivsåledesläkemedelsförskrivningen äruppföljningengäller ettdetnär av
till dessaVi återkommerlagstöd. närmaresärskiltverksamheten börför att ges

kapitel 12.och iförfattningskommentarenfrågor i
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Övergripande mål för kommittéernas verksamhet

Det övergripande målet för läkemedelskommittéerna verkaär för ratio-att en
nell, ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv användning läkemedel seddav

helhetsperspektiv där samtliga patienters bästa beaktas.ettur

Arbetsuppgifter

Kommitténs uppgift är

initiera och stödja lokala terapirekommendationer inomatt viktigaatt-
terapidiagnosområden utarbetas. Utgångspunkt för sådant arbete kan vara

från SBU, SOTA, Läkemedelsverkets workshops och Läkar-rapporter
sällskapets specialistföreningar, konsensusrapporter Arbetet lokaltm.m.
måste sedan frånutgå de problem och frågeställningar identifierarsom man
i vården och leda fram till rekommendationer för olika diagnoser bådesom

vilken åtgärd bör vidtas och, läkemedel skall användas, näranger som om
läkemedel bör in och behandlingsättas börnär avslutas;

initiera terapirekommendationerna revideras, kunskapatt näratt ny er--
fordrar det;

förankra rekommendationerna läkemedelsval i dessa terapirekom-att om-
mendationer aktiv diskussion med berörda förskrivargrupper ochgenom

bedriva fortbildnings- och informationsverksamhet;attgenom
kontinuerligt ställning till läkemedel och läkemedelsterapier;att ta nya-
följa utfallet framtagna terapirekommendationer diagnoslsym-att av-

tomnivå del i kvalitetsarbetet;som en
i förekommande fall utreda orsaken till och dåligtpåverka grundadeatt-

avvikelser i val läkemedelsterapi;av
medverka till sjukvårdspersonalen fortlöpande utbildas i läkeme-att att-

delsfrågor;
utarbeta eller låta utarbeta riktlinjer för säkerheten i läkemedelshante-att-

ring inom primärkommunal och landstingskommunal sjukvård;

Utöver de ovarmänmda uppgifterna bör kommittéerna sig iengagera

i enlighet med huvudmannens uppdrag medverka i rabattför-pris- ochatt-
handlingar med läkemedelsleverantörer;

initiera samverkan patienter för genomföra patientuppföljningatt atten om-
och patienterspå erfarenheter;ta vara

verka för god patientinformation;att-
känna till pågående kliniska prövningar;att-
stimulera biverkningsrapportering;att-
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egenvardsråd utarbetas;stimulera attatt-
fastställerefterfrågar.vad huvudmanneni övrigt fullgöraatt-

Organisation

utformningorganisatoriskföreskriva vilkenanledning i detaljVi har inte att en
rekom-anledning kraftfulltfinns däremotläkemedelskommitté skall ha. Det att

tillläkemedelskommittéererfarenheter från olikagodamendera tastyperatt av
vara.

mindrei ellerläkemedelskommittéarbete,organisationsmodell forEn som mer
utvecklats i Orebroi landet harspridningvinner alltmodifierad form störrenu

bild.se

I
Specialist

LÄKEMEDELSKOMMITTE

sekretariat

ApotekPrimärvårdSjukhusapotekSjukhus

IäkemedelsgrupperLokalaKlinikgrupper
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Den bygger på utnyttjande olika specialisters kunnande inom deras respekti-av
sakområde. De s.k. specialistgrupper expertgrupper, terapiområdesgrupperve

är andra benämningar, knutnaär till läkemedelskommittén, ärsom samman-
företrädare för slutenvård,satta öppenvård och sekretariatet. De åtar sig,av

oftast enligt skriftlig överenskommelse, bevaka sitt speciella kunskapsom-en att
råde, värdera informationen och föreslå kommittén åtgärder. Sådana specialist-

kan också inrättas för speciella frågeställningar, för utarbetagrupper t.ex. att
riktlinjer för hantering läkemedel i vården. Modellen beskriver också hurav
samarbetet mellan läkemedelskommittén och sjukvården kan utformad medvara
lokala läkemedelsgrupper och klinikgrupper.

Sekretariatsfunktionen har avgörande betydelse för läkemedelskommittéer-en
arbete. Idag tillhandahåller Apoteksbolaget sekretariatsresurser efter avtalnas

mellan bolaget och respektive landsting. Sekretariaten har med undantagett
Karolinska sjukhuset förlagts till sjukhusapotek. De ändrade förutsättningarna

landstingetnär har kostnadsansvaret för all läkemedelsanvändning och inte-
hittills endast för kostnaderna i den slutna vården förändrar inte prin-som -

ciperna för relationerna mellan Apoteksbolaget och landstingen, endast om-
fattningen avtalsområdet.av

En särskild diskussion behöver föras de kommittéer finns vid univer-om som
sitetssjukhusen. De har tillgång till specifik kompetens från universitetsinstitu-
tionerna. Enligt vår bedömning finns det uppenbara skäl till vid universitets-att
sjukhusens institutioner bygga särskild kunskap försåväl utbildnings- ochupp
forskningsändamål för forsknings- och utvecklingsarbete. Det finns där-som

inte någon anledning kommittén videmot universitetssjukhusenatt någonge
överordnad ställning kommittéerna i övriga landsting i regionen,gentemot
något föreslås i slutbetänkandet SOU 1994:110 från 1992 års läkemedel-som
försörjningsutredning. I sammanhanget bör erinras det gällernäratt, ut-om
nyttjandet den specifika kompetens finns vid universitetssjukhusen inomav som
andra delar det medicinska kunskapsområdet, har inte specialisterna därav
någon överordnad roll sina kollegor på andra sjukhus inom regionen.gentemot
Enligt bedömningvår finns det knappast anledningnågon frångå den modellatt

samarbete och rådgivning i övrigt kännetecknar kommunikationenav som
mellan universitetssjukhusen och övrig vård.

Däremot behöver självfallet läkemedelskommittéerna få tillgång till den unika
kompetens kommittéerna vid universitetssjukhusen besitter. Det förutsättersom
i sin samverkan mellan landstingen inom de olikatur sjukvårdsregionerna.en
Vi vill i sammanhanget erinra vi i tidigare betänkande SOUatt ettom
1994:132 Landstingens för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbeteansvar
framhåller det angelägetär landstingen kan hitta former föratt samverkanatt
och solidarisk finansiering den forsknings- och utvecklingsverksamheten av

landstingen finansierar. I sammanhanget framhålls sådan samverkansom att en
bör byggas regionalt med utgångspunkt från universitetssjukhusen och iupp
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i betänkan-konstaterarSomfakulteterna.medicinskamed desamarbetenära
Eni flera regioner.kring FoUsamverkansådantillgodadet finns det ansatser

det gäller läke-ståndtillkommittén komma närenligtsamverkan börliknande
medelskommittéarbetet.

det härisärskilt bör nämnasuniversitetssjukhusenvidTill de somresurser
gällerfrån vadskillnadTillfarmakologerna.kliniskahör desammanhanget som

farmakologi påkliniskiinte tjänsterfinns detspecialistermedicinskaövrigaför
ideltarfarmakologernakliniskadevanligti dagvårdnivåer. Det äralla att

konsultbasis.sjukvårdsregioneninomkommittéarbetet
myndig-statligaberördamedsamverkaocksåLäkemedelskommittéerna bör

Socialstyrelsen.ochLäkemedelsverkethandi förstadvs.heter,

Sammansättning

landstingetLäkemedelskommittén tillsätts av
specifik läkeme-till bådetillgångnödvändigt hadetkommitténs arbete ärl att

läkemedelskommitté börsjukvård. Enför praktiskoch företrädaredelskunskap
sjukvårdensvård,slutensåvälrepresentation från öppenallsidigdärför ha som

harocksåviktigtfarmakologi. Det ärkliniskoch attapotekadministration, man
sjukhusavdelningarläkemedel påhanterarsjuksköterskordeförföreträdare som

sjukvård.kommunalMAS isjuksköterskoransvarigamedicinsktförliksom
kanprivatpraktiserande läkareangelägetdetdirektivenframhålls i ärSom att

givetvisDetläkemedelskommittéarbete. ärimedverkamöjligheterberedas att
betalasskallläkemedel,förskrivabehörighetharallaangeläget att somatt som

landstingetdvs.läkemedelsförmånenförinomlandstinget an-avramenav -
primär-inomläkareföretagsläkare,läkare,privatpraktiserandeläkare,ställda

för-meddistriktssköterskorochbarnmorskoroch sjukvård,hälso-kommunal
informationsverksam-ochläkemedelskommitténs arbeteideltarskrivningsrätt -

het.
vissamedförknippatdetkanförskrivarnaprivatpraktiserandedeFör vara
sinaförkostnaderde hareftersomverksamheti sådandeltasvårigheter att

Å privat-sidanandra ärpatienter.kande intemottagningar näräven emotta
patient-arbetsuppgifter änandratäckaför ävenuppbyggdaläkartaxorna renatt

läkarvårdsersättning stårI lagutbildningadministration,vård, såsom omm.m.
inommed andrasamverkaskallläkarvårdsersättningfårläkareäven att somen

kanläkemedelskommittéarbeteiDeltaganderehabiliteringsområdet.ochvård-
läkemedel. Enförskrivninggällervadsamarbeteutgörai viss mån sägas ett av

detta kanvarvidvårdavtaliregleraskunnadock lättaremedverkan bör ettsådan
ersättninguppbärafåförvårdgivarenställsde krav attutgöra ett somav

förmöjligtdetdirektiveni görauppdragettankeMed attlandstinget.från
deniframhållavivillläkemedelskommittearbete attideltaprivatläkare att -

orsakarvilketarbetsinsatseromfattande storamedförenatdetmån är mer
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ekonomiska svårigheter för förskrivare delta i kommittéarbetet bör lands-att -
tingen försöka finna ekonomiska lösningar möjliggör privatpraktikernassom
deltagande.

Enligt kommitténs uppfattning bör ledamöter i läkemedelskommittéer iaktta
kommunallagens regler jäv i ärenden hos de kommunala nänmderna. Detom
innebär inte kan delta i eller vid handläggningennärvaraatt ärendeman ettav
där jävig på deär någon grunder särskilt i 6 kap. 25 § iman av som anges
kommunallagen.

Arbetsformer

Framtagande terapirekommendationerav

Förskrivning läkemedel bygger förskrivaren i förskrivningstillfället harattav
tillgång till tillfredställande stöd för val läkemedel och tillfredställandeav
kunskap de läkemedel hanhon förskriva. Ett grundläggande antagan-om avser
de förskrivareär kärmer tillit till den information finns tillgäng-att om en som
lig förbättrar det hanshennes möjligheter rationella val. Informations-göraatt
flödet läkemedel både medel och äldre mycket omfattan-ärom om nya om- -
de. Det har i flertal utredningar 1983 läkemedelsutredningårs ochett senast-
1992 läkemedelsförsörjningsutredningårs påtalats det angelägetäratt att-
denna information redigeras och tillgänglig förgörs den enskilde förskrivaren
på överskådligt Det arbetetsätt. måste organiseras med utgångspunkt frånett
förskrivarnas behov och arbetsförutsättningar, inte från informationsgivarnas
behov sprida information. vårdenI utarbetas i allt utsträckningstörreattav nu
vårdprogram terapiprogram vårdkedjestrukturer. I arbetet deltar alla berörda
läkarspecialiteter och vårdnivåer och innehåller överenskommelserprogrammen

hur patientomhändertagande skall ske. Sådana terapiprogram skall utformasom
efter lokala förutsättningar, med utgångspunkt från befintligt kunskaps-men
underlag. Uppdraget för läkemedelskommittén i det här sammanhanget är att
tillse sådana terapirekommendationer också innehåller tydlig informationatt om
val läkemedel och läkemedel skallnär användas.av om

De utarbetas ofta akuta omhändertaganden ellerprogram som nu avser om-
händertagande för patienter, ofta sig mellan vårdnivåer.rör Det ocksåärsom
angeläget sådant arbete kommer igång för omhändertagande patienteratt av
med kroniska sjukdomstillstånd, kräver långvarig behandling. För t.ex.som
omhändertagande patienter med hjärtsvikt och högt blodtryck finns gedignaav
kunskapsunderlag utarbetade Läkemedelsverket respektive SBU. viktigEnav
uppgift för terapirekommendationsarbete med utgångspunkt från sådanaär att
kunskapsunderlag utforma lokala I det arbetet alla förut-måsteprogram. som
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delta, antingenha möjlighetrekommendationernafölja attsätts att genom
i arbetet ellerförtroende för, deltarde harföreträdare, om-genom ensom

lokalaväljs för detVilka modellerförankringsprocess.fattande remiss- och som
exempelfinns godaförutsättningarna. Detlokaladearbetet måste styras av

heltvårdcentral fått spridning inomklinik ellerinitiativ frånbåde på ettatt en
landstingsövergripandefrånvårdprogramarbetet utgårlandsting och ettatt

utarbetandebeslut av program.om
terapire-initiativtagare,uppgift dvs. närLäkemedelskommittéernas att vara-

blir tillräckligt be-läkemedelsfrågortillsesaknas ochkommendationer attatt
ochdem nyckelrollterapirekommendationsarbetepågåendelysta i enger en-

landstings-etablerade inomfinnsrekommendationervilkaöverblick över som
utförasarbetet inte kanfastläggaSamtidigt det viktigtområdet. är attatt av

berördaAlla måsteläkemedelskommittén eller i dess parter engage-varanamn.
praktis-bli användbara i denskall kunnaterapirekommendationernarade för att

sjukvården.ka
lokala vårdprogramförfråga väckts ärEn tasattsom ansvararvemsom

detförändring ske i huringenhärförslag vi lämnarfram. Med det avsessom
vård-ellerterapirekommendationermedvalt arbetaenskilda landstinget att

initiativansvarläkemedelskommittén skall haförslag innebärVårt attprogram.
andra måstedet krävsinitiativ. Eftersom äveningen tar resurserannanom

Skallproblem:Vilkaprioriteringsdiskussioner våra störstaärkommittén delta i
behandlingantibiotikaresistensen elleröroninfektioner barn förpåvi börja med

givetvis prioriteraskallsjukvårdsresurserna. Manmed tanke påhjärtsviktav
förut-förändrardär kunskapmycket ellereller kostarberör mångadet nysom

sättningarna.

läkemedelskunskapStällningstagande till ny

huvudsak-allmänhetdet iutarbetadeväl finnsterapirekommendationer ärNär
förändrasläkemedelvalrekommendationer attligen nyagenomsomavom

förändrarläkemedelbefintligaeller kunskapintroducerasläkemedel omny
specialistföran-braläkemedelskommitté, harbehandlingsstrategierna. En som

läkemedelskunskapendenutsträckningi vilkendå värderakring, kan nya
specia-stödoch kan medterapirekommendationerpåverka befintligabehöver av

ställning.listgruppen ta

Infonnationsspridning

ochläkemedelskunskapläkemedel,vårdenInormationsspridningen i nyom nya
läkemedelskommit-förhuvudansvarterapiprogrambefintliga ärpåverkan på ett

kommitténskriteriervilkaefterförskrivaren måsteenskildeDentén. veta
avgörande förvaritfalletenskildai detvilka skälbedrivs ocharbete som

ställningstagandet.
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Inom sjukvården finns i dag lång försöksverksamheterrad med informa-en
tionsförmedling från läkemedelskommitteer. Fortfarande det emellertidär så att
den dominerande informationsgivningen till förskrivarkåren kommer från
läkemedelsindustin. Det har under utredningsarbetet starkt framhållits dennaatt
snedfördelning bör förändras behovenså i vården vilken informationatt styr

prioriteras. kanDet hävdas sjukvårdens synpunkt skulle kraft-attsom ur en
fullare profilering den information kommer från deav som egna organen -
läkemedelskommittéer, terapiprogramkommittér bättreosv. ge gemensam syn-

valpå läkemedel.av
Informationen från läkemedelskommittéerna till läkarna i sjukvården har

mycket olika utformning i olika delar landet. Utvärderingen olika för-av av
söksverksamheter både i Sverige ioch andra länder har givit mycket olika

Övererfarenheter. huvud kunskapsläget,är det gällernär vad ärtaget som en
kostnadseffektiv informationsverksamhet oklart. Personlig kontakt mellan
informatör och eller liten informationmottagare mottagareen en grupp av av
har emellertid i flera vetenskapligt valida studier visats den effektivastevara
informationsmodellen 24. Kommittén vill också framhålla angelägenheten av

läkare medverkar iäven informationsverksamhet i anslutning till läkemedels-att
kommittéernas arbete. Så sker ofta redan i dag i de landsting därt.ex. resurser
avsatts.

En tydlig brist i den offentliga läkemedelsinformationen det gäller möjlig-när
heterna utvärdera dess genomslagskraft, intedet alltid funnitsär entydigaatt att
mål Följsamhetmäta till rekommendationer i allmänhetatt den endamot. är
variabel går enkelt.mäta Men i detäven sammanhanget kan det utifrånattsom
försäljningsuppgifter omöjligt avläsa användningen läkemedlenattvara om av
sker i överensstämmelse med kommitténs rekommendationer. Det ändrade
informationssystem vi föreslår i kap. 12 kommer bättre möjligheterattsom ge
för kommittéerna följa sin verksamhet.att upp

I åtskilliga landsting har olika modeller för personligt uppsökande verk-man
samhet företrädare för läkemedelskommittén. samarbeteI mellan Läkeme-av
delsverket, Apoteksbolaget och enheterna för klinisk farmakologi utbildas inom
Apoteksbolaget anställda apotekare för informationsspridning framför allt i
primärvården Läkemedelsverkets rekommendationer.om

Många läkemedelskommittéer har i dag skriftlig information lämpar sigsom
väl för förmedling vissa delar informationen. StockholmsI läns landstingav av
förekommer kombination muntlig och skriftlig verksamhet, där infor-en ettav

Ögatmationsblad kombineras med distriktsläkare och apotekareatt en en
tillsammans besöker vårdcentralerna inom sjukvårdsområde.ett
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modellerutvecklaverksamhet hörframtidaläkemedelskommittéernasTill att
vidare de struktu-anledning bygga påinformationsgivning. finns dåDetför att

kommitténsedankvalitetsarbetet harlandet.delar Ifinns i många avrer som
mindreellerinformationsmodeller fungerarvilkaavläsamöjlighet att mersom

medverka.nätverket NEPInybildadedetarbetet kanbra. det ävenI

Resurser

huvudmannenvilket uppdragberorresursbehov påLäkemedelskommitténs
sjukvårdshuvudmannensframhållit dettidigarekommittén. Som vi ärålägger

försittmöjlighetanställda hartillse deskyldighet att ta egenatt att ansvar
sjukvårdshuvudmänneninnebärkvalitetsarbete. Detochfortbildning atteget

ochkunskapsspridningmedarbetaförutsättningardet finnstillmåste attattse
kunskapsstöd.tid och det kräverkräverkompetensuppbyggnad. Det

förförskrivarearbetstid alla måste sättakostnaden den attärDen största av
denanvändas. Förläkemedel skallhurdiskussioninformation ochdelta omav

diskuterainformation ochdeltidinte längredetenskilde läkaren att ta tatar av
däriliteninformationen i äniinnehålletkonsekvenserna gruppengruppenav

informationenvillOmåhörare.inbjudnahundra läkare attflera är mansom
möjlighethardeltagarenviktigtdet därförförändring attleda tillskall är att
diskussionertillmöjlighetförskrivareförmotivsig. Detta är attett geengagera

leda tillintetenderardeltagaremed mångaDiskussioneri mindre attgrupper.
hurfrågangenerella pånågrasjälvfallet svårtresultat. Det är att omsvarge

kvalitetsarbete.fortbildning ochförkan behövatid sättasmycket avsom
detbedömning rörSFAM gjortAllmänmedicin harförSvensk Förening atten

alla formerinkluderarBedömningenarbetstiden.10-15sig avprocent avom
andelVilkenläkemedelsområdet.fortbildning påenbartfortbildning, dvs. inte

specificeratläkemedel inteför närmareärtid, behöver avsättasdenna somav
allmänläkarensläkemedelförskrivning ärEftersomförslag.i SFAM:s van-av

andel.obetydligickebehövatorde detterapeutiska åtgärdligaste enavse
genomföra deförkrävsdet arbetekostnadskomponenten ärandra attDen som

tillfredsställandefinns ingenha. Detkommittén föreslåsarbetsuppgifter som
i läggersjukvårdshuvudmännen daghur mycketdokumentation resurser somav

antagandenågotdärför integår göraläkemedelskommittéarbete. Detpå attner
läkemedelskommittéer-håll harvissaPårimlig resursåtgång.vad är ensomom

tillfrån 10 25inkluderautgifter. kan procentvissa Denbudget för t.ex.na en
arbets-arbetsplats förordförandensförför tjänst ersättakostnaderna attenav

tjänstdel ersättsexempelockså påfinnskommittéarbete. Detbortfall för att av
varitproblemkommittéernas störstaHittills harkommittéledamöter.för andra

kunnamotsvarande sättmöjligt pådetfå budget gör att engageraatt somen
i arbetet.läkareverksammakliniskt
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ligger i sakensDet landstingen tillmåste läkemedelskommit-natur att attse
i framtiden fårtéerna i rimlig grad de arbetsuppgiftermotsvararresurser som

landstingen kommittén utföra.ålägger Enligt bedömningvår ärattsom en
förutsättningnödvändig för det framtida kommittéarbetet hitta lösningaratt som

det möjligt för kommittéledamöter och specialister och andra med-gör som
verkar i arbetet med utarbeta rekommendationer det arbetstid.göra påatt att
Läkemedelskommittéarbetet kan inte hittills ofta varit fallet till storasom- -
delar bygga eldsjälar sin fritid förpå arbetet. Arbetetsätter måstesom av
kunna ske inom för ordinarie arbetstid, antingen kommitténattramen genom
har budget det möjligt arbetsplatsen för arbetsbort-gör ersättaatten egen som
fallet eller i andra former acceptabla förbåde den medverkar ochärsom som
dennes arbetsplats. gäller för privatpraktikers iDetta deltagande läkeme-även
delskommittéarbete. Det också angeläget de bästa läkarna och sjuksköter-är att
skorna kan i läkemedelskommittéarbetet. kan enligt meningDetta vårengageras
bl.a. ske läkemedelskommittéarbetet visst meritvärde.attgenom ges

Kommittén vidare sekretariat förmåste ha bemannat ochett ett attresurser
föra information.skriftlig Sekretariatsfunktionen tidigareär nämntsut ettsom
åtagande för sjukhusapoteken inom för avtalet med sjukvårdshuvud-ramen

läkemedelsdistribution i den slutna Innehållet i dettavården. avtalmannen om
har överenskommits i Samarbetsnämnden för sjukhusens läkemedelsleveranser
i vilken Landstingsförbundet och Apoteksbolaget vardera har fem ledamö-utsett

Styrelserna för Landstingsförbundet och Apoteksbolaget beslutar därefterter.
aktuellt avtal ettårsbas.påom

Finansiering

Statens för läkemedelsförmånenkostnad läkemedlen i uppgick 1994 till drygt
9,5 miljarder kronor. Kostnaderna har ökat stadigt under den tio-senasteen
årsperioden. kapitel 9 har vi förslagI redogjort för våra överväganden och i
fråga landstingen kompenserashur bör ekonomiskt kostnadsansvaret förnärom
läkemedelsförmånen förs förslag landstingen fårVårt innebäröver. att ett
särskilt statsbidrag för läkemedelsförmånen fas. föreslårunder första Vidareen
vi landstingen bör årlig uppräkning det särskilda statsbidra-att garanteras en av

Uppräkningen bör baseras bygger kostnadsutveckling-på påget. prognoser som
för tilläggförsäkringen under de tio med för inflationen.åren Detsenasteen

betyder reformensåledes landstingens krav acceptabla villkorpå näratt att
genomförs tillgodoses.

Under utredningsarbetet har, tidigare skilda för finan-nänmts, vägarsom
sieringen läkemedelskommittéarbetet alternativEttövervägts. prövatsav som

viss andel läkemedelsförsäljningen skulle för kommittéarbe-är avsättasatt en av
Ett förslag med den innebörden fördes fram Läkemedelsförsörjningsut-tet. av

redningen i betänkandet SOU 1994: 10 Omsorg förorda-1 och konkurrens, som
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läkemedelsförsäljningen skulle0,5motsvaradede procentatt aven summa som
läkemedelskommitté-läkemedelsinformationen, stärkaför stimuleraavsättas att

tillfortbildning i farmakoterapi. Medlenbidra till läkaresverksamheten samt
kommittéer Läke-läkemedelskommittéverksamheten skulle fördelas till av

basis årliga aktivitetsplaner.medelsverket på av
för hurvi skullealternativEtt övervägts är storannat ange en normsom om
läkemedel-landstingen skall förläkemedelsförsäljningenandel avsättasomav

skommittéernas verksamhet.
läkemedelskostnadernakan det finnas skäl erinrasammanhangetI att attom

handels-inköpspris och Apoteksbolagetsi förmånen består apotekensav
22 läkemedels-marginalen, för närvarandemarginal. I utgör procent avsom

margi-skallhuvudsakligen apoteksverksamheten. Vidarekostnaden, finansieras
detenligt sitt avtal med bl.a.uppdrag bolaget har närnalen täcka de statensom

läkemedelskom-Sekretariatsverksamheten vidinformation.gäller statistik och
sjukvårdshuvudmännenochfinansieras avtalet mellan bolagetmittéerna genom

till slutenvård.leveranserom
frånkostnadsansvaret flyttastill landstingen övermedel förs närDe översom

läkemedel och Apoteks-apotekens inköpsåledes både finansieraskallstaten av
handelsmarginal.bolagets

läkemedelskommittéernafinansieringstatligalternativ bygger påDet avsom
föroch demfrån ersättningen till bolagetbygger avsätteratt tar pengarman

finansierasåledes landstingen skulleläkemedelskommittéarbete. Det betyder att
alternativetkommittén skulle detläkemedelsnotan. Enligtkommittéarbetet via

förfortsättningen skulle ha kostnadsansvaretilogiskt ävenstatenomvara
skulleförutsättningennämligenläkemedelsförmånen. Det bygger på att staten

finansiering, eftersomläkemedelskommittéernasbidra tillha incitament att en
utgifter för läkeme-minskakommittéverksamhet skulle kunnaförstärkt statens

lands-bärande motiv för dettahitta näremellertid svårt någradel. Det är att
för läkemedel.kostnadsansvaretfårtingen

andelför huralternativ bygger påDet storatt staten avanger en normsom
läkemedelskommittéarbetetförlandstingen skallläkemedelskostnaderna avsätta
signal till landstingenframför allt detvissa fördelar;kan ha att omger en

Till nack-läkemedelskommittéarbetet.förbetydelsen avsättaatt resurserav
beroende läkeme-kommittéarbetet blirfinansieringendelarna hör bl.a. att avav

läkeme-bidrar till sänkaframgångsriktdelsförsäljningen. kommittéEn attsom
landstingkommitté i ärmindredelskostnaderna, får ett annat sompengar; en

det ifrågasättasbedömning kanframgångrik får Enligt vårmindre ommer.
till kommittéerna.incitamentfinansieringsprincipersådana rättger

signaler.landstingen denemellertid behovetVi ifrågasätter typenatt avgeav
det får detlandstingen i lägeframhållit kommer närSom vi tidigare har ett-

motiv förmycket starkaför läkemedel hasamlade kostnadsansvaret attatt-
endaverksamhet. Denför läkemedelskommittéernaserforderliga medelavsätta
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rimliga lösningen således landstingenär fulladet för läkemedel-att ansvaretges
skommittéernas finansiering.

Som tidigare kommernämnts landstingen inom för det systemetramen nya-
för prisregleringen läkemedelsförmånen få reellt inflytande överatt ettav -
vilka tjänster i framtiden skall finansieras inom Apoteksbolagets handels-som
marginal. Det betyder det är till landstingen bestämma vilket innehållatt attupp
distributionstjänsten skall ha. finnsDet således inget hinder för landstingenatt
i praktiken frigör för läkemedelskommittéarbete inom marginalen.resurser
Landstingen kan således välja finansiera färre tjänster förän närvarandeatt
inom marginalen, vilket skulle minska deras utgifter för läkemedelsförmänen,
och i stället finansiera personal för kommittéarbete ocheller köpat.ex. attegen
tjänsterna från håll eller från Apoteksbolaget.annat

Till bilden hör också kommittéerna kan på många olikaatt sätt.ges resurser
En kommitté kan ha budget för tryckning inforrna-upptaren som resurser av
tionsmaterial, för kommittémedlemmarmöten, forarrangemang attav resor
diskutera terapirekommendationer och deras användbarhet med grupper av
läkare inom landstingsområdet 0.dyl. Andra kan sedan landstingetresurser av

beskrivna andelviss procentuell arbetstiden för antal läkare,vara som etten av
skildapå deltar isätt läkemedelskommitténs arbete. Landstinget kan väljasom

låta denna bokförd medicinkliniken,på infektionsklinikenatt resurs vara etc,
vårdcentralerna A,B och C del ersättningen till privatpraktiker.samt som en av
Andra läkemedelskommittéer kan ha budget inkluderar medel för deen som
tjänster kommittén behöver köpa från andra enheter inom vården. Ytterligare
andra modeller kan säkerligen finnas. Vilken modell blir aktuell i olikasom
landsting blir sannolikt beroende hur respektive landsting har sin budget ochav
medelstilldelningsprocess uppbyggd.

uppfattningDet finns enligt vår inte anledning föreskriva landstingenatt att
skall vissasätta eller hur detta skall ske. Däremot finns detav resurser an-
ledning framhålla vikten kommittén stabil finansiering.att attav ges en
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12 Ekonomisk medicinskoch
uppföljning av

läkemedelsförskrivningen

Kommitténs förslag:
Två. register upprättas:nya

forskrivarregister hos Socialstyrelsen innehållerett informationsom om-
förskrivarens identitet, yrke, specialitet och tjänsteställe förskrivar-samt en
kod unik för varjeär förskrivaresom samt

receptregister hos Apoteksbolaget.ett-
Systemet bygger pá uppgifterna på kompletteras medatt patien-receptet

och förskrivarens kod. Avsiktentens förskrivningsorsa-postnummer är att
ken skall kunna i form kod Socialstyrelsennär har huranges utrettav etten
klassificeringssystem förskrivningsorsak kan utformas. Datafâng-som anger

sker i samband med receptexpedieringen vareftersten data förs tillöver
receptregistret.

Receptregistret skall användas underlag för fakturering till lands-som
tingen, landstingens ekonomiska uppföljning och planering läkemedels-samt
kommittéernas och förskrivarnas medicinska uppföljning och kvalitetssäk-
ringsarbete. Varken landsting, läkemedelskommittéer eller förskrivare får
tillgång till uppgifter detgör möjligt identifiera enskilda patienter.attsom
Vilken information får samlas in via receptblanketten till receptregistretsom
och hur den får behandlas bör regleras i särskild lag.en

Apoteksbolaget bör vidare högkostnadsdatabasupprätta för beräkningen
patientens egenavgift och bevakning patienten kommer i åtnjutandeav attav
högkostnadsskyddet. Databasen innehåller endast datumav personnummer,

för läkemedelsköpet och högkostnadsuppgifter.
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Bakgrund12.1

12. 1 Uppdraget

i lands-framtida rollläkemedelskommittéernasbeskriviti kapitel llVi har
uppdragläkemedelsförskrivningen. I vårteffektiviseramedarbetetingens att

ochförskrivningarnauppföljningenhurfråganbehandlaocksåingår att avom
privatdenoffentligtsåväl i denkan förbättrasdessade kostnader somgenererar

informationssystemvilkaföljandei detbehandlarKommitténvården.bedrivna
uppfölj-läkemedelsanvändningen. Fråganuppföljningenförbehövs omavsom

kapitel 6.behandlas iinkontinensartiklarnaningen av

informationssystem12.12 Nuvarande om

läkemedelsanvändning

avtalenligt sittApoteksbolagetbyggerinformationssystemNuvarande att
omfattning. Dettaochläkemedelsanvändningensbeskrivaskall artmed staten

och i viss månförsäljninginformationhämtarföretagetsker att omgenom
informationsammanställerochregisterläkemedel, upprättarförskrivning urav

organisatio-andramedi samarbeteskerdatafångstendelVissregister.dessa av
läke-Svenskpublikationårligtillgänglig iallmäntInformationen görs enner. -

behov.andratillfredsställaförredigeradolikaoch sättmedelsstatistik på att-
redovisning.för dennakällornabeskrivsföljandedetI

Totalförsäljning

harinleveransstatistiken. Dennaden s.k.följsförsäljningentotalaDen genom
partihandeln.frånläkemedelinköpapotekensenskildaunderlag detill av

inköpen,fråndrasreturneradetotalregistrering, därdetEftersom är varoren
lagerApotekensförsäljning.verkligatotala,apotekensstatistikenmotsvarar

halvårsbasochhel-statistik pådennavilketår, gör10-12 gånger attomsätts per
Sammaråda.osäkerhetvissperioder kankortareinformation. Försäkerger en

användsLSAB ochLäkemedelsstatistik ABhostillgängligfinnsinformation
läkemedels-förSDM,MarketSwedish Drugframställningfördär som gerav

information.anpassadstatistikbehovövrigamarknadsföring ochindustrins
deförsäljning kanapotekensenskildadebygger påmaterialetEftersom aggre-

ochlandstingsjukvårdsområde,kommun,apotek påtill avgruppergeras -
vilkenosäkerhetenärmed dess störrearbetarenhetermindreriket. Ju omman

Felkällor närläkemedlen.använder de utköptabefolkning summerarmansom
utpendling,ochin-9 påkapitelredovisas ilandstingsnivå berortill som --

datainsamlingen ärnuvaranderegionsjukvård Denvidbesök somturister, osv.
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framgår kapitel 9 inte användbar underlag för Apoteksbolagets fakture-av som
ring till landstingen.

Sjukhusförsäljning

Läkemedelsförsäljningen till den slutna vården redovisas med apotekens fakture-
Ävenringsunderlag till sjukvården utgångspunkt. detta material redovisarsom

såväl detaljer den totala försäljningen. Försäljningen redovisas denpå nivåsom
i vården kommit medöverens respektive sjukhus och redovisarsom man om
med exakthet vad respektive Vårdenhet nyttjat.stor

Öppenvårdsförsäüning

Den totala försäljningen i vård kanöppen räknas fram frånattgenom man
totalförsäljningen drar försäljningen till sjukhus. Aven här redovisas försäljning
lokalt och regionalt totalförsäljning.samt

Receprförsäüning

Receptförsäljningen redovisas stickprovsundersökning. Den kallasgenom en
Apoteksbolagets receptundersökning och urvalutgör 125-del deett receptav av

expedieras apoteken. Urvalet sker för närvarande 25:esom attgenom var
verifikation kopieras från apotekens disketter och läggs in i en gemensam
databas. Undersökningen innefattar uppgifter läkemedlet art och mängd;om
patientens ålder och kön; förmånstyp kostnadsfri, prisnedsatt, kostnadsbefriad,
P-piller, omfattad formånen; förskrivarkategori läkare, tandläkare,av
veterinär, barnmorska, distriksköterska, tandhygienist.

Diagnos-Receptundersökningen

Förskrivningen läkemedel i vård följsöppen sedan 1978 studieav genom en -
Diagnos-Receptundersökningen vilken genomförs i samarbete mellan Sveri--

Läkarförbund, Läkemedelsverket, Läkemedelsstatistik AB och Apoteks-ges
bolaget. löpandeEtt statistiskt urval läkare, efter förfrågan åtagit sig attsom
delta, kompletterar under vecka kopior sina med uppgifter denrecepten av om
diagnos eller det föranlett förskrivningen, det förstasymtom är gångensom om
patienten har läkarkontakt för denna sjukdom, eventuell läkemedelsförskriv-om
ning sker första gången eller upprepadär terapi.
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Jämtland TierpIndividbaserade studier -

receptläkemedelutköpindividerasenskildastudier därfinns tvåSverigeI av
70-talet. Ibörjansedanpågåttstudierna hardokumenterade. Bådafinns av

befolkningen casjundedelförläkemedelsutköpenregistrerasJämtland aven
000 Jämt-22befolkningenTierp för helapersoner, i00018 personer.om ca

läkemedelsanvänd-haft studerahuvudsyftelandsundersökningen har attsom
med läke-ochhuvudvårdutnyttjande överTierpsundersökningen tagetningen;
Apoteks-ämtlandsundersökningen ärförRegisteransvarig Jdel.medel som en

institutionen vid Uppsa-SocialmedicinskaTierpsundersökningenförbolaget och
universitet.

förskrivningsstudierLokala

förekommit någonaldrigläkemedelsdel har detsjukförsäkringenssvenskaI den
själv-terapeutisktillmöjligheterskapaFörförskrivaren.uppföljning attav

sammanställningarfåförskrivareerbjuditApoteksbolagetrannsakan har att
varitSammanställningarna harapotek.expedieratsdeöver recept som

sittstuderaläkareellerför läkaremöjligt attdetavsedda göra grupper avatt
frånrekommendationertillförskrivningenoch relateraläkemedelvaleget av

Möjlighetenprioriteringarläkemedelskommitté,Läkemedelsverket, osv.egna
apotekenmedsambandiutveckladessammanställningar attsådanagöraatt

förskrivnings-lokalkallasSystemet1980-talet.mittendatoriserades under av
medgenomförtsstudier200 sådana1990-1994 har överstatistik. Under åren

deltagare.landstinginomläkaretill allaförskrivarefåtalfrån ettallt somett
varitoftaharLäkemedelskommitténmånader.vanligen 1-3Studieperioden är

studier.tillinitiativtagare
förexpeditionenvidgörsregistreringdenbygger påSystemet recept somav

beräkningläkemedelsförpackningen,etikett tillutskriftförunderlag avatt avge
förunderlagbetala,skallenskildedenmycketläkemedlet, hurkostnad för

ochbehandlings-patientinformationochfrikortförunderlagtill RFV,räkning
dessaförskrivningsstudie kompletteraslokalVidanvändaranvisningar. en

formförskrivaridentitet iuppgift ettuppgifter med nummer.avomen
lokalsammanställningoch förfristående datorermedarbetarApoteken enav

imaterialetsammanställanödvändigtförskrivningsstudie detär gemensamatt en
enskildförförskrivningenserver. Omclientnärvarandefördator enen

informationbeställerhanhondetförutsätterregistrerasskallförskrivare omatt
beställ-sådanundertecknarochstudienförskrivning innansin startar enegen

ning.
Omapoteksdatorn.skärmbildsärskildvisasreceptexpeditionen manFör en

kompletteratsskärmbildförskrivningsstudie har dennalokalgenomföraskall en
ellerförskrivareinformation,speciellförförutsättningar t.ex.med att ange
vadärfödelsedatum,förställetihelabeträffande patient, sompersonnumret
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krävs enligt receptförskrifterna, eller bostadsområde, villsom studeraom man
varifrån apotekets kunder kommer eller hur läkemedelskonsumtionen iutser
olika geografiska områden.

När registrerar på detta fårsätt automatiskt tillgångreceptet tillman allman
information läkemedlet finns i apoteksdatorn. Det innebär fårom som att man
möjlighet sammanställa volym i form antalatt antal DDD s. 65recept,av
och förpackningar;antal kostnader för läkemedel, liksom fördelningen på
försäkringen och den enskilde; ålder och kön depå patienter för vilka läkemed-
len förskrivs. Man kan sedan sammanställa informationen enligt läkemedelsklas-
sificeringssystemet ATC Anatomical-Therapeutic-Chemical Classification,
vilket det möjligtgör studera hur enskild förskrivareatt elleren grupp av
förskrivare använder antiinfektiva läkemedel totalt och i formt.ex. fördelningav
på olika antibiotika. Idag innehåller dettatyper ingen informationav system om
vid vilken diagnos läkemedlet förskrivs.

Statistikens användbarhet

Den information läkemedelsförskrivning och användning finns i dagom som
innehåller mycket information kan användas för olika uppföljning.typersom av
Den kan beskrivning lokalpå ocheller nationell nivå hur läkemedels-ge en av
förskrivningen och hur den förändras tiden. Statistikenöver kanutser ge svar
på ålder och kön för patienter hämtar olika läkemedel, vilka läkemedelutsom

förklarar ökningen eller minskningen läkemedelkostnaderna i olikasom av
läkemedelsgrupper, hur förskrivningsmönstret i olika delar landet, hurutser av
läkemedelskommittéerna sina rekommendationer eller hur centralagenom -
myndigheter sina terapirekommendationer lyckas påverka läkemedels-genom -
förskrivningen. Den visar också inom vilka områden terapiförändring-storasom

sker och kan hjälpmedel för prioritering vilkaett terapier ellerar vara av
förskrivningsmönster behöver utredas. Eftersom statistiken hursom anger
mycket visst läkemedel försålts vissett över tid, kan den ävenav som en
användas för jämförelse biverkningsrapporterna för visstatt ettav preparatsse
biverkningsförekomst i förhållande till användning.

Statistiken inte kunskap förskriver läkemedel annat i deänger om vem som
tidigare nänmda specialreceptstudierna eller för vilka ändamål läkemedel
förskrivs annat i den tidigareän beskrivna Diagnos-receptundersökningen. Om
patienten bara ålder, kön och på vilket apotek inköpet sker och intevet man var
patienten bor.
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förslagochövervägandenKommitténs12.2

utgångspunkter12.2.1 Allmänna

Överförandet till landstingen ärläkemedelsformånenförkostnadsansvaret enav
fårLandstingen överhänseende.ekonomiskti tabl.a.omfattande reform

sjukförsäkringenallmännainom denfinansieratsutgiftspostforansvaret somen
Möjlig-budgetbegränsningar.egentligainnehållit någraintehittillsoch som

varitocksåharläkemedelsforskrivningenföljaochpåverkaheterna att upp
samladedefor reformenutgångspunkt ärcentralbegränsade. En att resurserna

möjligt.effektivtanvändasskall såläkemedelsjukvård ochochhälso-för som
läkemedelsförskrivningenikvalitetenökautgångspunktcentral ärEn attannan

itetssäkrings-kvalförskrivarnasocharbeteläkemedelkommittéernas egetgenom
läkemedelsområdetpåinformationssystembättreställer kravarbete. Detta

medicinskekonomisk ochredovisningekonomiskgällerdetsåväl när som
uppföljning.

utvecklingoch dessläkemedelsförskrivningenföljaintresseLandstingens attav
läkemedelshan-tillmedverkaaktivtperspektiv. Det är atttvåkan attenaurses

buds.tillstårbehandlingsterapierdedelintegrerasteringen somavensom
behandlingbättrekvalitativtfårpatiententillledakunnakommerDetta attatt en

läkemedelskommittéernafrämstdetförbättras. Här ärkaneffektivitetenoch att
läkemedels-föraktivtarbetaandraroller. Det är attvärdefulla attkan gessom

för dettaFörutsättningarnanivå.effektivochrimlighålls påkostnaderna en
ochläkemedelförkostnadsansvarsammanhålletfårlandstingenökar när ett

måstesamtidigtinnebärsjukvården. Detoch attför hälso-kostnaderövriga man
kostnadernafölja hurmöjligheterfinnsdet att genereras.attacceptera

tillgodo-deinformationssystemen ärframtidade attgrundläggande krav påEtt
läkemedeldeuppföljningochekonomisk redovisningkrav pålandstingens avser

ställer påkrav dettatill vilkaåterkommerför. Vibetalningsansvarethardesom
12.2.2.i avsnittinformationssystemen

förskrivar-hoskostnadsmedvetenhetökadkrävsi direktivenframhållsSom en
kommit-Enligtskall kunna dämpas.läkemedelförkostnadsutvecklingenna om

föruppfoljningsystemetframtidadetdettaförutsättning förförsta atttén är en
detinformationkontinuerligt fårförskrivarevarjepåläkemedel bygger omatt

andraifinnsLiknandeförskrivningarna.de systemutfalletekonomiska egnaav
ekono-läkarefår varjebrittiskadetStorbritarmien. I systemetbl.a. iländer, en

Service,HealthNationalsjukvårdsmyndighetenstatligadenfrånmisk rapport
ochläkemedelsvalrekommendationerföljthoneller omhur hanvisar omsom

förskrivare.andramedjämförelseiutfalletekonomiskadet
redovi-harläkemedelsförbrukningsdataåterforingför somLiknande system av

inomsjukvårdensvenskadeniförskrivarel2.1.2 prövatsavsnitt äveni avsats
studierVid dessabasis.frivilligforskrivningsstudierna pålokalaför deramen
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registreras i samband med receptexpeditionen den läkare eller läkare,grupp av
önskat studien. Läkarevårdcentralklinik erhållersom sedan uppgifter sinom
förskrivningsprofil, kostnaderna för förskrivningarna Somegen jämförelsem.m.

den genomsnittliga förskrivningen olika läkemedel inomanges detav egna
området och eventuellt också i riket. Effekterna arbetet med sådana studierav

Örebro,i Hallands och Stockholms län har kunnat utläsas i statistiken i form
lägre läkemedelkostnader beroende på ordinerat billigareav läkemedelatt man

och skrivit mindre mängder läkemedlen 25.ut av
Det har således pågått utvecklingsarbete i samarbete mellanett hälso- och

sjukvården och Apoteksbolaget med åtföring förskrivningsdata kan liggaav som
till grund för fortsatt utvecklingsarbete påett området. Enligt kommittén bör det
framtida bygga på samtliga förskrivaresystemet obligatorisktatt är anslutna.

De svenska lokala förskrivningsstudierna liksom motsvarande i Stor-system-
britannien innehåller uppgifter vilka läkemedel förskrivs ingaom som men-
uppgifter förskrivningsorsaken. Erfarenheterna från de svenska studiernaom har
visat det går bedriva viss medicinskatt uppföljningatt ha tillgång tillutan att
kunskap ändamålet med förskrivningen. Information förskrivnings-om om
orsaken skulle emellertid starkt förbättra möjligheterna kvalitativagöraatt mer
analyser bl.a. inom för läkemedelskommittéernas uppföljning rekom-ramen av
mendationerna hur olika sjukdomar skall behandlas också ledom ettmen som-
i det kvalitetssäkringsarbete varje förskrivare enligt Socialstyrelsens före-som
skrifter SOSFS 1993:9 skyldigär för.att svara

Detta skall bl.a. bakgrund läkemedelsförskrivningenmot inteatt ärses av
invändningsfri. Som vi tidigare redovisat överförskrivning,är underförskrivning
och förskrivning felaktigpå indikation problem diskuteras såväl i klinisksom
praxis i vetenskaplig litteratur. Det emellertidär inte i detalj känt hursom
vanlig felaktig läkemedelsförskrivning och därmedär inte heller vad dessa
felaktiga förskrivningar orsakar sig i form kostnader för samhället ellervare av
kostnader och lidande för den enskilde. De studier finns indikerar emel-som
lertid problemet inte ringa.är Eftersomatt kostnadseffektiv läkemedels-en
användning bäst uppnås läkemedel används vidrätt indikatio-rättattgenom -

i doserrätt och under behandlingstidrätt skulle det självfalletner, vara av-
värde uppföljningenstort läkemedelsförskrivningen kunde relateras tillom av

information förskrivningsorsak.om
Vi är samtidigt medvetna det i vissa fall kan svårt försk-attom attvara ange

rivningsorsaken förpå uppföljningen meningsfullt Ett problemett sätt. i det här
sammanhanget stringensenär i diagnossättningen vidatt receptskrivningstillfället
inte alltid kan lika god, vid utskrivning patient från slutent.ex.vara som av en
vård, varför det kan svårt använda ICD-koder vid receptskrivning.attvara
Många patienter har inte så entydigaär de går beskrivasymptom att attsom
med ICD-kod och det därförär ofta mycket svårt vid receptskrivnings-en att
tillfället patienten tillräckligt specificerad diagnos. Det ocksåmåstege en vara
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inte ärdiagnosen ännudiagnosantagande, närtentativ,möjligt att enange
påbörjahinder föremellertid inte utgörafårsvårigheter attsäkerställd. Dessa

för läkeme-grundenregistreringmetoder förutvecklai syftearbete att avett
ekonomis-både denförbättramöjligheterdetankemed pådelsförskrivningen att

föreslårVikanutvecklatuppföljningenkvalitetsmässiga systemoch ettka ge.
klassifi-huruppdragi övervägaSocialstyrelsen ettregeringen attdärför att ger

iskeArbetet börutformas.kanförskrivningsorsakceringssystem angersom
utgångspunktyrkesorganisationer. Enförskrivarnasochlandstingensamråd med

i formpåskall kunnaförskrivningsorsaken receptetdärvidbör angesattvara
integritetskänsligasärskilthurockså övervägassammanhanget börkod. Iav en

före-meddelabemyndigaskunnaSocialstyrelsen bör atthanteras.diagnoser kan
förskrivningsorsak.förkoderskrifter om

uppföljningekonomiskaLandstingens12.22

deochlandstingeninformationssystemet ärframtidadet attgivet krav påEtt
FakturanApoteksbolaget.frånfakturakorrektfårlandstingsfria kommunerna en

läkemedelsför-inomförbrukningsartiklarochläkemedelförskrivnaskall avse
kommu-respektive denläneti detfolkbokfördatillmånen egnaegnapersoner

nen.
RFV varjeRiksförsäkringsverketpåbyggerfaktureringssystem attDagens

betalaskallverketbeloppdetredovisarsamlingsfakturamånad får somsomen
ochprisnedsattaläkemedelsförmånenikostnadsslagenolikafördelat depå -

prisnedsattalivsmedelförbrukningsartiklar,kostnadsfriakostnadsfrialäkemedel
, apotekvarjeförbrukningsartiklar. Förkostnadsfriaförfraktkostnadersamt

verifikation ochmedelvärdetuppgiftermotsvaranderedovisas också samt per
antaletUppgiftervärde.månadsföregåendefrånavvikermedelvärdenahur om

vissaRFVerhållerapotek. Härutöverocksåredovisasfrikortutfärdade per
inne-receptregistretnuvarandetill dettillgångoch harsammanställningar som

expedieradealla125-delhåller recept.av
eftersomlandstingentillfaktureringenotillräcklig förinformation ärDenna

uppgifterinte påsker ochutköpenuppgifterpå varden bygger omom var
Enligt kom-betalningsansvar.landstingensförkriterietvilketpatienten bor, är
enskildeför denmöjligheterfinnas attfortsättningenidetmittén måste även
utanför detochinombådehelst,apotekvilketläkemedelsinahämta somut

utvecklarapotekensiniförutsätter systemlandstingsområdet. Detta attturegna
landsting.tillexpedieras rättdefaktureramöjligtdet receptgör att somsom

åstadkommaskulle kunnahurlösningar förolika enVi har övervägt man
iskerdatafångstenpålösningar byggerSamtligafakturering. att sam-korrekt
ADB-tilldata försvarefter överapoteket ettreceptexpedieringenband med

Apoteksbolaget.inomreceptregisterbaserat
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förstaEn lösning övervägts är receptblanketten kompletteras medattsom en
registeraslandstingskod i samband med receptexpeditionen. Detta skullesom

tillgodose kravet på korrekt och säker fakturering tillgodoser inteatt en men-
landstingens krav denpå ekonomiska uppföl j ningen läkemedel skonsumtionen.av

De flesta landsting har utvecklat för resursfördelningensystemnumera som
innebär de olika sjukvårdsområdena inom landstinget tilldelas budgetar enligtatt
behovsbaserade principer. Enligt vad kommittén erfarit kommer landstingen att
välja fördela för läkemedelsförmånen på liknandeatt försättresurserna som

sjukvård. Detta kräver tillgång till data det möjligt följagörannan attsom upp
läkemedelskostnaderna för befolkningen enligt principer för sjuk-samma som
vårdskostnadema i övrigt. Detta förutsätter i sin information detgörtur som
möjligt följa hur läkemedelskonsumtionen fördeladär olika geografis-att påupp
ka inomområden landstinget olika befolkningsgrupper. Eftersom landstingen
tillämpar olika för budgetfördelningen krävs flexibeltär ochsystem att systemet
kan till det enskilda landstingets lokala behov och krav. Ettanpassas system som
bygger enbartpå landstingskod registreras vid receptexpedieringenatt ären
otillräckligt i det syftet.

andraEn lösning övervägts är patientens påattsom personnummer anges
receptblanketten och inte enbart patientens födelsår, månad och dag.som nu-
Uppgiften patientens folkbokföringsort kan hämtas från det centrala avise-om
ringsregister för folkbokföringsuppgifter förs hos Riksskatteverket. Därmedsom
kan Apoteksbolaget säkerställa både sjukvårdshuvudmanrätt debiteras ochatt

läkemedelskonsumtionen fördelaskan olika geografiska områden inomatt
landstinget.

Det alternativet innebär samtidigt receptregistret kommer innehållaatt att
uppgifter integritetskänsliga. Därförär detär angeläget uppgifterattsom som

det möjligtgör identifiera enskilda patienters läkemedelköp inte bevarasatt
längre i receptregistret vad krävs förän ändamålet med registreringenattsom
skall kunna uppnås.

Sjukvårdshuvudmännen har enligt bedömningvår inga behov uppgifterav som
det möjligtgör identifiera enskilda patienters läkemedelsköp för sin ekono-att

miska uppföljning. landstingenFör bör det tillräckligt transaktionernaattvara
individnivåpå i receptregistret sambearbetas med det centrala aviseringsregistret

för folkbokföringsuppgifter underlag för dels faktureringen läkemedels-som av
kostnaderna, dels analyser hur läkemedelskonsumtionen fördelad olikapåärav
geografiska områden inom landstinget för olika befolkningsgrupper fördelat på
ålder kön.och

Apoteksbolagets sambearbetning med aviseringsregistret skulle i det här
alternativet innebära byts uppgifter patien-att personnumret ut mot som anger

ålder, kön och geografiskt område, varefter uppgifterna förs tilltens över
landstinget i avidentifierad form. Efter denna sambearbetning ägt tömsatt rum
receptregistret uppgifterpå det möjligt identifiera enskildagör patientersattsom
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fakturera lands-Apoteksbolaget kommerVi förutsätterläkemedelsutköp. attatt
dvs. gånggäller RFV,dettidsintervall närtingen med perensomsamma

identifi-påskulle kunnareceptregistret tömmassåledesbetydermånad. Det att
Apoteksbolagetmedsambandmånad ipatientuppgifter gång atterbara peren

patientersenskildatillkan relaterasPersonuppgifterlandstinget.fakturerar som
Väljerreceptregistret.månad ibevaras högstskulle såledesläkemedelsköp en

läkemedels-individsföljainte kanlösning innebär detsådan att enmanman en
möjligtdetsystemlösningen ärinnebärtiden. Däremot attanvändning attöver

läkemedelskonsumtionenidentifierbara dataickelägga summerarsomsamman
område.geografisktochålder, könpå

specialstu-olikagenomförasig möjligheternafrånhändainte villOm attman
läkemedelsanvändning detäreffekterlångsiktigauppföljningdier t.ex. avav -

iårsedan några görsdet sätt mot-krypteramöjligt personnumretatt som
för inteemellertidKommittén harDanmark.receptregister i attstannatsvarande

integritetskänsligsigdet härtill rörmed hänsynsådan lösningförorda att omen
Även förmetodersäkratillräckligtutvecklamöjligtdetinformation. är attom

trovärdighet förskapasvårtkan detpersonuppgifterna,krypteringen attvaraav
allmänheten.hossystemet

patientenspåbyggaär post-tredje lösning övervägts attsystemetEn attsom
flera fördelar.harlösningenreceptblanketten. Denpåalltid skall angesnummer

kostnadernafördelaApoteksbolagetmöjligt förden detfördel gör attEn är att
områdengeografiskaolikalandsting ochläkemedelsförmånen utanrättför

inte behöverfördel äraviseringsregistret. Enmedsambearbetning att manannan
patienternastillrelateraspersonuppgifter kanidentifierbaraföra över som

harlösningendenframhållasSamtidigt börreceptregistret.tillläkemedelsköp att
med folk-alltid identisktinte ärTill dessa hörnackdelar.flera postnumretatt

ochfolkbokförda påovanligt ärinte ortbokföringsorten. Det är att enpersoner
ändrasstudier. Postnummersamband medipraktiken bori t.ex.en annan,

månader.i tolvgiltigaockså ärbilden hörtill. Tillochdessutom receptattav
fall deni defaktureraslandsting kommerfelsåledesbetyder attDet att

folk-vårdgivaren äntill ärenskildedenbostadsadress uppgett annanensom
läkemedelmed flerafåttden harellerbokföringsorten receptett somom som-

Underlagetperioden.flyttar undertolvmånadersperiodunderkan hämtas ut en
registreringenosäkertsåledes änlandstingenfaktureringen till ärför ommer

bygger på personnummer.
bådeläkemedelsförskrivningenföljamöjligheternanackdelarAndra rör att upp

möjligtvisserligendetregistrering görsikt. Enoch långkortpå postnummerav
Systemetområden.geografiskaolikaläkemedlenförkostnadernafördelaatt

läkemedelsköp. Detindividsföljamöjligtemellertid intede gergör att en
visstålder ochvissmedläkemedelvilkabara pånämligen enpersonensvar

tillfällevidhämtat visstlandstingetinomviss adressuppgivit ut ettkön ensom
undertillfällenvid fleraläkemedelfierahämtatinte utpersonsammaommen-
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period. Systemet erbjuder således ingamånad eller under längret.ex. enen
individnivå.läkemedelsförskrivningenmöjligheter följa påatt upp

kommit tillbedömning de alternativenvid samlad tvåKommittén har aven
enskilda patientersregistreringen förskrivningenförslutsatsen att systemet avav

Vibygga det alternativ där registreras. ärläkemedelsköp bör på postnumret
faktureringen tillunderlag förinte lika säkertmedvetna det ettattom ger

krav kan ställas påinte heller delandstingen och det motsvararatt upp-som-
alternativ därläkemedelsförskrivningen detföljningen personnumretsomav -

avvägning mellanemellertid inte överdrivas. VidProblemen börregistreras. en
i faktureringenintresset säkerhetenintegritetsintresset den sidan ochå ena av

intressetandra,uppföljningen läkemedelsförskrivningen å den måsteoch attav
slutsats såledesintegritet tyngd. Vården enskildes ärstörrevärna attges en

och läkemedelsan-dennes sjukdomenskilde patienten ochuppgifter denrörsom
denanvändas sådantskall kunna registreras eller sättvändning inte attett

medgivitpatientenidentifiera andra demenskilde patienten går änatt av somav
i vården patienten.eller de aktivt deltar avsom

uppgifterförslag inte få delenligtLandstingen kommer således vårt att av som
patienters läkemedelsköp.enskildarör

kunna härledalandstingen har behovhar däremot bedömtKommittén attatt av
vård-dvs. olika sjukhus,olika kostnadsbärare,läkemedelsförskrivningen till

Enligt bedömningprivatpraktiserande läkare vår ärbasenheter,centraler, etc.
tillgångläkemedelsförmånen harfinansiärerdet rimligt landstingenatt avsom

relateras till hurförskrivarens kostnader kanden enskildetill uppgifter där
respektive utanförpatienter inomförskrivs och till hur mångamycket ettsom
uppgifter behövs bådeSådanaförskrivningen sker.visst geografiskt område som

förutsätterbudgetfördelning.uppföljning och Dettaför ekonomiskunderlagsom
formvilket kräver någonförskrivarnas arbetsplats,i informationsin tur avom

underlagskall också kunnaregistering utgöraregistering förskrivarna. Dennaav
förskrivareförskrivare,information till enskildaför återföring grupper avav

läkemedelskommittéer.samt
förskrivare har uniktregister, där varjeväl fungerandeförutsätterDetta ettett

förskriva-till informationsedan kunna kopplasskallDetta omnummernummer.
iförskrivarregister finnstjänstgöringsställe. Sådanaspecialitet ochyrke,rens

motsvarandefinns inteStorbritannien. någotFinland och Detdag i Danmark,
förskrivareregistrering vissafrånsett denförskrivarregister i Sverige, somav

förskrivningstudierna. Däremotde tidigare nämnda lokalaskett inom förramen
Spri uppdragvårdgivarregister inom påutvecklingsarbetepågår ettett avav

Enligt kommitténDagmar 20. vadsjukvårdsfrågorStyrgruppen för hälso- och
förskrivarinfor-innehålla denplanerade registreterfarit dethar kommer att

Regist-anpassningar.flexibelt för lokalaoch tillräckligtmation krävssom vara
uniktmedkompletterashär aktuella behövaskulle för de ändamål är ettret som

information till landstingenåterföringmöjliggöraförskrivarnummer för att av
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och förskrivare lämpligpå aggregationsnivå. Vi återkommer till frågan hurom
informationen i förskrivarregistret skall hanteras i följande avsnitt. Enligt vår
bedömning bör Socialstyrelsen registerhållare utvecklat.när ärsystemetvara

planerade vårdgivarregistretDet kunna i bruk slutet 1996.tas motavses av
Slutsatsen således landstingens behov ekonomisk uppföljning kräverär att av

receptblanketten innehåller information patientensatt postnummerom som
underlag för fakturering och ekonomisk uppföljning läkemedelskonsumtion-av

Vidare krävs receptblanketten innehåller information i form för-atten. av en
skrivarkod möjligtdet härleda kostnaderna för läkemedelsförmånengör attsom
till förskrivarens tjänsteställearbetsplats. Informationen förs kontinuerligt över
från apotekens datorer till centralt receptregister inom Apoteksbolaget förett att
där bearbetas och till faktureringsunderlagsammanställas och olikaett typer av

Enligt vad vi har inhämtat kommer för överföringenrapporter. ett system av
information varje enskild kundexpedition från apoteks- till centraldator attom

i drift redan under 1995hösten för underlag för Apoteksbolagetstas att ge
Verksamhetsuppföljning. Dessa uppgifter innefattar inte patientens identitet
ocheller förskrivarens identitet eller förskrivningsorsak. Enligtpostnummer,
Apoteksbolaget skulle tekniskt kunna klara insamlingävensystemet rent av
sådana uppgifter. del utvecklingsarbetetEn således redan gjort ellerärstor av
pågår.

Återrapporteringen till landstingen fullt utvecklat kan utformasnär ärsystemet
på mängd olika fram rutinmässigt utformasDe måstesätt. rapporter tasen som

de håller god balans mellan omfång, detaljeringsgrad tillgänglighet.så ochatt en
Det bör från lätt uppmärksamma påtagliga eller viktigarapporterna attvara
förändringar, sedan får analysera med hjälp härför särskilt fram-som man av

material.taget
bör innehålla uppgifter jämförelserRapporterna så enkelt kan göraatt man

tidigare periodmed med andra enheter. De enskilda landstingenävenen men-
skulle exempelvis kunna använda riksgenomsnitt jämförelsedata.som

Vad gäller patienter kommer, framgått fålandstingen endast attsom ovan,
tillgång till uppgifter hemortslän, bostadsort baserat postnummer, ål-påom
der och kön. Vad gäller förskrivare bör kunna begränsa sig till uppgifterman

det möjligt härleda läkemedelskostnaderna till tjänstgöringsställegör attsom
eller motsvarande.

Idag finansieras Apoteksbolagets statistikproduktion inom för bolagetsramen
handelsmarginal, inköpspris.dvs. påslag apotekens I översynett avsom en
Apoteksbolaget Socialdepartementetinom föreslås avtal med bolagetatt statens

omfattaskall bl.a. den statistik behövs för den nationella uppföljningensom av
läkemedelsanvändningen och skall finansieras inom handelsmarginalen.som
Samtidigt förstärks landstingens möjligheter skallpåverka vilka tjänsteratt som
finansieras marginaleninom kraftigt i förhållande till gäller. Somvad som nu
framgått tidigare avsnitt kommer landstingen reellt inflytande överatt ettav
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prisregleringssystemet.för dethandelsmarginalen i framtiden inom nyaramen
densluta avtalsammanhangeti det äruppgift för berördaEn attparter om

uppföljning och iekonomiskaför sininformation landstingen behöversom
derespektiveApoteksbolagetskall finansierasvilken utsträckning denna avav

detalj2000 iuppgift för HSUsåledes inteolika landstingen. Det är atten
uppfölj-för den ekonomiskalandstingen behövervilken informationöverväga

sig till skapauppgift begränsarläkemedelskonsumtionen. Vårningen attav
erforderlig infor-landstingen kunna hämtaförutsättningar förrimliga att

mation.
fårintegritetskänslig informationhuruppgift ingår ocksål vår övervägaatt

tillin via receptblanketteninformation får samlasVilkenanvändas. recept-som
författningi särskildbör reglerasden får behandlasregistret och hur somen

l2.2.8.i avsnittåterkommer till dettalag. Vibör ha formen av

12.2.3 Högkostnadsdatabas

läkemedels-subventionssystem förvi förslagkapitel 5 har lämnatI nyttettom
hela denpatienten betalarförordar byggerlösning vi påförmånen. Den attsom

50läkemedel till 500 kronor,förskrivnafaktiska kostnaden för procent avupp
kronor och 10till l 000intervallet 501 kronorkostnaderna ide faktiska procent

Läkemedelskostnader500 kronor. överintervallet 001 till 3kostnaderna i 1av
betalarPatienternainom förmånen.subventioneras till 1003.500 kronor procent

för för-000 kronorläkemedelssubventionen högst 1utformningmed denna av
tolvmånadersperiod.läkemedel underskrivna en

sina läkemedel kanskall betala förpatientenhur mycketBeräkningen somav
Ettuppvisas apoteken.påsamlar kvittonpatienteni dag bygga på att som

patientensigalltid kan förväntaintemed den lösningenproblem är attatt man
ekonomiskafå kännbarakvitto kanborttappatordning sina kvitton. Etthåller på

uppdragdärförhar vårtenskilde. Apoteksbolagetför denkonskevenser
för beräkningstöddatabaseratutvecklaundersökt möjligheterna ettatt av

högkostnadsskydd.patientensbevakningegenavgifterna och av
för läke-kostnaderrecepttransaktionerallaSystemet bygger på att avsersom
individ-läkemedelsförmånen lagras påförmånsberättigade inommedel ärsom

underlag för be-inom Apoteksbolagethögkostnadsdatabascentralnivå i somen
endastinnehålleregenavgift. Databasenpatientensräkning personnummer,av

vilket ellerUppgifterkostnadsuppgifter.läkemedelsköpet ochfördatum om
föras frånsåledes intefår överpatienten hämtatvilka läkemedel ut recep-som

förbehövsuppgifterendast dehögkostnadsdatabasentill atttregistret utan som
högkostnadsskyddet baserasEftersomläkemedlen.föregenavgifternaberäkna

i 12 månader.informationen bevarasIZ-månadersperioder behöverpå rullande
försespatientenApoteksbolaget bygger påinomlösningarDe övervägs attsom

Smart-card,aktivt kort, s.k.antingenläkemedelskort;formmed någon ettav
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eller passivt magnetkort kopplas till den centrala högkostnadsdatabasen.ett som
Den lösningen den tillämpas kreditkortsföretagen ochmotsvararsenare som av
bedöms för närvarande realistisk Apoteksbolaget.mestsom av

Vi föreslår Apoteksbolaget i uppdrag utvecklaatt kanatt ett systemges som
i bruk i samband med lagen den läkemedelsförmånentas träder iatt om nya

kraft. Systemet bör bygga patienter inte vill registrerade iatt som vara
högkostnadsdatabasen i stället själva får lämna de underlag behövs försom
beräkningen egenavgiften och uppvisa sina kvitton.attav genom som nu spara

Återföring12.2.4 till förskrivare

Registeringen förskrivaren bygger, redovisats i avsnitt 12.2.2, på detav attsom
hos Socialstyrelsen finns särskilt förskrivarregister innehåller infor-ett som
mation förskrivarens identitet, yrke, specialitet och tjänsteställemotsvarandeom

förskrivarkod unik för varje förskrivare.ärsamt Denna kod alltidskallen som
på Ett arbete med utveckla sådant registerreceptet. pågår,attanges ett som

tidigare,nämnts inom Spri. I det fortsatta utvecklingsarbetet med detta register
bör det lämpligtövervägas är förskrivare kod föränattom attge en mer en
skilja förskrivningar förskrivare sitt tjänsteställegör på eller sin praktiksom en
från sådana denne fritiden.görsom

Förskrivarregistret skall, redan nämnts, användas för möjliggöra åter-attsom
föring till sjukvårdshuvudmärmen lämplig aggregationnivå för ekonomisk
uppföljning och budgetering. Registret skall vidare användas för återföring till
enskilda förskrivare, förskrivare och läkemedelskommittéer. Samt-grupper av
liga förskrivare skall obligatoriskt anslutna till systemet.vara

informationDen återförs till förskrivare skall inte innehålla uppgiftersom som
det möjligt identifieragör enskilda patienter. Det betyder således förskri-att att

i likhet med landstingen med hänsyn till intresset patien-värnavarna attav- -
integritet endast får tillgång till patientuppgifter i avidentifieradtens form.

Receptregistret innehåller också uppgifter integritetskänsligaär densettsom ur
enskilde förskrivarens perspektiv. Det den bakgrundenär növändigtmot att ta
ställning till hur förskrivarinformationen får användas.

Erfarenheterna från andra områden, bl.a. arbetet med de s.k. nationella kvali-
tetsregistren, visar förutsättning för den medicinska uppföljningenatt atten av
registren skall fungera väl verksamheten bedrivsär på yrkesansvarets grund.att
Detta sammanhänger framför allt med svårigheterna tolka de data kanatt som

fram underlag för den medicinska uppföljningentas och kvalitetsarbetet.som
Olika läkare kan ha vitt skilda förskrivningsmönster läkemedel inomt.ex. av en
och läkemedelsgrupp föroch diagnos. finnsDet många gångersamma samma
naturliga förklaringar till dessa skillnader. förklaringEn kan iskillnadervara
patientsanunansättning, dvs. läkare A har hand betydligt komplicera-att om mer
de fall läkare B. Påän motsvarande kan skillnader i läkarnassätt förskrivnings-
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förklaras olikheter i patient-vid till jämförbara vårdenhetermönster avsynes
vårdcentraler belägnasammansättning. belagt näraDet ärär attt.ex. som

får lättare patienterundervisningssjukhus i allmänhetforsknings- och än
såledesför vissa diagnoser. krävsvårdcentraler i glesbygd åtminstone Det att-

för skallåterförs tolkas adekvatden information kan på sätt attett mansom
invändningsfrittkunna värdera skillnader i förskrivningsmönster på sätt.ett

expertis.medverkan medicinskvärderingar kan bästSådana göras genom av
förskrivarinformationenför återföringenTill bilden hör också att systemet av

förskrivarenlegitimitet hos förskrivarkårenutformas det kanmåste så att om
uppföljningen skallbehövs förmotiveras lämna de dataskall kunna attatt som

framövergäller i synnerhetbli meningsfull. förhållandetDet systemetom
förförutsättningförskrivningsorsak. Eninnehålla informationkommer att om

användas i kvalitetsarbetetskall kunnauppgiften diagnos eller symtomatt om
förskrivnings-han eller honi förskrivaren ärligsjukvården närär äratt anger

tillräcklig hög kvalitet. Detfå dataför skallorsaken på attreceptet avman
diskutablaosäkra ochmöjligt för förskrivaren ävenmåste attt.ex. angevara

skall kunna arbetai kvalitetsarbetetdiagnosersymptom för att man senare
sin kunskapsuppbyggnad.vidare med

förbehandlingsarbete. GrundenLäkemedelsförskrivningen delär ettaven
därmedtillsynsuppgift detSocialstyrelsens ochuppföljningsarbetet är samman-

redan regleratUppfölj såledesegenkontroll. ningsansvarethängande kraven ärpå
vård-genomfört legitimeradevårdarbetetyrkesmässigadel det avsom en av

med detta.ligga i linjeuppföljningsarbetet måstegivare. Regleringen av
rationellekonomisktmedicinskt ochför åstadkommaEn förutsättning att en

Socialstyrelsenshos förskrivarna.fårläkemedelsanvändning detär acceptansatt
naturligaoch således denkvalitetssäkringsföreskrift sådanhar utgöracceptansen

godaskapakommittén intressetEnligtriktiga grunden för arbetet. äroch attav
vilket i förläng-läkemedelsförskrivningenuppföljningenförutsättningar för av -

börmotiv förstarktningen patientintresset ytterstattett varamangagnar -
enskilda för-informationtillgång tillfråga vilka fårrestriktiv i omom som

skrivares förskrivningsmönster.
förskrivarna kanåterföringen tillhurföljande behandlas fråganI det om

utformas.
förskrivningsmönsteråterföring sinenskilde förskrivaren börDen egetav
förskrivare medandramedför bedöma detkunna överensstämmer mot-att om

läkemedelsval finnsrekommendationerpatienter och med desvarande somom
inom landstinget.

aggregeradåterföringchefsöverläkare bör fåförskrivare ochGrupper avav
vård-inom dentillämpasförskrivningsmönsterinformation det egnasomom

vidtillämpasmed detsjukhusmottagningencentralen, överensstämmeretc. som
informationfå delockså kunnaChefsöverläkaren börjämförbara enheter. ta av

12.2.5.avsnittse vidareförskrivningsmönsterenskild förskrivaresom
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Landstingens läkemedelskommittéer bör få återföring uppgifter hur olikaav om
förskrivargrupper allmänläkare, olika specialister och i vissa fallgrupper av -
enskilda förskrivare se vidare avsnitt l2.2.5 följeraccepterar kommitténs-
rekommendationer. Denna information skall användas förbl.a. omprövningar

rekommendationerna detta motiverat,när underlag diskussioner medärav som
olika förskrivarkategorier och för fortbildning.

Återrapporteringen kan liksom det gäller landstingen utformas fleranär på
Ävenolika här gällersätt. fram rutinmässigt utfor-måsteatt rapporter tassom
de hållerså god balans mellan omfång, detaljeringsgrad tillgäng-ochattmas en

lighet. Rapporterna bör utformas enkelt kan jämförelserså medgöraatt man en
tidigare period med andra jämförbara enheter inom landstinget.även En-men
skilda förskrivare och förskrivare skulle därutöver kunna användagrupper av
riksgenomsnittet för den förskrivarkategorin jämförelse.egna som

Väsentligt statistiken fram och användsär medel i det lokalaatt tas ettsom
arbetet inom landstingen med följa och utveckla förskrivningen läkemedel.att av

lokalaDet samarbetet viktigt bl.a. för det i fall nödvändigtär många äratt att
ha god kännedom lokala förhållanden för kunna riktig tolkninggöraattom en

statistiken. också viktigt för statistikenDet skall kunna bli naturligär attav en
del förskrivarnas kvalitetssäkringsarbete.av

sammanhanget vidareI kan Socialstyrelsen har för avsikt inomnämnas att att
kort inleda utvecklaarbete med sin kvalitetssäkringsföreskrift i samarbeteett att
med sjukvårdshuvudmännen och förskrivarnas yrkesorganisationer. Resultatet

det arbetet får visa det behövs ytterligare regleringnågon stöd förav om som
kvalitetssäkringsarbetet läkemedelsområdetpå komplement till den regle-som
ring vi föreslår i detta betänkande.som

Återföring122.5 information enskildaav om
förskrivare

Landstingens behov ekonomisk uppföljning läkemedelskonsumtionenav av
tillgodoses enligt bedömning med lösningar tidigarevår de vi har redovisat.som

Landstingen kommer dels ha tillgång till uppgifter läkemedelskon-huratt om
sumtionen fördelas olika geografiska förpå områden olika befolkningsgrupper
fördelat på ålder och kön. Vidare kommer fåkunna tillgång tillattman upp-
gifter förskrivningsmönster och kostnader fördelat olika förskrivargrup-påom

erforderlig aggregationsnivå;på olika sjukhusmottagningar, vårdcentraler,per
privatläkare i olika geografiska områden Landstingen har självfallet ocksåetc.
tillgång till den uppföljning läkemedelsförskrivningen degörsav som av egna

läkemedel, nämligenpå läkemedelskommittéerna. Vidare kanexpertorganen
landstingen uppdra kommittéerna analysera läkemedelsförskrivningen föratt
vissa sjukdomar eller inom vissa läkemedelsgrupper.
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varje landsting skall finnasdet hosförslag i kapitel 11 bygger påVårt att en
gäller läke-rekommendationer detlämnar råd och närläkemedelskommitté som

rekommenda-Läkemedelskommittéemasinom landstinget.medelsförskrivningen
enskilde förskrivaren. Detför den ärtioner rådgivande och inte bindandeär

ställningenskilde förskrivarensfortsättningen densåledes iäven att taansvar
alltid behandlaförfattningsmässiga åliggandeuppfylla sitttill hur han skall att

erfarenhet.beprövad Dettamed vetenskap ochöverensstämmelsesina patienter i
enskildemedföra denviss utsträckningsjälvfallet ikommer attattansvar

läkemedel deandraväljer förskriva änförskrivaren goda grunderpå att som
indika-vid vissförstahandsvalrekommenderarläkemedelskommittéerna ensom
föregårdet arbete i olikaemellertidtion. Vi förutsätter expertgrupperatt som
medförbedrivas i formerrekommendationer utfärdas, kommerde att somsom

de fortbildnings-i kombination medförskrivarkåren.får i Dettade acceptansatt
uppföljninginitierar och förskrivarnaskommittéernaaktiviteter egensom --

blandtill hög följsamhetledabedömningkan enligt vår sammantaget antas en
förskrivarna.

styrningen läkeme-förhuvudansvaretbygger såledesVåra förslag att av
arbetarläkemedelskommittéerna pådelsförskrivningen läggs dels upp-som

förskriva-enskilde förskrivaren ochdendrag landstingen, dels på grupper avav
direktdetHärtill kommerkvalitetssäkringsarbetet.del i ansvar avre som en
alltidledningsansvariga i sjukvårdenprofessionelltkaraktär destyrande som
dockliggerdessalägga samlat pådet gällerhar. svårighetEn när ettatt ansvar

i principledningsansvariga, bl.a.sådanasjukvården saknari viktiga delaratt av
primärvården.hela

åvilarföljer detdetkommit till slutsatsenKommittén har att ansvar somav
informationdelkunna fåHSL hanhonenligt måstechefsöverläkaren taatt av

detbedömerhanhon ärförskrivningsmönsterförskrivaresenskild attomom
hörchefsöverläkarennormalt åvilaruppgifterTill de viktigaremotiverat. som

effektivt ochdisponerastillgängligaenhetensnämligen för attatt resursersvara
verksamhetenmedicinskai denmöjliga resultat nåsbästapå sådant sätt attett

och följs inomutarbetasför verksamhetenrutinerför säkraattsamt att svara-
48.198990181, Detläkemedel prop.hanteringbl.a.enheten ifråga s.avom

ochutförskvalitetssäkringsarbeteförchefsöverläkarenocksåär attsom ansvarar
intekvalitetssäkringföreskrifterSocialstyrelsenshur det utformas. tarom

behandlings-,helaomfattarläkemedelsförskrivningar,särskilt sikte på men
läkemedels-den delsåledes rördiagnosarbetet ävenomvårdnads- och som-

chefsöverläkaransvaretförsåledes inomliggerförskrivningen. Det attramen
rutiner ellerändradeföranlederkvalitetssäkringsarbetetiakttagelser vidtill attse

påkallat.läkemedelsförskrivningar så ärfråga närförändringar iandra även om
förutsättachefsöverläkarenkrav ställsbedömning torde deEnligt attvår som

inom denförskrivareenskildauppgifterbefogenheter deldenne har att ta omav
enheten.egna
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fallxdetDet betyder således chefsöverläkaren i de motiverat förfogaräratt
de uppföljningsinstrumentöver kan behövas för vidtakunna de åtgärderattsom
behövs, enskild förskrivare avvikernär markant frånsättt.ex. ettsom en

läkemedelskommittéernas rekommendationer godtagbara medicinska skäl.utan
Detta torde också tillräckligt landstingets perspektiv.settvara ur

Vissa verksamheter i landstingens hälso- sjukvårdoch inte under ledningstår
chefsöverläkare. Redan den grundläggande lagtexten 13 § HSL sålundagörav

undantag för enheter inom primärvården. Vidare har förutsatts landstingenatt
i samband med fastställande chefsöverläkarorganisationen skall kunna beslutaav

verksamheten vid vissa förenheter diagnostik eller vård och behandling inteatt
sådan patientsäkerheten kräver denär samlade ledningen läggs påatt att en

specialistkompetent läkare. 198990:81 iSocialstyrelsensIprop. och allmänna
råd från 1990 till ledning för sjukvårdshuvudmännens bedömning vilkaav en-
heter behöver ledas chefsöverläkare exempel möjliganämns på sådanasom av
verksamheter hemsjukvård, viss psykiatri m.m.. förhållandeDetta leder till

vi också haft vad bör gälla för förskrivareöverväga verksam-äratt att som som
vid enheter i offentligaden vården inte har läkare chef. Dit harma som en som

bl.a. hört förhållandet i just detta sammanhang mellan den enskilde förskriva-
yrkesansvar hälso- sjukvårdspersonaloch och det chefsansvaregetrens som

utanför den egentliga sjukvårdsrätten, ligger hos chef inte läkare.ärsom en som
Slutligen har också frågan ändamålsenlig insyn i förskrivningarvägts om en

läkare vid privata läkarmottagningar både läkare bundnaärav genom som av-
avtal med landsting och sådana verksamma avtalsådantär någotett utansom -
bör möjlig.göras

Enligt bedömningvår bör i första hand förlita sig den uppföljningpåman av
olika förskrivargrupper läkemedelskommittéerna och de kollegialagörsom
diskussioner och de fortbildningsinsatser kommittéerna initierar grund-påsom
val denna uppföljning. Förskrivarnas uppföljnings- och kvalitetsarbeteegetav

självfallet också betydelsefullt i sammanhanget.är
I de allra flesta fall den terapeutiska självsanering blirtorde följden avsom

olika former diskussioner inom professionen tillräckligt kraftfullaav vara
styrinstrument för komma till med icke-medicinskt avvikel-motiveraderättaatt

inom och mellan olika vårdenheter. Stöd för det antagandet kan hämtas frånser
arbetet med de nationella kval olika jämförandeoch studiertyper av
inom och mellan landsting. innebärDet behovet kunna följaatt attav upp
enskilda förskrivares förskrivningsmönster torde mycket begränsat.vara

Kommittén har gjort bedömningen landstingens intresse följa denatt attav
enskilde förskrivaren i huvudsak begränsas till möjligheter identifiera kost-att

Somnadsbärare. vi tidigare framhållit det rimligt landstingen finan-är att som
siärer läkemedelsförmånen förfogar uppgifter där den enskilde förskri-överav

kostnader kan relateras till hur mycket förskrivs och till hur mångavarens som
patienter inom respektive utanför viss geografiskt område förskrivningenett som
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sker. Sådana uppgifter behövs förbåde landstingens planering för budget-och
fördelningen till olika kostnadsbärare. enskildaDäremot torde förskrivares
förskrivningsmönster knappast intresse kvalitetssäk-detänannatvara av ur
rings-och patientsäkerhetsperspektiv följer HSL och Socialstyrelsenssom av
föreskrifter och tillsynsansvar och de krav till följd härav ställs chefs-påsom
överläkaren och den enskilde förskrivarens egenkontroll.

Kommittén samtidigt bedömningen uppföljningenför för-gör att systemet av
skrivningen bör utformat det möjligheterså analysera enskildaatt attvara ger
förskrivare markant avviker från läkemedelskommitténs rekommendatio-som

Även förskrivarna i de allra flesta fall kommer både ekono-att ta ettner. om
miskt och medicinskt för sina förskrivningar kan det självfallet intesåansvar
uteslutas det finns enstaka förskrivare inte det Vi haratt tar ansvaret.som
därför för läkemedelskommittéerna skall ha befogenhet påstannat att att eget
initiatiativ följa och analysera enskilda förskrivare. landsting skallEttävenupp
således inte kunna uppdra läkemedelskommittéerna för sådanaatt svara
analyser uppföljningen måste ha sin grund i beslut kommittén.utan tassom av
Vi vill också understryka denna möjlighet bör utnyttjas mycket restriktivtatt
och enbart i fall det mycket goda grunder finns anledning detnär på att anta att

sig betydande avvikelser från kommittéernas rekommendationer.rör Kom-om
mittéerna bör inte heller förfoga sanktionsmöjligheter. Liksomnågraöver när
det gäller kommittéernas verksamhet det gäller förskrivare denär ärgrupper av
arbetsinstrument förfogar kollegiala diskussioner och erbjudandenöverman om
fortbildning.

12.2.6 Narkotikatillsynsregister

Bakgrund

Socialdepartementet har till kommittén överlämnat skrivelse från Social-en
styrelsen behovet åtgärder för effektivisera tillsynen läkares ochöverattom av
tandläkares förskrivning narkotiska m.fl.medelav

Av skrivelsen framgår bl.a. det förekommer enstaka läkare och tand-att att
läkare förskriver beroendeframkallande läkemedel klart oförsvarligt sätt.ett
Även problemets omfattning inte djupgående känt, redovisasär t.ex.om mera
mycket trovärdiga uppgifter ungdomar kan komma sådana läkeme-överattom
del, främst tillhörande bensodiazepingruppen, bidrar till kombinationsmiss-som
bruk med alkohol. regel har dessa läkemedel i led förskrivits läkare.l något av

Socialstyrelsen framhåller förknippati skrivelsen det i dag medäratt stora
svårigheter för effektivt identifiera, följastyrelsens regionala enheter att upp
och utreda läkares och tandläkares förskrivning narkotiska läkemedel.av
Huvudskälet härtill Socialstyrelsen tekniska stöd erfordrassaknar detär att som
för bedriva denna del tillsynsverksamheten omfattande ochatt systema-av mer
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utredning misstänkta fallStyrelsen nämligen hänvisad till vidtiskt. är att avav
för periodoförsvarlig förskrivning vissa apotek vissbegära göratt en

prospektivt samlar inkontroller utfärdade ellerretrospektiva receptreceptav
för granskning.

uppgift regelbundetStyrelsen föreslår i skrivelsen apoteken skall iatt att
profil expedierade narkotikaklassadeförse läkare och tandläkare med deras av

sinskyldiga förvaraläkemedel. Läkare och tandläkare skall sedan attvara
den hos Socialstyrelsen. Vid denförskrivningsproñl och vid anmodan förete

förskrivningsprofil inte återfinns hos denne, börhändelse inspekterad läkaresen
ochförskrivningsrapportSocialstyrelsen ha begära upprättasrätt att att en ny

Socialstyrelsen, starka miss-direkt tillställes styrelsen. Vidare föreslås näratt
för bör fåfinns förskrivningsmönster läkare,tankar oacceptabelt rätt attettom

förskrivningar.uppgifter enskilda patienters Dettafrån apotek begära om
patientidentitet Socialstyrelsen.förutsätter apoteken får tillgång tillatt av

förslagöverväganden ochKommitténs

registeringsförfarandeförutsätterFramställningen från Socialstyrelsen ett som
sin förskrivning.detaljeradinnebär varje förskrivare får rapportatt om egenen

enskilda förskriva-för registreringKommittén kan konstatera detatt system av
teknisktföregående, detvi föreslagit i detförskrivningsmönster görsomres

Syste-önskemål vad gäller förskrivaren.tillgodose Socialstyrelsensmöjligt att
patientersuppgifter enskildaemellertid inte möjligt inhämtadetgör attmet om

förskrivningarnapatienterläkemedelsutköp och inte heller hur många somom
uppgifter detnämligen inte innehållaReceptregistret skall görsomavser.

kunnaSocialstyrelsen önskemålidentifiera enskilda patienter.möjligt attatt om
inteläkemedelsutköp kan såledesenskilda patientershämta uppgifterut om

föreslår.receptregister kommitténför dettillgodoses inom ramen
sittvill angripa medproblem SocialstyrelsenKommittén finner detatt som

förskrivning skugga ocksåoansvarig kastar överallvarligt ochförslag är att en
för-avvägda grunderförskrivare välden mycket majoritetstora somav

Vi vill också erinra detberoendeframkallande läkemedel.skriver att systemom
möjligheterföreslår, skaparförskrivarinformationför återföring nyasomav

blirterapeutiska självsaneringkvalitetssäkringsarbete och denatt somgenom -
förskrivare skriver sådanatill meddetta kommaresultatet rätta utsomav -

rekommenda-Läkemedelskommittéernasgrunder.läkemedel mindre godapå
betydelse isjälvfallet ocksåuppföljningtioner och kommer att stor sam-vara av

initiativha möjlighetKommittéerna kommer ocksåmanhanget. att egetatt
förskrivnings-avviker från normalamarkantfölja enskilda förskrivare somupp

Enligtkollegial basis.hennemed honom eller påoch diskutera dettamönster
kraftfulla instru-fall tillräckligtdetta i de allra flestabedömning börvår vara

torde detfelaktig förskrivning. Något svårare närför motverkament att vara
manipulativ.avsiktligtden felaktiga förskrivningen är
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Vi därför väl medvetnaär den kvalitetsmässiga uppföljning läkeme-attom av
delsförskrivningen vi här har beskrivit inte alltid kommer till-attsom vara
räcklig för komma till med oansvariga förskrivare.rätta Behovet tillsynatt av
och i förekommande fall rättsliga åtgärder kommer finnas i fort-ävenatt- -
sättningen. möjlighetDen Socialstyrelsen har i dag också framgårärsom som-

skrivelsen eller låta retrospektiva igöra göra genomgångar deattav recept--
material bevaras apoteken. förtjänarpå Det påpekas dessa materialattsom
bevaras ekonomisk verifikation till RFV och följaktligen inte längre kom-som

finnas på apoteken med det datoriserade redovisningssystem viattmer nya som
föreslår för den ekonomiska redovisningen till landstingen. betyder såledesDet

måste hitta andra det redovisningssystemetvägar i bruk.näratt tasman nya
Kommittén har självfallet förståelse för behovet underlätta Social-stor attav

styrelsens möjligheter tillsyn förskrivningen Tillutöva narkotika.överatt av
betänkligheterna hör emellertid bl.a. den lösning Socialstyrelsen för-att som
ordar förutsätter har tillgång till uppgifter det möjligt iden-göratt attman som
tifiera enskilda patienters läkemedelsutköp. Det får vidare förutsättas sådanaatt
uppgifter kommer behöva bevaras i receptregistret för tillsynsändamål underatt
relativt lång tid. Vi också tveksamma till detär för ekonomisk ochatt system
kvalitetsmässig uppföljning läkemedelsförskrivningen vi föreslår, skallav som
kunna föranvändas tillsynsändamål. En registertillgång det slag Social-av som
styrelsen föreslår innebär således svårigheter integritetssynpunkt, någotur som
i sin kan återverka förtroendet för den registrering HSU 2000tur som
föreslår för kvalitetssäkringsarbete och uppföljning.

den bakgrundenMot har kommit till slutsatsen den i förstavägatt som
hand bör de möjligheter utfärda föreskrifter Läkemedels-prövas är att som
verket har i fråga de läkemedel det här fråga Vi föreslår därförär attom om.
Läkemedelsverket i samråd med Socialstyrelsen bör i uppdrag överattges se
vilka föreskrifter behöver utfärdas det redovisningssystemetnär trädersom nya
i kraft. Om de båda myndigheterna kommer till slutsatsen föreskriftsinstitu-att

inte tillräckligt för tillgodoseär behovet tillsyn, bör regeringen över-tet att av
det receptregistretväga skall kunna användas för tillsynsändamål ochom nya

hur reglerna för skydd för integritetskänslig information bör utformas.

12.2.7 Författningsteknisk lösning

Såsom kommittén funnithar i det föregående det hanteringen hosär receptav
Apoteksbolaget bildamåste utgångspunkten för informationsflödet för densom
medicinska och ekonomiska uppföljningen läkemedelsförskrivningen. Efter-av

informationsbehandlingen kommer ske med ADB, och gäller uppgifterattsom
och kan hänföras till enskilda innebär denså attsom avser personer, person-

register enligt datalagen 1973:289 uppkommer. Vilken information fårsom
samlas in hos Apoteksbolaget och hur fården behandlas bör regleras i en
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benämninglag. Som påförfattning, bör ha formensärskild person-avsom
receptregister. LagenApoteksbolaget föreslårregistret hos om recep-

register-viktigaste frågornade integritetssynpunkttregistret bör reglera ur -
utlämnandesambearbetning, tillåtna sökbegrepp,ändamål, registerinnehåll, av

gäller datalageninformation. övrigtADB-medium, gallring och Iuppgifter på
registret.meddela förDatainspektionen kan kommaföreskrifteroch de att

Apoteksbolaget Aktiebolag,kommer bliRegisteransvarig för registret att som
personalpensionsstiftelse till 13 och är23till ochägs staten varsav enav

åligganden för personalen1994:953bestämmelserna i lagenunderkastad om
förorsakardetta förhållande intesjukvården. Vi bedömerinom hälso- och att
förtsregistret skulle hakomplikationer jämfört medsärskildanågra av enom

myndighet.

registerinnehåll122.8 ochRegisterändamål

registretspersonregister förändamål förBestämningen ett anger ramenav
ändamålsbestämmelsernakommeroch innehåll. Härigenomtillåtna användning

högbearbetning, såinnehåll ochsamverka med bestämmelserna attatt enom
andra. Ut-detaljering i detavseendet minskar behovetprecision i det avena

kunnaskulleskall innehålla ellerför personregistergångspunkten somsom
ändamålen begränsasuppgifterintegritetskänsliga måsteinnehålla att nogavara

Receptregi-register.respektiveföranlett inrättandettill behov harde avsom
tjänar flerainformationsyftet samla och lämnadet allmännainom attstret, som

förolikaändamålsbestämmelserna fleraändamål, fårskilda ramargenom
Bestämmelsernauppgifter.bevarandeutlämnande ochinnehåll, bearbetning, av

uppgiftertill delvarandra därför det äröverlappakommer storattatt samma
konkretbetyderolika ändamålen. Dettaför deregistreras och hanterassom

ändamålen såförlängre skall bevarasviss uppgift intenär ettattt.ex. aven
förfortfarande behövsdärför denkan gallrasuppgiften ändå intekanske attut

ändamål.ett annat

12.2.9 Sambearbetning

integri-frånsärskilda riskerpersonregister kan innebäramellanSambearbetning
därförskall tillåtas bör görassarnbearbetningvilken omfattningtetssynpunkt. I

delreceptregistretsaktuellt försärskilt övervägande. Detföremål för ärtill som
referensregis-uppgifter frånavgränsadevällitet antalinhämtandeär ettettav

införaskantill apoteketfrån förskrivarenöverföringOm direkt receptter. av
Sambearbetning.begränsadmycketockså formblir detta aven
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12.2.1O sökbegrepp
Även gränsdragningen i fråga användningen sökbegrepp ärom storav av
betydelse från integritetssynpunkt. För register från vilket olika mängderett av
uppgifter skall lämnas vidare olika håll går det emellertid inte begränsaatt
användningen sökbegrepp på sådant detsätt går möjligheternaett överav att ut

söka fram de olika mängderna.att

122.11 Utlämnande uppgifter på ADB-mediumav

överordnatDetta medär sambearbetning närbesläktad ADB-fråga. den finnsen
sekretess- eller i detta fall tystnadspliktsbestänunelser, avgör någotsom som om
utlämnande huvudöver kan komma i fråga medium.taget oavsett
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13 Uppföljning reformenav

Kommittén föreslår i detta betänkande två omfattande reformer läkemedels-på
ornrådet, nämligen förmånssystem för läkemedel kostnadsan-nytten samt att

för läkemedel i vård försöppen tillsvaret sjukvårdshuvudmärmenöverm.m.
från den allmänna sjukförsäkringen.

Läkemedelsförmânen

Kommitténs förslag innebär den framtida läkemedelsförmånen omfattaratt
läkemedel förskrivs vid sjukdom, förbrukningsartiklar för stomiopererade,som
förbrukningsartiklar krävs för tillföra kroppen läkemedel och föratt ettsom
egenkontroll medicineringen vissa speciallivsmedel. För de läkemedelsamtav
och stomiartiklar ingår i förmånssystemet föreslås helt subventions-ettsom nytt

Systemet innebär patienterna betalar hela desystem. faktiska kostnaderna föratt
läkemedel till 500på kronor,gräns 50 kostnaderna i inter-procentupp en av
vallet 501 kronor till 1 000 kronor och 10 kostnaderna i intervalletprocent av
1 001 kronor till 3 500 kronor. Kostnader för läkemedel och stomiartiklar över
3 500 kronor subventioneras till 100 med offentliga medel. Patienternaprocent
betalar med denna utformning maximalt 1 000 kronor för läkemedel och sådana
artiklar under tolvmånadersperiod. Egenavgifter för läkemedel för barn underen
18 iår familj får sammanräknas. Förbrukningsartiklar krävs församma attsom
tillföra kroppen läkemedel och för egenkontroll medicineringen, bl.a.ett vidav
diabetes, skall patienterna erhålla kostnadsfritt. Frågan hur egenavgifternaom
för speciallivsmedel skall utformas hänskjuts till utredning också bören ny som

vilkaöverväga speciallivsmedel skall omfattas förmånssystemet.som av
främstaDet motivet för reformen de offentligaär utgifterna för läkemedels-att

förmånen enligt beslut regering och riksdag skall minskas statsfinansiellaav av
skäl. Det betyder patienterna måste betala högre andel kostnaderna viaatt en av
egenavgifter. Subventionssystemet har utformats främst i syfte skyddaatt

med behov läkemedel barn, gamla kronisktoch sjukastorapersoner motav - -
höga egenavgifter. Ett syfte skallär kunna bidra tillannat att systemet att en
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onödigtmotverkabl.a.läkmedelsanvändningen, attieffektivitet attökad genom
förskrivs.läkemedelvolymerellerläkemedeldyra stora

vissa lik-5tidigare kap.framgåtthar,utformningFörmånssystemets som
1989juliperioden 1underDanmarkitillämpadesmed detheter system som -

detbetaladepatienternainnebardanska1990. Den attdecember31 systemet
varefteråret800 kronorpåtillläkemedel gränsförprisetfulla omenupp

väsentligafinnsdetemellertid påpekasbörsubventionerades. Det attläkemedlen
hörviktigareTill deföreslår.vioch denreformendanskadenskillnader mellan

fannsintedetförslag;i vårtbetydligt lägreegenbetalningsgränsen attäratt
ochkalenderårbyggde pådetdanskai dethögkostnadsskydd systemet; attnågot
förmöjligheterinte fanns någradet12-månadersperioder;rullandeinte på att

betalningstillfállenfleraegenavgifterhögadelapatienterna somatt upp
kännbarainte likablir såledespatienternaläkemedel förUtgifterna förföreslår.

i detföreslår2000HSU systemdetmedpatienterna somför system somsom
Danmark.itillämpades

före-vidensyftenväsenligtallthade ireformendanskaDen somsomsamma
handi andrautgifterna ochoffentliga attdeminskahandi förstadvs.slår, att

därige-ochförskrivareochpatienterhoskostnadsmedvetenhetökadtillbidra en
läkemedelsanvändningen.ieffektivitetökadtill ennom

läke-ikvalitetenökaväsentligt syftevidarereformen attärsvenskaden ettI
förskrivarnasocharbeteläkemedelskommittéernasmedelsförskrivningen genom

återkommervihänseende bör,i dettaEffekternakvalitetssäkringsarbete. som
reformen.uppföljningeniuppmärksammasföljande,i dettill av

medel förfolketingetanslogreformen ettdanskadenikraftträdandetInför av
läkemedelsav-Sundhedsstyrelsenseffekterna.uppföljningenförstort avprogram

myndigheterolikapåuppdragladeuppföljningen,föransvaradedelning, utsom
EpidemiologiKliniskInstitut förDanskbl.a.forskningsinstitutioner,och

DIKE.
reformensvenskadeneffekternauppföljningenförliknandeEtt avavprogram
myndig-berördadepåbör läggasuppföljningenförgenomföras. Ansvaretbör

iLiksomSocialstyrelsen.Läkemedelsverket ochhandi förstadvs.heterna,
myndigheterberördaandramyndigheternastatligadebörDanmark engagera

uppföljningenförforskning inombedriverinstitutochuniversitetsamt som
dennaförmedelsärskilda avsättsföreslår vikapitel 14områden. Irelevanta att

uppföljning.
viSomreformen.effekternaekonomiskadebl.a.börUppföljningen avavse

min-utgifternaoffentligadeberäknathar vikapiteltill i attnästaåterkommer
deteffekt1994medjämförtmiljoner kronor960 nyadrygtmed avskar ensom

deförutsedet svårtpåpekas äremellertid attbörDet attförmånssystemet.
frågadet här ärreformgenomgripandesåeffekterna om.ekonomiska somenav
beräknat.bli änkan störrebesparingarnatydererfarenheternadanskaDe att

danska kronormiljonertill 600uppgåberäkningarnaenligtskulleBesparingen
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året uppgick i praktiken till 800 miljoner kronor. Enligt Finansminis-om men
teriets beräkningar svarade den s.k. 800-kronorsregeln för 90 be-procent av
sparingen medan tillskrevs andra samtidiga förändringar framförresten allt att

antal läkemedel undantogs från subventionett inom förmånssystemet.
Det kan inte heller uteslutas subventionssystemets utformningatt och det för-

hållandet avgiftsfrihet inträder patienten betaltatt när 000 kronor1 för läkeme-
del och stomiartiklar under tolvmånadersperiod kan leda till viss hamstring.en
Detta skulle i fallså kunna medföra besparingen blir mindrenågot beräk-att än
nat.

Ett syfte med reformen vidareär subventionssystemetnämnts skallattsom
bidra till ökad effektivitet i läkemedelsanvändningen. Tanken bl.a.ären att

skall motverka icke-medicinskt motiveradsystemet läkemedelsförskrivning,en
dyrare läkemedel ellert.ex. mängderstörre läkemedelatt vadängenom ärsom

medicinskt nödvändigt förskrivs. Samtidigt finns det risk för patienternaatten
ekonomiska skäl avstår från dyra läkemedel de verkligen behöver.av som

Även i det här avseendet kan viss vägledning erfarenheterna denman av av
danska läkemedelsreformen. DIKE:s studier visar det flertalet läkeme-att stora
delskonsumenter inte förändrade sin läkemedelskonsumtion till följd refor-av

Det endast mindre del 14 procent apotekskunderna förkla-men. var en av som
rade attde hade minst följandeprövat olika möjligheter ekonomiseraatten av
sin läkemedelsförbrukning; be läkaren ordinera billigare medicin elleratt annan
behandling medicin,än låta bli lösa eller använda medicin frånatt ut receptet

tidigare sjukdomstillfálle. Dessutom hadeett utnyttjat möjlighetenprocentsex
hamstra läkemedel inköpatt göra vid den tidpunkt läkemed-att stora närgenom

len subventionerade. Det bör emellertid framhållas det bara fyravar att var
apotekskunderna rapporterade de faktisld hadeprocent ändrat sinattav som

läkemedelsförbrukning till följd reformen. Det finns inte heller något empi-av
riskt underlag tyder på reformen hade negativanågra medicinska effek-attsom
ter.

De danska erfarenheterna tyder således riskernapå för patienterna skulleatt att
frånavstå medicinskt nödvändiga läkemedel ekonomiska skäl till följdav av

reformen mycketär Tillsmå. bilden hör också redan nämnts attsom egenav-
gifterna kommer betydligt lägre i det svenska och det finnsatt vara systemet att
möjligheter för de patienter så önskar dela egenavgifterna flerapåattsom upp
betalningsperioder. Det betyder emellertid inte helt kan uteslutaatt attman

kan medföra risker för underbehandling.systemet Kommittén därför attanser
det angeläget följaär hur reformen påverkar den enskildes läkemedels-att upp
val och benägenhet hämta förskrivna läkemedel. Viss vägledning i frågaatt ut

hur sådana studier kan läggas kan lämpligen hämtas från Danmarkom upp som
har onekligen har värdefulla erfarenheter på området.
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hälso-förhögkostnadsskyddetochInkontinensartiklama öppen
sjukvårdoch

HSUläkemedelsförmånen.i dag iinkontinens ingårvidFörbrukningsartiklar
läkemedelsförmånenutanförförbrukningsartiklar läggsdessa2000 föreslår att

sammanfattningsvis kom-innebärFörslagetsärskild ordning.ioch regleras att
tillinkontinensartiklarförtillhandahållaransvaretkostnads- ochfårmunerna
förmotsvarandefårlandstingenmedanboendeformeri särskildabrukare ansvar

i HSL.regleraslandstingensochboende. Kommunernasibrukare eget ansvar
artiklarna. Egenav-egenavgifter förfårSjukvårdshuvudmännen rätt att utta

särskildaibrukarei frågaförbehållsbeloppets.k.i detgifterna inordnas om
i frågasjukvårdhälso- ochförhögkostnadsskyddet öppenoch iboendeformer
Handi-delsartiklarna säkrasKvaliteten påboende. attbrukare i genomegetom

och förkvalitetprodukternascentral provningförkappinstitutet avsvarar
förskriv-reglerarSocialstyrelsendelsinformation,ochutbildning attgenom

ningsrätten.
begränsafår möjlighetersjukvårdshuvudmänneninnebär attReformen att

förskri-kaninkontinensartiklarupphandling debl.a.kostnaderna somavgenom
vas.

tilldecentraliserasinkontinensartiklarnaförinnebärförslagVåra ansvaretatt
vitalt6 detframhållit kap. ärvi tidigare harlandsting. Som ettochkommuner

inkontinensom-avregleringenvilka effekterföljakunnanationellt intresse att av
produkternasprodukter,urvaletavseendemedbrukarnafår förrådet av

tilltillgångocksåbehöverSjukvårdshuvudmännentillgänglighet.kvalitet och
Därtill kommerupphandling.underlag föruppgifterjämförbarariketöver som

ochplaneringförharhuvudmännenstatistiknaturligtvis de behov somav
enhetligutsträckning behöveri vissverksamhet ochuppföljning sin varasomav

regeringen börvi6 föreslårkapitelmöjliga. lskalljämförelser attför att vara
statistikfortlöpandeförformernautredauppdragHandikappinstitutet i enavge

utfor-statistik börsådanförslag på hurlämnahjälpmedelsområdetinom samt

mas.
effekter-följamed institutetsamrådii uppdragbörSocialstyrelsen att uppges

kvalitetprodukternasprodukter,urvaletavseendemed påför brukarna avna
sjukvårdshuvud-följa hurockså ingåböruppdragettillgänglighet. Ioch att upp

effektervilkaochegenavgiftermöjligheterutnyttjar de tamännen att ut gessom
får brukarna.detta

detför patienternafölja effekternaingåocksåuppdrag börstyrelsensI att av
föreslår. Dettasjukvård viochhålso-högkostnadsskyddförsärskilda öppen som

sjukvårdandeläkarvård ochpatientavgifter föromfattarhögkostnadsskydd
förEgenavgifterboende.itill brukareinkontinensartiklarbehandling egetsamt
föravgifterhellerintehögkostnadsskyddet ochisjukvård ingår intekommunal

tolv-under000 kronorlhögstföreslåsEgenkostnadstaketsjukresor. envara
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månadersperiod. För barn under 18 år i familj gäller ett gemensamtsamma
högkostnadsskydd. Landstingen får själva besluta patientavgifternas storlek.om

Uppföljningen bör också innefatta avgiftssättningen i landstingen och avgifter-
styreffekter.nas

Kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen

Kommittén föreslår i enlighet med sina direktiv landstingen skall övertaatt
kostnadsansvaret för framtidaden läkemedelsförmånen från den allmänna
sjukförsäkringen. Som framhålls i direktiven det bärande motivetär för föraatt

kostnadsansvaretöver för läkemedelsförmånen till landstingen läkemedel haratt
mycket samband med andra sjukvårdandenära insatser. Läkemedel kanett vara

både komplement till och alternativ till någon åtgärd inom sjukvården.ett arman
Genom landstingen får samlat kostnadsansvar för sjukvård och läkemedelatt ett
skapas förutsättningar för läkemedelsbehandling och andra sjukvårdandeatt
insatser varandra likvärdigavägs villkor och därmed till totaltmot ett sett
bättre utnyttjande de samlade En central utgångspunkt för refor-av resurserna.

således deär samlade för läkemedel och övrig sjukvård skallattmen resurserna
användas effektivtså möjligt. Syftet vidare öka kvaliteten i läkeme-är attsom
delsförskrivningen.

I varje landsting skall finnasdet läkemedelskommitté lämnar råd ochen som
rekommendationer det gäller läkemedelsförskrivningen inomnär landstinget.
Våra förslag bygger huvudansvaret förpå styrningen läkemedelsförskriv-att av
ningen läggs dels läkemedelskommittéernapå arbetar på uppdrag lands-som av
tingen, dels den enskilde förskrivaren,på chefsöverläkaren och grupper av
förskrivare del i kvalitetssäkringsarbetet. Detta ställer i sin krav påtursom en
informationssystem läkemedelsområdetpå såväl det gäller ekonomisknär
redovisning ekonomisk och medicinsk uppföljning. Vi föreslår ett nyttsom
informationssystem tillgodoser de kraven.som

Uppföljningen reformen i den här delen bör sinha tyngdpunkt kvalitetenpåav
i läkemedelskommittéernas arbete och kvalitetssäkringsarbetet inom förskrivar-
kåren. Frågor bör belysas i det här sammanhanget bl.a. hur terapire-ärsom
kommendationerna utarbetas, vilka bedömningar de bygger liksom följsam-
heten till rekommendationerna. Andra frågeställningarcentrala bör belysassom

i vilken utsträckning arbetet läkemedelär med integreras med andra terapifor-
liksom de samverkansformer utvecklas med läkemedelskommittéernamer som

vid universitetssjukhusen och de berörda statliga myndigheterna, dvs. i första
hand Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Ansvaret för uppföljningen bör liksom det gäller läkemedelsförmånennär-
läggas Läkemedelsverketpå och Socialstyrelsen, sini börtursom engagera-

berörda myndigheter universitet och institut bedriver forskning inomsamt som
relevanta områden.
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14 Kostnadsberäkningar av
kommitténs förslag

Lálcemedelsfönnânen kap. 4 och 5

Kommitténs förslag till läkemedelsjömzán kap. 5 beräknas minskaen ny
utgifter med 991 miljoner kronor 26.statens Beräkningarna bygger läkeme-på

delskonsumtionen i Jämtland 1994år uppräknad till rikets befolkning. Förbruk-
ningsartiklarna och speciallivsmedlen i dagens läkemedelsförmån finns inte med
i beräkningsunderlaget. Underlaget bygger på de nuvarande kostnadsfriaatt
läkemedlen har överförts till prisnedsatta läkemedel. simuleringarnaIgruppen
har hänsyn tagits till vad förändring läkemedelssubventioneringen skulleen av
få för effekter denpå beräknade kvantiteten läkemedel, dvs. höjningenatt av
egenavgifterna förväntas medföra minskad efterfrågan läkemedelpå ochen
därmed också till minskad konsumtion läkemedel. I beräkningarna haren av
sålunda tagits hänsyn till denna volymminskning. Beräkningarna i samtliga
modeller bygger på antagandet priselasticiteten -0,1 ochär dennaatt elastici-att

endast påverkar konsumtionentet påverkas prishöjningen. Som visom av
framhållit i kapitel 13 är problem i sammanhanget exakt förutseett deatt
ekonomiska effekterna så genomgripande reform det här frågaärav en som om.
Besparingen kommer saxmolikt tilluppgå ungefär den storleksordningatt som
här med reservation för den kan bli bådeangetts något ochatt större något
mindre beräknat.än Vi iutgår det följande från besparingen kommeratt att

tilluppgå 991 miljoner kronor jämfört med utgiftsnivån för försäkringen 1994.
I kapitel föreslår4 vi de diabetiker i dag har kostnadsfritt insulinatt inomsom

för läkemedelsförmånen i stället skall kunna sitt insulin kostnadsfrittramen
i särskilda vårdprogram anordnas sjukvårdshuvudmärmen. Egenav-som av
gifterna för insulin i det subventioneringssystem för läkemedel vi föreslårsom
i kapitel 5 har beräknats till omkring 30 miljoner kronor. Kommittén föreslår

belopp i den storleksordningen skallatt ställas tillett sjukvårdshuvudmärmens
förfogande och Landstingsförbundet träffarstaten överenskommelseom om
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finansierasmedel skall attför diabetes. Dessasärskilda vårdprogram genom
motsvarandemedreducerasläkemedelsförmåneni frågabesparingstatens om

belopp.
få kost-kanpersonkretsdenutvidgningvidareförslag innebärVåra somaven

för-läkemedelföljaellerförbrukningsartiklar för ettnadsfria ta somatt upp
till drygtberäknatsApoteksbolagetharMerkostnadernavid sjukdom.skrivs av

kronor.miljonertre
stomi kom-vidförbrukningsartiklarnakompenserasmerkostnadenDen attav

medbeläggasläkemedel ochförsubventionssystemeti detinordnasatt nyamer
vilkaberäkningarsäkraförunderlag någraingafinnsegenavgifter. Det av

År 1994försäkringen.förmedförakommakanutgiftsminskningar detta att
kronor.209 miljonertillstomiartiklarnakostnader förförsäkringensuppgick

stomiopererade000och 20000mellan 15uppskattningsvisfinns personerDet
korrektåstadkommaartiklar. Försådanaberoende atti landet, är enavsom

patienterdessautsträckningi vilkenuppgifterkostnadsberäkning behövs om
kostnadsberäkningarnaförbetydelsevilket harläkemedel,i behoväräven av

subventionssysteminordnas iskallstomiartiklarföreslårvieftersom sammaatt
utgiftsminsk-skulleteoretisktläkemedlen. Renthögkostnadsskyddoch som

kronormiljoner2015 ochtill mellankunna uppgåförsäkringenforningen
olikastomiartiklar. Debehovenbart harpatienternaförutsättningunder att av

stomioperation ärleda tillkanurinvägssjukdomaroch entarm- sommag-,
patienterna ävenvid vilkasjukdomstillstånd,allvarligaemellertid många gånger

stomiopereradeuppgifterfinns ingaläkemedel. Detbehovhar personersomav
underlagbristfälligamycketbasis deVi har påläkemedelsförbrukning. somav

tillkan uppgågenomsnittistomiartiklarföregenavgiftenuppskattatfinns att
försäkringenförUtgiftsminskningentolvmånadersperiod.under400 kronor en

miljoner kronor.till omkringskattatsbakgrundendenhar mot sex
skallförslagenligt vårtinkontinens,vidförbrukningsartiklarnafrågaI somom

ñnansieringprincipentillämpaslandsting,respektivetill kommunerföras över
reformensvidbesparingaringasåledesgenomförs. Staten görreformennär

ikraftträdande.
försla-till följdförbesparingendettainnebärSammanfattningsvis statenatt av

Kommit-kronor.964 miljonertilluppgåläkemedelsförmån beräknastillget ny
ioch någrautgifterökarförslagemellertid också statenstén lämnar somsom
fall påi andraochläkemedelsförmånenförinomfinansierasfall skall ramen

följande.i detför dessaVi redogörsätt.annat
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Patientavgzjier och högkosmadsskydd deni hälso- ochöppna
sjukvården dcap. 7

Förslaget till högkostnadsskydd i dennytt öppna hälso- och sjukvården bedöms
kostnadsneutralt för landstingen.vara

Den prismyndigheten dcap. 10nya

Ett för fastställande förmånsgrundandenytt system priser för läkemedel ochav
de andra artiklar skall ingå i den framtida läkemedelsförmånen införs. Ensom

statlig myndighet inrättas med uppgift fastställa de fönnånsgrundandeny att
priserna.

Den statliga myndigheten bör finansieras via anslag. Därvid bör de medel som
RFV i dag disponerar för ändamålet föras tillöver myndigheten. De rörliga
kostnaderna för prisenheten inom verket uppgick till fyra miljoner kronorca
budgetåret 199495. I dessa kostnader ingick löner och personalomkostnader

vissa tjänster. Däreftersamt har enhetenexterna utökats med ytterligare två
årsanställda. Den myndigheten skall ha vidare uppgifter än RFV. Bl.a. skallnya
myndigheten fastställa Apoteksbolagets handelsmarginal och priserna depå
förbrukningsartiklar skall omfattas läkemedelsförmånen. Därutöversom av
krävs myndigheten, via avtal elleratt på skall kunnasätt, knyta till sigannat

specialister för särskildaexterna utredningar etc.
Vi beräknar detta kräver myndigheten tillförsatt ytterligareatt två miljoner

kronor, bör finansieras inom för besparingen i läkemedelsförmånen.som ramen
Förslaget bygger vidare på myndighetens beslut i princip föregåsatt över-av

läggningar mellan landstingen och företagen det gällernär apotekens inköpspris
och mellan landstingen och Apoteksbolaget det gällernär bolagets handelsmar-
ginal. Parterna själva för kostnaderna för sina överläggningar.svarar

Läkemedelskommittéer Ucap. 11

Landstingens kostnader för läkemedelskommittéerna bör finansieras inom ramen
för de medel för läkemedelsförmånen förs frånöver den allmänna sjukför-som
säkringen till huvudmännen. Enligt vår bedömning torde landstingen ha goda
möjligheter deavsätta behövs föratt verksamheten med hänsyn tillresurser som
dels den ekonomiska regleringen byggeratt förutsättningenpå de kompense-att

för kostnadsökningarna för läkemedelsförmånen under de förstaras delsåren,
de möjligheter finns via läkemedelskommittéer förskrivarnasochattsom eget
kvalitetsarbete åstadkomma kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.en mer

Våra förslag i kapitel 11 medför följande kostnadsökningar för staten:
Läkemedelsverket bör tillföras ytterligare miljoner kronor för informations-sex

insatser läkemedelsområdetpå stöd för läkemedelskommittéer och förskri-som



förslagkommitténsKostnadsberäkningar296 av

kommitténsutanfördetliggertidigareframgått1l.2.2. Somavsnittvare
ompriorite-frigöraskrävs kandebedömauppdrag genomatt resurser somom

tillförs pådet krävs annatellerLäkemedelsverket attinomringar resurserom
ellerverketavgifter tillhögrebetalarläkemedelsföretagensätt, attt.ex. genom

resursbehovenföreslårKommitténanslagsfinansieras.skall attverksamhetenom
erforderligabudgetberedning såkommandevid attregeringen resur-beaktas av

läkemedelsför-förkostnadsansvaretförfogande närtill verketsställaskanser
landstingen.tillförs övermånen

nationellbyggaförfårSocialstyrelsen attföreslår vidare ansvaretVi upp enatt
terapirekommendationersammanställningarinnehållerkunskapsdatabas avsom
läkemedelskommittérnasförstödsjukvårdsvenskförrelevanshar somsom

dennaunderhållaochbyggaförKostnaderna11.2.2.avsnitt attarbete upp
förfinansieras inombörochårkronormiljontilluppgå ramenberäknas peren

läkemedelsområdet.besparing påstatens
utarbetamednationell nivåpåbörjas på attarbetevidareVi föreslår ettatt

och derasstudierhälsoekonomiskaresultatenvärderingarochÖversikter avav
arbeteläkemedelskommittéernasförstödsjukvårdsvenskförrelevans som
miljontillberäknasutvecklingsarbetetför dettaKostnaderna1.2.2.avsnitt l en

Även förinomfinansieras statenskostnader bördessaår. ramenkronor per
läkemedelsområdet.besparing på

12kap.högkostnadsdatabasenochReceptregistret

Apoteksbolagetinomskallreceptregister upprättasinnebärförslagVårt att ett
Somläkemedelsförskrivningen.uppföljningmedicinskekonomisk ochför av

överföringenfördriftibolaget system avkommer etttidigareframgått att ta
centraldatorertillapoteks-frånkundexpeditionenskildvarjeinformation om
Apoteksbola-förunderlagskall1995. Dethöstenredan under systemet genya
tekniskt klaraApoteksbolaget kanEnligt systemetVerksamhetsuppföljning.gets

dettillskall föras överföreslåruppgifterde nyainsamlingäven somav
ellergjortredansåledesutvecklingsarbetet ärdelreceptregistret. En stor av

detutvecklingförmerkostnaderingasåledesuppstårEnligt bolaget avpågår.
receptregistret.nya

lands-tillregistretinformationåterföringföruppstårkostnaderDe uravsom
förskrivareochläkemedelskommittéertillochuppföljningekonomiskförtingen

bolagochhuvudmänhandelsmarginalApoteksbolagetsviafinansieraskan om
till detta ärkomplementelleralternativdetta. Ett ettannatöverensär -om -

budgetår.sinaviainformationåterföringenfinansierarlandstingen egnaavatt
stödhögkostnadsdatabasinrättarApoteksbolagetockså somföreslårVi att en

patien-bevakningochläkemedelsförmånenegenavgiften iberäkning avför av
vilkenberoendeför denna ärUtvecklingskostnadernagkostnadsskydd. avhötens

läkemedelskortbygga påskalldvs. ettväljer;systemlösning systemetomman
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i form aktivt kort, sk. smartcard, ellerett passivt kort kopplasav tillett som
den centrala högkostnadsdatabasen. Den lösningen medför betydligt lägresenare
kostnader denän förra. Utvecklings- och driftkostnaderna för högkostnads-
databasen bör finansieras inom för Apoteksbolagets verksamhet ochramen
regleras inom för avtal med bolaget.statensramen

Uppföljning reformen kap. 13av

Kommittén föreslår i kapitel 13 medel föravsätts nationell uppföljningatt en av
effekterna läkemedelsiörmånen, avregleringen i fråga inkontinensartiklar-av om

inklusive högkostnadsskyddet för hälso-ochöppen sjukvårdna läkemedels-samt
kommittéernas arbete och förskrivarnas kvalitetssäkringsarbete. Uppföljningen
bör pågå under minst år. Fyra miljoner kronor börtre år föravsättasper
ändamålet. Dessa kostnader bör finansieras besparing i frågaatt statensgenom

läkemedelsförmånen reduceras med motsvarande belopp.om

Total besparing

Våra förslag innebär sammanfattningsvis den sammanlagda besparingen föratt
förslagvårt till läkemedelstörmånstaten och de övriga förslaggenom ny som

vi lämnar i detta betänkande uppgår till 956 miljoner kronor.

Övrigt

För kommitténs arbete gäller kommittédirektiven till samtliga kommittéer och
särskilda utredare offentligapröva åtaganden dir. 1994:23.att Om kom-om
mittén förslag innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar förger densom
offentliga sektorn, skall det visas hur dessa förslag skall finansieras. Föränd-
ringstörslagen skall beskrivas i finansiella, och möjligt, i samhällsekonomis-om
ka termer.

Vi vi med förslagvåra till fullo har uppfylltatt kraven i direktiven.menar
Förslagen har utformats med utgångspunkt i minska de offentliga utgifternaatt
både kortpå och på längre sikt. På kort sikt minskar utgifter medstatens
956 miljoner kronor. Förslagen både vad gäller läkemedelstörmånen och det
förändrade kostnadsansvaret för läkemedelstörmånen den reform vi före-samt
slår i fråga inkontinensartiklarna syftar till åstadkomma kostnads-om att mer
effektiva vilket torde bidra till begränsasystem, de offentliga utgifternaatt även
i längre perspektiv.ett

Vidare gäller för samtliga kommittéer och särskilda utredare beakta EG-att
aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43, redovisa regionalpolitiskaatt
konsekvenser dir. 1992:50 redovisa jämställdhetspolitiska konsekven-samt att

dir. 1994:124.ser
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pris-utformningenfrågaallt iframförhar relevansEGEU-aspekterna avom
harfrågaDennaförmånssystemet.omfattasläkemedelderegleringen avsomav

förslaget§ i9utformningenvidvidareKommittén harkapitel 10.ibelysts av
vadbeaktatläkemedelköphögkostnadsskydd vidtill Lag somm.m.avom

socialförtillämpning140871EEGförordning systemenföljer avomnrav
inomflyttarfamiljemedlemmarderaselleregenföretagareanställda,trygghet när

moderskap.ochsjukdomvidi Sverigevårdförmånertillhargemenskapen rätt
torde ibetänkandei dettaförslagenkonsekvensernaregionalpolitiskaDe av

reglering-ekonomiskadenförslagde röri frågarelevanshand haförsta somom
Enligtkapitel 9.ibehandlassjukvårdshuvudmärmenochmellan staten somen
ringafått, hautformning demed denförslagentordebedömningkommitténs

område.dettabetydelse på
jan-anföras fölkankonsekvenserförslagensjämställdshetspolitiskaBeträffande

sjukvård män.änläkemedel ochkonsumtionhögreKvinnor harde. annanaven
framtidadeni frågaföreslårviutformningmed densyftetprimäraDet omsom

skyddavaritläkemedel,besparingskravet pågivet atthar,läkemedelsförmånen
kroniskt sjuka,gamla och motläkemedel, barn,behovmed stora avpersoner

samladevarit deskäl,liknandevidare,har attSyftetegenavgifter.höga av
relativtligga näraskallföreslås,högkostnadsskyddde bådaeffekterna somav

kom-Medhögkostnadsskyddet.samladenuvarandei detegenkostnadstaket
skydd tillacceptabeltvilketsyftet,detuppnås personerförslag ettmitténs ger

sjukvård.ochläkemedelbehovmed annanstora av
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15 Författningskommentarer

15. l Förslag till Lag högkostnadsskydd vidom

köp läkemedelav m.m.

Inledning

I betänkandet redogörs för de överväganden och de åtgärder möjligaansettssom
inom för de direktiv kommittén haft arbeta efter. I vissaramen avseendenatt
har kommittén skäl redovisas sig nödsakad gå utanför de givnaav ansettsom att
direktiven.

Föreliggande förslag till Lag högkostnadsskydd vid köp läkemedelom av
innebär i väsentliga delar avsevärd förändring im.m. förhållande tillen nu-

varande lagstiftning. De kostnadsfria läkemedlen har helt lagstift-utmönstrats ur
ningen. De kostnadsfria förbrukningsartiklarna föreslås samtliga sjukdoms-avse
tillstånd där sådana erfordras. Förbrukningsartiklar behövs vid stomisom
föreslås dock ingå i det subventionssystemet. Patientavgifterna inom dennya

hälso-öppna och sjukvården avgifter för inkontinensartiklar och försörj-samt
ningsansvaret för dessa föreslås reglerade inom för hälso- och sjukvårds-ramen
lagstiftningen.

Det subventionssystemet omfattar vissa läkemedel, födelsekontrollerandenya
medel de nänmda förbrukningsartiklarna.samt För dessa erläggs prisett som
fastställts den föreslagna nyinrättade prismyndigheten. Högkostnadsskyddetav
innebär rabatt lämnas detnär sammanlagda prisetatt för inköp år räknatper

Överöverstiger viss viss nivå vid ytterligare inköp erhållsen desumma. en
nämnda kostnadsfritt. Ett referensprissystem för sådana läkemedel därvarorna
det på den svenska marknaden finns motsvarigheter i form generiska läkeme-av
del skall också tillämpas inom för högkostnadsskyddet.ramen

Bestämmelserna vilka skall ha till förmånerna,rätt kostnader förom som
inköp läkemedel i nordiskt land har efter anpassningav annat överförtsm.m
från den gamla lagen.
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ändamålsärskildalivsmedel förkommitténkap. 4framgårSom attanserav
dockföreslårKommitténlagen. atti denbestämmelsernaomfattasskall nyaav
utrederarbetekommitténsförinomformlämplig äniregeringen ramenannan

överförsavvaktan härpåområdet. Ireformeringfördetaljernade närmare en
lagen.till denspeciallivsmedelbestämmelsernanuvarandede nyaom

helt be-skalllageni denbestämmelsernaomfattasförmånerDe nyaavsom
sjukvårdshuvudmännen.kostas av

innebärläkemedelhögkostnadsskydd vid köptillFörslaget Lag m.m.avom
stödmedutfärdatsmyndighetsföreskrifterochförordningar avde somatt

läkemedelskostnader,begränsning1981:49i lagenbestämmelserna avom
lagen.till denfallandraoch iupphävasfalli vissa måste nyaanpassasm.m.

förslag.ingadärvidlagframläggerKommittén

1§

skallläkemedelförförutsättningarnaallmännadels de attparagrafenI anges
ifråga.därvid kommerläkemedelvilkahögkostnadsskydd delsomfattas somav

särskiltintebehövermänniskorläkemedel förfråga anges.detAtt är om
definierasläkemedelskostnader,begränsningl981:49lagenI m.m.avom

denvilkapåavseddamänniskorförsådanaläkemedel numera§ såsomi 1 varor,
1993Före årtillämpats.1962:701 skulle haläkemedelsförordningenupphävda

tandläkareellerläkareförskrevsläkemedelsamtligaprincipigällde avatt som
intesåvida dehögkostnadsskydd,ochprisnedsättning genomomfattades av

ilågbegränsningenvissprisnedsättning. En attundantagits frånförordning
bl.a.uteslutervilketdefinitionen,nämndadenomfattasläkemedlen måste av

m.fl.medelhomeopatiskaläkemedel,rdioaktiva
lagenomfattasreceptbelagdaläkemedel är1993 gällerår avFr.o.m. att som

läkeme-Vilkaprisnedsättning.frånundantagitsförordningde intesåvida genom
efterLäkemedelsverketavgörsfår lämnas enendastdel receptmotut avsom

påkalladesäkerhetskrav ärtillgodoseförpåkallatdetta ärbedömning att somom
Även omfattasläkemedelreceptfriavissasjukvårdssynpunkt.ochfrån hälso-

förordning.iVilka dessaprisnedsättning. är enangesav
där-läkemedel. Avsiktendefinition påingenåterfinnsförslagföreliggandeI

omfattasskallläkemedelkretsdenutvidgainteför sigochmed i somär att av
§§1-3iåterfinnsläkemedeldefinitionengällandelagen. Denden nunyaav

hän-januari 1993. Enden lkraftträdde i1992:859läkemedelslagen som
inteoch kanvidare görassig intebestämmelser låtertill dessa utanvisning

begräns-i 2 Dendockhärifrånundantagnödvändig. Ettheller angesanses
utgörafårreceptbelagdaskallläkemedlen eniliggerning ansesatt varasom

be-regeringenmyndighetdenellerRegeringen,avgränsning.tillräcklig som
vissellervisstmöjlighetenden avockså att grupphar attstämmer, ange

förnärvarandeförskerhögkostnadsskyddet. Såomfattasskallinteläkemedel av
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bl.a. rökavänjande medel och vissa slemlösande och hostdämpande läkemedel.
Att låta definitionen fårutgå dock den effekten vissa läkemedel på grundatt som

definitionen i läkemedelsförordningen inte omfattasav prisnedsättning kom-av
omfattas den bestämmelsen.att Ettmer exempel härpå deav är radioaktivanya

läkemedlen, något är avsedd effekt.som en
Läkemedlen skall vidare ha förskrivits vissa behöriga yrkesgrupper ochav

förskrivningen skall ske på grund sjukdom. Begreppet sjukdom bör tolkasav
extensivt och har därför med undantag fått utformningett i 1 §samma som
läkemedelslagen. Undantaget gäller läkemedel förskrivs i förebyggandesom
syfte, exempelvis vacciner. Dessa läkemedel omfattas således inte subven-av
tionssystemet.

För omfattas högkostnadsskyddetatt skall också utförsäljningspris förav ett
läkemedlet ha fastställts i den ordning nedan i 5 Vissa undantagsom anges
härifrån bör dock möjliga. Vilka dessa iär andra stycket 3 ochvara anges avser
s.k. licensläkemedel och extemporeläkemedel.

läkemedelEtt måste enligt läkemedelslagen godkänt Läkemedelsverketvara av
för få säljas i Sverige. Merpartenatt läkemedelsförsäljningen läkeme-av avser
del har generellt godkännande Läkemedelsverketettsom efter tillver-av att en
kare har ansökt godkännande. För vissa ovanliga sjukdomar,om delt.ex. en
tropiska sjukdomar, och för sjukdomar hos barn, där speciella beredningsformer
eller styrkor kan behöva användas har Läkemedelsverket möjlighet att ettge
apotek tillstånd försälja inte godkäntatt läkemedel. Ettett sådant tillstånd
licens lämnas efter förskrivaren särskilt motiveratatt förskrivningen för den
enskilde patienten. detI sammanhanget finns ingen tillverkare ansöktsom om
godkännande och betalat ansökningsavgift. Skälet till läkemedlet inte finnsatt
på den svenska marknaden i allmänhetär det inte finns tillräckligt försälj-att
ningsunderlag för tillverkaren skall ha intresseatt gå in på marknaden.attav
Det finns då heller ingen kan gå i prisförhandlingar för dettasom preparat.

De s.k. temporeläkemedlen läkemedelär efter förskrivning tillverkasex som
på apotek för viss patient. Läkemedelsverket har tillsyn vilkaöver läkemedel

huvudöver får temporetillverkas ochtaget kvaliténsom över i produktio-ex
nen.

2 §
Genom denna bestämmelse klargörs sådana medel förskrivs enbartatt isom
födelsekontrollerande syfte läkare eller barnmorska omfattas högkost-av av
nadsskydd. Främst därmed p-piller antikonceptionellaäven medel,avses men

tillförs kroppen på andra vägar än och eftersom absorptiongenom munnen som
åstadkommer antikonception, faller under bestämmelsen. Hänvisningen till
läkemedelslagen klargör sådana födelsekontrollerande medel förhindraratt som
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bestämmelsen.omfattasabsorption intesätt änkonception på avannat genom
fastställasutförsäljningsprisskallmedlenfödelsekontrollerandede ettförAven

i 5ordningi den angessom

3 §
viderfordrasförbrukningsartiklarsådanainnebärbestämmelseDenna att som

förbrukningsartiklardeDärmedhögkostnadsskyddet.in underförsstomi avses
ileosto-indikationernavidhudskyddsmedelbandagematerial ochformi somav

enligtkostnadsfritterhållscystostomiochureterostomicolostomi,mi, nu
sjukdom. Envidförbrukningsartiklarkostnadsfria1891972:kungörelsen om

ordningi denprisfastställsartiklarnadet för ett angesförutsättning somär att
i 5

4 §
tillhandahållasskallförbrukningsartiklarvilkabestämmelsedennaI somanges

artiklar ärsådanasigdetDefinitionsmässigt skall rörakostnadsfritt. somom
artiklarsådanaläkemedeltillföra kroppen samtnödvändiga för somettatt

kontrollförellernivåmedicinering hålls på rättkontrollför averfordras attav
kommadärvid kanFörbrukningsartiklarin.läkemedel behöver sättas somom

jämför]därmedochkanylerochinjektionssprutorinjektionspistoler,i fråga är
injektionhud vidÄven desinfektionförkrävsartiklarsådanaartiklar. avsomga

omfattasblodsockerhaltexempelvisbestämmandetestmaterial för avsamt av
för-Uttrycketifråga.kommakanartiklarandraYtterligarebestämmelserna.

engångsartiklar.karaktärhaartiklarna måsteintebrukningsartikel innebär att av
måstesigdet måste röradockliggerbeteckningens somatt varorI omnatur
sådanexempelvisinnebärintervall. Dettavissa attåtminstonemed enersättas

bestämmelserna.omfattasinteblodglukosmätareprodukt avsom
behovsjukdomstillstånd därsådanasamtligavidtillämpasskallBestämmelsen

föreligger.artiklarifrågavarandeav
förbrukningsartiklar-förordnaSocialstyrelsenfårerforderligt attOm det anses

tandläkare.ochläkareandraförskrivas änfår avna

§5
deprissättningförbestämmelsergrundläggande varorinnehållerParagrafen av
bestäm-innebördendenhögkostnadsskyddet. För närmareomfattas avavsom

10.betänkandets kap.iredogörelsenomfattandetill denhänvisasmelserna

§6
vid köphögkostnadsskyddbestämmelserna varoråterfinnsparagrafen avI om

förprisskallbestämmelsernaomfattas ettl-3 §§. För var-i att avavsessom
sigintesåvida det rör§i 5ordningi den omfastställtsha angessomorna

ifastställtsinteprisetHarstycketandrai 1 §undantagsådana avsessom
högkostnadsskydd.bestämmelsernahellerinteordning tillämpasdenna om
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Vid köp läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklarav
erläggs hela det fastställda sammanlagda priset till nivån 500 kronor.upp
Överstiger det sammanlagda priset 500 kronor inte 1 000 kronor erhållsmen en
rabatt på 50 det fastställda priset. På motsvarande erhålls iprocent sättav

Överstigerintervallet 1 001-3 500 kronor rabatt 90på detprocent.en samman-
lagda priset 3 500 kronor erhålls läkemedlen och förbrukningsartiklarna gratis.
Kostnadsreducering gäller under den tid återstår räknat frånår förstaettsom av
inköpstillfället. Vilket köp skall det första ochutgöra därmed utgångs-som
punkten för tillämpningen högkostnadsskyddet bör köparen själv få förfogaav

Bestämmelsernasöver. utformning innebär ingen behöver betala änatt mer
1 000 kronor under löpande förår inköp förmånerde omfattas be-av som av
stämmelserna.

För bestämmelsernas tillämpning krävs inte vederbörande slutligen självatt
Ävenförstår kostnaderna. arbetsgivare till följd avtal lämnar ersätt-om en av

ning för läkemedelskostnader, helt eller delvis, får den enskilde tillgodoräkna
sig kostnaderna för inköpen.

Högkostnadsskyddet skall för barn under 18 i familj.årgemensamtvara en
Föräldrabegreppet detsamma gällerär enligt kap.4 föräldrabalken och 20som
kap. 2 § lagen 1962:381 allmän försäkring. innebärDetta fosterför-attom en
älder jämställd med biologiskär förälder. Av kap. 8 §4 föräldrabalken följeren

lagens bestämmelser också gäller adoptivföräldrar. Härav följeratt de barnatt
kan kvalificera sig för kostnadsbefrielse biologiska barn,ärgemensamtsom

adoptivbarn, styvbarn fosterbarn.och Förutsättningen förälder ellerär att
föräldrarna har barnen i sin vård. Med vård faktisk vård. I sakgemensamt avses
innebär denna bestämmelse ingen ändring i förhållande till vadannan som
stadgas i § lagen7 begränsning läkemedelskostnader, ålders-än attom av m.m.

höjs till 18gränsen år.

§7
Vad stadgas i 3 § lagen begränsning läkemedelskostnader,som a om av m.m.
skall på motsvarande gälla isätt den lagen, nämligen då läkemedelatt ettnya
har likvärdig billigare generisk motsvarighet på den svenska marknadenen men
skall särskilt pris gälla. Detta pris läggs till grund för tillämpningenett av
bestämmelserna högkostnadsskydd. Detta innebär den kostnadattom som
överstiger det särskilda pris fastställts enligt bestämmelserna i dennasom
paragraf inte skall beaktas vid prisreducering och betalningsbefrielse.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, prismyndigheten meddelar
föreskrifter vilka läkemedel den särskilda beräkningen skall ochom som avse

det pris därvid skall gälla.om som
Om det föreligger synnerliga skäl för det får Läkemedelsverket för enskild

medge undantag från tillämpningen bestämmelserna i första stycket.person av
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8 §
undertill barnspeciallivsmedelförkostnadernareglerasbestämmelsedennaI

änd-närvarande ingenförtidigareBestämmelsen innebär,16 år. angetts,som
läkeme-begränsningi 5 § lagenstadgastill vadförhållandering i avomsom

delskostnader, m.m.
läkemedel,inköpmedräknasspeciallivsmedel får inteInköp avsammanav

förbrukningsartiklar.medel ochfödelsekontrollerande

9 §
läkemedelskostnader,begränsning8 § lagenparagrafDenna motsvarar avom

lagen.omfattasvilkareglerarBestämmelserna avsompersonerm.m.

10 §
födelse-läkemedel ochinköptersättning tillparagrafen reglerasI sompersoner

innebärBestämmelsennordiskt land.medel ikontrollerande att personenannat
vadöverstigerkostnadervarmed hansbeloppmed detersättningefterhand fåri

uppnåttexempelvis deninnebäri Sverige. Dettafått betalaskulle atthan som
erlagdamed hela detåterbäringfårläkemedelgratiserhållandenivån för av

födelse-läkemedel ochsådanasigdetförutsättning rörärbeloppet. En att om
intesåvidaprisfastställelseomfattasi Sverigemedelkontrollerande avsom
tillliggapris bestämtslägreeller detföreliggerfastställelsefrånundantag som

svenskafinns denmotsvarigheter pågeneriskalikvärdigaförmångrund för när
vidtillgodoräknasinteskall däremotSverigeutanförinköpmarknaden. Ett
sinharBestämmelsenhögkostnadsskydd.bestämmelsernatillämpningen omav

läkemedelskostnader,begränsningi 9 § lagenmotsvarighet m.m.avom

§11
skallsjukvårdshuvudmännenfast detslås ärbestämmelseGenom denna att som
Apo-sjukvårdshuvudmanvilkenlag ochenligt dennakostnaderför somsvara

enbartgäller intekostnader. Dettauppkomnadebitera förskallABteksbolaget
läkemedelförkostnaderspeciallivsmedel,förkostnaderläkemedel ävenutan

kostnaderland ochnordisktimedel inköptafödelsekontrollerandeoch annat som
förbrukningsartiklar§i 12bestämmelsernagrunduppstå på samtkan somav

kostnadsfria.är
medborgareutländskaochsvenskanormalfallet, dvs.stycketFörsta somavser

i riket.härbosattaanses
kostnaderskallsjukvårdshuvudman ersättavilkenreglerasstycketI andra som

tillförmånertillhär harbosatta rättförför förmåner attutan varasompersoner
det gäller140871. NärEEGförordningireglernaföljd sompersonernrav

iegenföretagareverksammaelleranställdahär,bosatta är somutan att vara
inomsjukvårdshuvudmandenskall bäraskostnadernaSverige fastslås varsatt av

områdesjukvårdshuvudmansdenMed dettade verksamma.område är avses
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finns, och inteinom vilket de faktiskt verksamma, dvs. där arbetsställetär t.ex.
eller har sitt ellerden sjukvårdshuvudmans område där arbetsgivaren bor säte

stadigvarande uppehåller sig. Arbetslösadär den förvärvsarbetande perso-mera
registrera sig arbets-till Sverige för söka arbete skallbeger att somner som

skallvid arbetsförmedling. få till förmånersökande i Sverige svensk För rättatt
intygförsäkringskassan den dit han inden arbetssökande till på ort rest ettge

försäkringsinstitutionen i land varifrån han försäkrad.från den behöriga det är
har till arbetslöshetsförmåner och hur längeskall bl.a. utvisa hanIntyget rättatt

uppfyllda, enligt paragrafendenna består. Om dessa förutsättningar skallrätt är
kostnader för förmåner enligt denna lag den sjukvårdshuvudmanersättas av

Kostnaderinom område den arbetslöse registrerad arbetssökande.är somvars
familjemedlemmar till förvärsverksamma eller arbetslösaför förmåner för

sjukvårdshuvudman haromfattas paragrafen denersätts sompersoner som av av
arbetslöse. Som familjför kostnaderna för den förvärvsverksamme ellerståatt e-

i förord-bestämmelserna förmånermedlem betraktas vid tillämpningen av om
självständigt,barn under 18 intening 140871 endast make eller år t.ex.som

förvärvsarbete, omfattas förordningen.grundpå egetav av
skall kostnader[tredje stycket regleras vilken sjukvårdshuvuman ersättasom

förmåner grundför förmåner för den bosatt här har till pårättattutansom vara
förordningenskild tjänst inte omfattasanställning i allmän eller och avsomav

motsvarande den140871. Dessa kostnader påersätts sätt anges ovan avsom
förvärvsverksam.sjukvårdshuvudman där den anställde är

12 §
försjukvårdshuvudman skall kost-denna paragraf faställs vilkenI svarasom

till följd kon-förmåner enligt denna lag kan uppkommanader för av ensom
land. det iSverige har ingått med Dåvention social trygghet annatom som

inteinte bosatta här ochdessa fall kan sig förmåner till ärröra personer somom
lämpligen förskriva-anknytning till Sverige börheller harpå sätt närmareannat

sjukvårdshuvudmankunna grunden för vilkenverksamhetsort utgöra somrens
skall kostnaderna.ersätta

13 §
behörig fatta beslutparagraf sjukvårdshuvudmannenI denna är attattanges

Normalt bör prisreducering ochhögkostnadsskyddet behövs.rörande sånär
särskilt beslut behöverbetalningsbefrielse och erhållasuppnås någotutan att

§ 2till receptregister stadgas i 2fattas. kommitténs förslagI Lag att re-om
för tillämpningen bestäm-gistret får användas för registrering underlaget avav

läkemedelskostnader. sådantbegränsning den enskildes Ettmelserna avom
sammanräkning varje kunds inköpssummormöjlighet till löpandesystem avger

subventionens skull.samla kvitton för Iden enskilde själv inte behöverså att
liknande detinförs kanawaktan sådantpå ett systematt ett system som nu
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används tillämpas. de fall tveksamma situationer bör vederbörandeI det uppstår
hänvisas till sjukvårdshuvudmannen för prövning till prisreduceringrättenav
eller betalningsbefrielse. Som bör den enskilde få förfoga överangetts ovan
vilket inköp skall första och därmed utgångspunkten för kost-detutgörasom
nadsreducering kostnadsbefrielse.eller

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelsen innebär efteri andra stycket det denävenatt att nya
i kraft har den kostnadsbefrielse enligt bestämmelsernalagen trätt uppnåttsom

högkostnadsskydd i den gamla till befrielse under resterande tid.lagen rättom
frikort utfärdats inte nödvändigt bara det framstår klartAtt är gränsenattsom

för kostnadsbefrielse vid ikraftträdandet.uppnåtts

15.2 ändring iFörslag till hälso- ochLag om

1982:763sjukvårdslagen

3 §c
förbrukningsartiklarKommittén har i kap. 6 behandlat frågan föransvaretom

därvid funnit ändamålsen-används i samband med inkontinens och det mestsom
ligt kostnadsansvaret fortsättningsvis läggs sjukvårdshuvudmännenpåöveratt

lagtekniskaoch kommunerna.med viss fördelning mellan landstingen Denen
fördelas till uttryckregleringen detta och hur det skall bör kommaav ansvar

l982:763, HSL.tydliga i hälso- och sjukvårdslagenbestämmelsergenom
lands-anförts kap. 6 landstingens och därmed deEnligt vad i bör ävensom -

för-tingsfria i hänseende tillkommunernas detta avgränsas att avseansvar-
dembrukningsartiklar behövs vid inkontinens drabbat andra änsom somsom

i särskilda boendeformervårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården de
socialtjänst-§ 21 § tredje stycketeller bostäder i 20 andra stycket ochsom avses

föreslås i1980:620, SoL. för landstingen regleratlagen Detta egenenansvar
komplikationer kan3 för undvika de lagtekniskaparagraf, bl.a. att somc

motsvarande reglering i den befintliga 3följa försök inarbetaatt aav
lagfástföreslagna i första stycket läggsGenom den bestämmelsen ett ansvarnu

förbrukningsartiklar-landstingen erbjuda invånare de ifrågavarandesinapå att
inkontinenspatienterandra stycket förs in undantag deI ett avser somna. som

och sjukvården.vårdas inom den kommunala hälso-
läkemedelskost-i § 1981:49 begränsningden bestämmelse 6 lagenI om av

för kost-för den legala utgångspunktennader, närvarande utgörsomm.m.,
skallförutsättning detnadsbefrielse för dessa förbrukningsartiklar, attanges som

allvarligtillfortlöpande behov artikeln relateratfråga ärett enav somvara om
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sjukdom. Vi harbehandling för sådan över-föreligger eftersjukdom eller som
bestämmelserborde lagfastas i deindikationeri stället andravägt somnyaom

möjligt till-inte varittill detförslag. Med hänsynblir följden våra attattav
lämpliga ellerkundekriterier i ställetsig vilkaräckligt utreda varasomvare

för desig har vi dockföra medändring kundevilka konsekvenser attstannaten
Vidare föreslårföras in i HSL.ändring börgäller i dagavgränsningar utansom

finnasnärvarande skallförenligt vad gällervi i huvudsakdetatt ensom --
får förskrivasförbrukningsartiklarnainnebördbestämmelsesärskild att avav

harSocialstyrelsensjukvårdspersonalochhälso-läkare samt somannanav
för sig främmandei ochdetta slagbehörig. Detaljbestänrmelser ärförklarat av

förslag intemarkera vårtvi har velatHSL:s karaktärför ramlag attmenaven
hänseenden.särskildai dessaändring gällandeinnebär rättnågon av

enligtliksomblir frågai första hand är,förbrukningsartiklar detDe omsom
förbrukningsartiklar vidkostnadsfria1972: 189nuvarande kungörelsenden om

för tappningfaeces ellerurinför uppsarnlingsjukdom, anordningar avresp.av
kungörelsen ochföranledertill HSLöverföring regleringenurin. En attav

SOSFSrådföreskrifter och allmännaanslutandedärtillSocialstyrelsens
förbrukningsartiklarkostnadsfriaförskrivaBehörighet1994:22 samtatt om

behöverförbrukningsartiklar, över.kostnadsfriabeskaffenhet sesm.m.,av
patient iför varjeupprättadindividuell plan,särskilda kravDet på sam-en

beträffande tillhanda-§finns lagfást i 3honom eller henne,verkan med asom
inte behöva någonfunktionshindrade tordeförhjälpmedelhållande gesav

inkonti-förbrukningsartiklar försåvitt gällerparagrafeni denmotsvarighet nya
ochvården§ HSLi 2 påallmänna kravetdelen bör detnenspatienter. I den atta

i samrådoch genomförasutformasmöjligt skalllångt detbehandlingen så är
2 § lagenbestämmelsen imotsvarandemed dentillsammansmed patienten -

till-sjukvårdenochpersonal inom hälso-åligganden för1994:953 varaom -
räckligt.

18 §
eller kommerövertagithemsjukvård där kommunernagäller dendet attNär

funnit detmotiveringenallmärmahar vi i denfrån landstingenöverta ansvaret
träffats eller kom-överenskommelseri denaturlig lösning att sommanvara en

klausulinoch kommunerlandstingträffas mellan berörda tar somenattmer
kompletterandeföreslårViinkontinensartiklarna.förreglerar att ettansvaret

stycket.18 § tredjeförs itillägg dettaom

18 §b
primärkommunaladetbestämmelseparagraf föreslåsI denna om nyaennya

deminkontinensområdetförbrukningsartiklarerbjudaför somattansvaret
tredje21 §stycket och§ andraenligt 20boende eller bostäderbor i särskilt

idetprincip detsammaiinnehåll i övrigtBestämmelsens ärstycket SoL. som
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3 Ansvaret för förbrukningsartiklar med inkontinensbesvärc personer som
bor i boende ligger enligt vårt förslag hos landstinget.eget

Förhållandena i vad kommunal hemsjukvård och för inkonti-ansvaretavser
nensartiklar där har vi behandlat under 18

26 §
Den ändring föreslås här består i förhållande till paragrafens nuvarandesom -
lydelse endast i den första författningshänvisningen i tredje stycket utökasatt-
till omfatta den föreslagnaäven 18 b I underlaget för beräkningatt nya av
förbehållsbeloppet vid samstämningen mellan avgiftsuttaget enligt HSL resp.
enligt SoL kommer alltså ingå den enskildes kostnaderäven för inkontinens-att
artiklar i den kommunala hälso- och sjukvården.

26 §a
Det högkostnadsskydd för patienter i vård inkontinenspatienteröppen samtnya

föreslagits i kap. ligger7 till förgrund utformningen denna paragrafsom av nya
i HSL. föreslagnaDen iutgår lagteknisk mening från den i dag gällandetexten

§ i7 lagen 1981 :49 begränsning läkemedelskostnader, Paragrafenom av m.m.
blir i likhet med den bestämmelsen litet otymplig det förefaller andraåmen
sidan mindre ändamålsenligt dela innehållet i flera paragrafer.att upp

Högkostnadsskyddet avgifter erlagts för hälso- och sjukvårdöppenavser som
och för förbrukningsartiklar för inkontinenspatienter. Den under tidsom en som
understiger har haftår kostnader för vårdavgifter detta slag uppgårett av som
till 1 000 kronor blir bestämmelsen berättigad till avgiftsfria fortsattagenom
åtgärder slag för den tid tillåterstår dess förflutitår sedanettav samma som
avgift erlades första gången. Med år inte kalenderår tolvmånaders-utanavses
period. Om fortsatta besök behövs ocheller behovet inkontinensartiklarav
kvarstår året löpt har patientennär på motsvarande erläggaånyosättut att
avgifter till dess 000l kronorsgränsen uppnåtts gång till. Landstinget kanen
bestämma för högkostnadsskyddetsgränsen inträde till lägre belopp änett
1 000 kronor. Landstinget kan också bestämma den sista avgiftsbetalningenatt
innan högkostnadsskyddet träder in skall vid vad till dessstarma resterarsom
1 000 kronorsgränsen eller den andra kan ha bestämtsgräns uppnådd,ärsom

den fastställdanär avgiften tillsammans med de förut erlagda skulle gåannars
dennautöver gräns.

Paragrafens innehåll i övrigt innebär särskildanågra avgränsningsbestäm-att
melser i den nuvarande §7 lagen begränsning läkemedelskostnader iom av
huvudsak förs till HSL. sakändringöver En föreslås det förhållandetsom avser

16-årsgränsen i den gällande bestämmelsen höjs till 18 enligt viår vadatt nu
föreslagit och utvecklat i den allmänna motiveringen.
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15.3 Förslag till ändring i lagenLag om

1991:1136 försöksverksamhet medom

kommunal primärvård

2 §
försöksverksamhet kommunal primärvård tidsbegränsad ochLagen med ärom

vissagäller enligt lag 1995:845 till 1998. I 2 § uppräknasutgången årav
paragrafer i HSL skall gälla för försöksverksamheten. Förteckningenävensom
bör kompletteras den 26med nya a

läkemedelskommittéer15.4 Förslag till Lag om

1 §
vad kommitténläkemedelskommittéer bör utfärdas enligtDen lagnya om som

endastdetaljföreskrifter innehålla denföreslagit i kap. 11 bör inte utantyngas av
särskild lag skallreglering nödvändig för syftet med uppnås.är attsom en

följd lag-Läkemedelskommittéer finns redan i dag inte någotmen som av
stycket införsenligt frivilliga åtaganden. förstabundet åliggande helt Iutan nu

flera läkemedelskom-obligatoriskt krav varje landsting inrätta ellerpå attett en
för landstingen självamittér. naturligt det lämnasDet avgöraär öppet attatt om

landsting liksomtillräcklig det bör finnas flera ikommitté ellerär sammaen om
lokala kommittéer under-hur flera kommittéer skall förhålla sig till varandra

universitetssjukhusen medordnade central kommitté, kommittéer vid enen
landsting etc..särskild ställning, strukturskiljaktigheter mellan och småstora

in och detalj-finns för lagstiftaren i sådant hänseendeinte skäl gåDet att ett ge
föreskrifter.

ilandstinget bindningar lagen bestäm-andra stycket fastslås därförI att utan
Landstinget bör ocksåläkemedelskommittéer skall finnas.hur många sommer

nämndfullmäktige eller berördsjälv få bestämma vilket närmast en-organ -
obegränsad frihetnänmdorganisation landstinget i kommunallagen harligt den

bör gällaläkemedelskomittéerna.fastställa skall tillsätta Detsammaatt som-
ochskall finnasantalet mandatperioden för dessa,ledamöter, ersättare vemom

dethithörande frågor bör kunna lösas iskall ordförande. Mångasom vara
läkemedelskommitté. Samman-finnas för varjereglemente enligt 6 § skallsom

läkemedelskommittéerna inteemellertid viktigt slå fastfattningsvis detär attatt
bestämmelseri kommunallagens mening och lagensnämnderutgör att om

speciella slag.kommittéer dettainte vidare tillämpliganämnder påärutan av
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undantag berörtsEtt i den allmärma motiveringen jävsförhållandenasom avser
i den delen innebörden jävsreglerna i 6 24-26kap. §§ kommunallagenär av-

sådan fårde gälla iledamöter läkemedelskommittéer.ävenatt anses
Enligt tredje stycket gäller lagens bestämmelser landsting också de s.k.om

landstingsfria kommunerna Göteborg, Malmö och Gotland. Kommuner som
ingår i landsting skall inte skyldiga ha läkemedelskommittéer inteattvara -
heller kommuner enligt särskild lagstiftning deltar i försöksverksamhet medsom
primärkommunal primärvård och omfattas inte lagen.av-

2 §
Bl.a. för genomslaget läkemedelskommittéernas verksamhet bliskall såatt av
ändamålsenligt möjligt kommittéernadet angeläget arbetar ochär öppetattsom

företrädare för professionen från offentlig privatbåde och vårdatt ges- -
möjlighet medverka. Sålunda kan det betydelse ävenatt stor attvara av annan
farmaceutisk och medicinsk expertis från kommunerna denäven än som- -

företräddnormalt finns bland ledamöterna kan viktigaremed närt.ex.vara
principiella ställningstaganden dagordningen. Denna paragraf innehållerstår på

påpekande detta.ett om

3 §
paragrafen uppgift till-I läkemedelskommitténs basala verka förattanges en

förlitlig och rationellläkemedelsanvändning inom landstinget. kanDetta ske
rådgivande rekommendationer eller lämpligtpå något An-sätt.annatgenom

visningar från läkemedelskommittéerna skall sålunda liksom hittills styran-vara
de inte bindande. kan uppenbart rekommendationerna skallDet attmen synas

erfarenhet, vigrundade på vetenskap och beprövad har ändå velatvara men
särskild markering föreslå detta skall framgå direktgöra att atten genom av

lagtexten.
Ordet landstinget kommunallag både landstingetliksom i 1991 årsavser som

juridisk geografiskt uttryck enoch landstinget område. Lagtextensperson som
tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget alltså siktetar

sjukvårdsåväl landstingets hälso- och sjukvård övrig hälso- ochpå egen som
inom landstingsområdet.

lösasEventuella preciseringar hur uppgiften rekommendationer skallatt geav
liksom angivande diverse deluppgifter för läkemedelskommittérna bör kunnaav

detöverlämnas landstingen bestämma bindningar i lag. I den månatt utan
första for varjefinns behov sådana bestämmelser torde i hand reglementetav

kommitté det ändamålsenliga instrumentet.mestvara
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4 §
läkemedelskommitté skall enligt förslag ha få del deVarje vårt rätt att av

verksamhetsområde.läkemedelsförskrivningar inom kommitténsgörssom
förskrivare inomsekretess kan råda och gällaInsynen bör bryta den som annars
sådana förskriv-såväl offentlig privat hälso- och sjukvård. skallDen avsesom

plats skall finnas registrerade hosningar till följd förslagvårt på annansom av
alltså inte meningenApoteksbolaget enligt lag receptregister. Det ären ny om

förfogande läkemedelskommittéer-hela patientjournaler skall ställas till föratt
nödvändiga lagstödet för detta.första meningen § har tagits in detI 4na. av

tillgänglig för läkemedelskom-Om information detta blirden på sätt ensom
brister förekommer skall kommitténmitté vid handen formnågonatt avger

för bristerna skall kunna elimine-de påpekanden behövs och rådgöra attgesom
utbildningsinsatser slag dendärvid kompletterande någotBedöms av vararas.
til med påträffade missförhållandenlämpligaste åtgärden för komma rättaatt

Utbildning skall kunna erbjudas såvälskall kommittén initiera sådana insatser.
och sjukvårdspersonal.offentligt privat verksam hälso-som

§5
kompetensbefordranlämpligt läkemedelskommittéerna för sinDet är att egen

läkemedelskommittéer liksom med forskningen. Sam-andrasamverkar med
dvs. istatliga ämbetsverken,bör också ske med de berördaverkan närmast

samverkansskyldighetförsta Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Enhand av
skall till fördenna paragraf. samverkan gådetta slag regleras Hur att gegenom

bestämmelser i lag.varken kan eller bör reglerasresultatavsett genom
Även ända-läkemedelsindustrin kan naturligtvis iblandsamverkan med vara

till ståndVid behov sådan samverkan kunna kommamålsenlig. bör utan atten
medgivande i lagen.det finns behov någotav

6 §
1991obligatoriskt enligt årslandstingets närrmderReglemente för samtliga är
fullstän-samband med landstingenskrav harkommunallag. Detta nästannäraett

be-närnndorganisation. Vi föreslårsindiga frihet själva bestämma attatt en
läkemedels-innehåll skall finnas också i lagenstämmelse motsvarande omav

betingade bestämmelserkan in lokaltkommittéer. I sådana reglementen tas som
i landsting därlagens paragrafer. Detta kanlämpligt kompletterarpå sätt t.ex.,

tillläkemedelskommittéer, gälla dessas förhållandeha fleravalt att varan-man
ellersammanhängande frågor. reglementendra och andra därmed De motsva-

läkemedelskommit-för dagensi flesta fall finns redanrande handlingar desom
också iförebilder för reglementennaturligt kunna tjänabörtér på sättett som

tillhandahållakunnabör Landstingsförbundetden mening. Vid behovlagensnya
kommittéreglementen.arbete medlandstingen underlag för deras
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Läkemedelskommittéerna kommer sannolikt i de flesta fall bud-haatt egna
Revisionen kommittéernas räkenskaper torde därvid i regelgetår. av vara en

uppgift för de revisorer skall granska den tillsättande nämndens verksam-som
het. kan lämpligt detta reglerasDet bestämmelse i reglemen-attvara genom en

för kommittén.tet

15.5 till receptregisterFörslag Lag om

l §
ADB-register inrättasDet lagen personregister enligt datala-är ettsom genom
1973:289. iBestämmelserna datalagen, tillståndsbestämmelser ochutomgen

bestämmelser rörande sådant reglerat i denna lag, blir gällande förärsom
receptregistret.

inledande innehållerRedan denna paragraf den markeringen i fråga grän-om
tör användningen, registret får föras för de ändamål iattserna som anges

ändamålsparagrafen. i normalfallet sker med hosDet Apoteks-ett receptsom
bolaget expedieras. Registrering emellertidoch redovisningär att receptet avses
få ske också inkommer till Apoteksbolaget någonreceptav som men som av
anledning inte expedieras. andra stycket för tydlighetens skull särskiltI anges

registeransvaret, med vilket följ skyldigheterrad enligt datalagen, åvilaratt er en
Apoteksbolaget Aktiebolag.

§2
Redovisningen uppgifter till sjukvårdshuvudmän tillskall ske deav organ som
föreslås få budgetansvaret för läkemedelskostnaderna, dvs. landsting och lands-
tingsfria kommuner.

3 §
första fårI stycket uttömmande de ändamål för vilka receptregistretanges an-

skilda slutliga reglerasvändas. De ändamålen har olika detavnämare, men som
i lagen hur uppgifterna skall hanteras länge de finns i receptregistret hossåär
Apoteksbolaget och vad får redovisas vidare från registret.detsom

punkt debitering betalningenFörsta stycket 1 gäller den skall ske avseendesom
för läkemedel, till den del inte betalas den enskilde själv. Eftersomsom av
denna debitering enligt kommitténs förslag inte skall ske till Riksförsäkrings-
verket för hela riket hittills, till den sjukvårdshuvudman patientenutansom som
hör till, finns för detta ändamål informationsbehov patien-så avseendeett nytt

nämligen beträffande möjlighet införabostadsorten. Punkt 2ten,. att ettger
med löpande sammanräkning varje patients inköpssummor, densåsystem attav

enskilde inte själv behöver samla kvitton för högkostnadsskyddets skull. Såsom
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framgår andra stycket dock denna användning förutsätterär registre-av som-
ring patientens identitet avsedd komma till stånd endast beträffande demattav -

själva önskar det. Någon registrering uppgifter inköpen utöversom av om
inköpssummoma får inte i detta sammanhang, och inte heller fårgöras sådan
information sammanföras med identitetsuppgiften bearbetning. Punkt 3genom
tillåter Apoteksbolaget utnyttjar uppgifterna i registret för sin ekonomis-att egen
ka uppföljning försäljningsstatistik.och Punkt 4 sjukvårdshuvudmärmensavser
berättigade intresse tillräcklig information den läkemedelskonsumtionav om som
finansieras deras budgetar. gäller här informationsintresseöver Det ett som

ekonomisk till skillnad från den följandeär punktens inriktningytterst natur,av
medicinska förhållanden. Punkt täcker dels återföringen5 till den enskildamot

förskrivaren och den förskrivare han eller hon tillhör, dels informatio-grupp av
till läkemedelskommittéerna.nen

I andra stycket preciseras för registeranvändningengränserna enligt de olika
ändamålen med avseende den integritetssynpunkt fråganpå avgörande huruvi-ur
da enskilda patienter eller förskrivare identitet får registreraspersoners
ocheller redovisas. Utgångspunkten får ske endast i denär så mån det äratt
nödvändigt för respektive ändamål skall kunna tillgodoses. patienterFör äratt
det i första hand den frivilliga servicen rörande högkostnadsskyddet som- -
kräver registrering personidentitet. Om direkt överföring införs ireceptav av
framtiden kräver detta identitetsregistreringså under tiden frånen som varar
och med överföringen och fram till expedieringen. Att den enskilda för-
skrivaren, återkommande får avidentifierad redovisning sinsom en av egen
förskrivning, kanske lätt kan igenkänna sina olika patienter i materialet torde
inte böra någon invändning. det förskrivaresmöta När gäller identitet är
avsikten redovisning till läkemedelskommitté identitetsanknutnaatt en av upp-
gifter skall förutsätta särskild begäran, avsnitt 12.2.5. Utöver vaden se som
uttryckligen tillåts det ofrånkomligt förskrivares identitetär kan kommaatt att
avslöjas indirekt redovisning sker urval. själva verket kommernär små Iav en
del de enheter kostnadsbärare redovisas till sjukvårdshuvudmärmen förav som
den ekonomiska uppföljningen omfatta bara förskrivare.endaatt en

4 §
Regleringen registerinnehållet följd den detaljerade bestäm-ärav som en av
ningen de olika registerändamålen helt kortfattad. Om förskrivningsorsakav
skall registreras i och för sig förenligtnågot torde med i fallvartsom vara-
registerändamålet enligt 3 § första stycket skall detta i form5 ske kod.av en-
Såsom framgår avsnitt 12.2.l kommitténhar inte tagit slutlig ställning tillav
denna fråga, föreslagit skall vidare iden beredas särskild ordning.utan att
Uppgiften finns i dag inte i varför förutsättning för sådanrecepten, en en
registrering det införs föreskrift skall innehålla uppgiftär att att receptenen om

förskrivningsorsak. uppgifter inte personuppgifter, uppgif-För dvs.ärom som
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hänföra viss gäller inga särskilda restrik-inte till någongår attter person,som
tioner.

§5
ske för framtagandeSambearbetning med personregister behöver kunnaett annat

uppgifter förskrivaren för redo-tillförlitliga, aktuella och fullständiga omav -
§ förstatill de andra enligt 3visningen till förskrivaren själv och mottagarna

hänföras tillför förskrivningendebiteringen skall kunnastycket 5 och rättatt-
§ första stycket uppgifter förutsesenhet kostnadsbärare enligt 3 4. Dessa

förskrivare Socialstyrel-finnas hämta i register hoskomma övernyttatt att ett
avsnitt 12.2.2.sen, se

eventuelltsambearbetningsmöjlighet möjlighet tilldennaUtöver öppnas etten
förskrivaren till apoteket,överföring frånframtida med direkt receptsystem av

vilkensambearbetning mellan den databas ivilket skulle innebära begränsaden
kalladHälsodatakommitténs beteckningförskrivaren för sin journal här med

receptregistret.vårdregister och

6 §
strikt till vadpersonidentitet sökbegrepp begränsasAnvändningen somsomav

fårkunna tillgodoses.olika registerändamålen skall Detnödvändigt för deär att
flesta fall leder tillregisterändamålsbestämmelserna i de ävenobserveras attatt
sökbegrepp redo-fram med personidentitet så måsteuppgifter får sökas somom

hänföra till enskildvisning uppgifterna inte går någonske så attatt person.

§7
inteuppgifter ADB-medium begränsas på något sättUtlänmandet på annatav

Registerändamålet enligtregisterändamålsbestämmelserna.följerän som av
utlämnande2 torde dock inte kräva någonstans.3 § första stycket något

8 §
vartefter ändamål förregistret deuppgifter bortGallring skall ske så tasatt ur

vidareredo-ändamålSåvitt gäller devilka har uppfyllts.de bevarats avsersom
redovisningenuppfylltändamåletuppgifter till andra närvisning ärmottagareav

personuppgifter, vilket innebärförgäller barahar skett. Gallringsbestämmelsen
möjligtdet inte längrehar tagits bortuppfyllt mycket ärkravet såär attatt om

normalfalletdvs. iuppgifter till visshänföra kvarvarandeatt omperson,en
identitetsbeteckning har avlägsnats.ellerpersonnummer annannamn,

9 §
uppfyllasförskrivarna tordeInformationsskyldigheten gentemot genom

Informationen till patienternaeller liknande.utsändande informationsbladettav
direktmedapoteken. Ombesökkunna lämnas vid dessas påbör ett system
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överföring från förskrivaren till apoteket införs, och sådanareceptav recept
registreras i receptregistret, behöver dock informationen till patienten lämnas
vid tidigare tidpunkt. Eventuellt kan detta då ske förmedlingen genom av
törskrivaren.

10 §
Om beredningen frågan registrering förskrivningsorsak se avsnittav om av
12.2.1 leder fram till sådan registrering skall ske, de kodersättsatt en som
skall användas i kraft Socialstyrelsen meddelar föreskrifter detta.attgenom om
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Reservation Leif Carlson mav

Det är tvekan väsentligt för bedömningenutan skall ha förav ansvaretvem som
läkemedelsförmånen beaktar läkemedel ingåratt att i denman som en resurs
samlade hälso- och sjukvården. Det kan motiv för sjukvårds-ett attses som ge
huvudmännen samlat kostnadsansvar för läkemedelett och övrig hälso- och
sjukvård.

Ett sådant samlat innebär dock också väsentliga nackdelar och dessaansvar
överväger enligt min mening. Förslaget stärker dessutom landstingens monopol-
situation, vilket jag finner principiellt olämpligt.

Det är svårt fördelarna huvudmärmenatt kostnadsansvaretatt övertar förse av
läkemedel detnär, uttrycks i direktiven: Det finns dock mycketsom talarsom
för det rättviseskäl böratt statlig uppgift prissätta de läkemedelav attvara en

omfattas subventioneringen iäven fortsättningen.som av
Läkemedelstörmånen bör nationell för bevara läkemedelssorti-attvara etta

med enhetliga priser. Medel fördeladement 23 landstingpå och 3 kommuner
leder ofrånkomligen till ojämlikhet i vårdutbud och service. Det råder också
enighet nationellt reglerad läkemedelsförmån innehåller följandeom en som
komponenter: Nationellt urval, statlig prisreglering efter förhandlingar med
industrin, nationellt reglerade egenavgifter nationellt reglerat högkost-samt ett
nadsskydd. Det finns alltså såväl medicinska sociala och ekonomiska skälsom

upprätthålla brett läkemedelssortimentatt tillett enhetliga priser helaöver
landet. Enligt min mening kräver sådan ordning statligt kostnadsansvar.etten

En enhetlig prissättning och identiskt sortiment kräver i längdenett läkeme-att
delsförmånen betalas Om landstingen skall betalastaten. kostnaden, medanav

bestämmer spelreglerna,staten rationellastörs betalnings- och kostnadsavväg-
ningar mellan de olika nivåerna. Om det finansiella läget är underansträngt en
längre tid, kommer detta med sannolikhet leda till landstingenstor begäratt att
beslutanderätt vad gäller sortiment prissättning och utforrrming betalsy-som av

för läkemedel. Detta kanstemet få negativa effekter för likvärdig sjukvården
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decentraliseratläkemedelsindustri. Ettsvenskförliksomlandethelaöver
läkemedels-leda tilllättkanvårdproducenterna attupphandlingssystem styrt av

blialltsåriskerarLäkemedelkostnaden.rörliga attdenkostnaderna utgör mest
kortsikti-oftastdetta slag ärBesparingsåtgärderbesparingsposten.förstaden av

utvecklingenmedanbudgetperiodnormalt endastöverblickaroch avenga
inteförutsätterinsatslångsiktig attläkemedel är resursernamoderna somen

anmärkningsvärtbakgrund det attdenna ärsparande. Motkortsiktigtbeskärs av
närings-långsiktigadensamhällsekonomin ochförhar ettstaten, ansvarsom

sjukvårdshuvudmännen,tillstyrmedelstrategiskaöverlämnaskullepolitiken,
regionaltendast harhuvudsakivilka ansvar.

framför alltupphandlingssystem är attdecentraliserat nyamedRisken ett
läkemedelNyadyrare.uppfattasdeundviks eftersomläkemedeleffektiva som

besparingseffekter uppträ-ochäldrekostnadseffektivare änoftarelativtdockär
be-sjukdomenbehandladedenkostnad förtotalasamhällets genomförder
ocharbetsskade-sjukförsäkringen,sjukvården,läkemedelsförmånen,isparingar

sjuk-förtidspensioneringen. Förstgällerdeli densocialförsäkringen omsom
ohälsaochsjukdominsatsmedelalla dessaför motvårdshuvudmarmen ansvarar

då klartLäkemedel kankostnaderna göras.avvägning ses somriktigkan aven
förtidspensionochsjukskrivningtillalternativeller nukomplement somett
överföra komponentenbartAttförsäkringssystemet.statligadet enbestrids av

monopolsystem.ispeciellt intebedömningsmöjligheterna, ettinteförbättrar
välfärds-statligadeteffekterharläkemedelsutnyttjandetinsemåsteMan att

ochsjukskrivningförkostnaderpåidag,utformatdet är t.ex.systemet som
läkemedelanvändningorationellriskfinnsförtidspensionering. Det avatt en

arbetsgivarna.ochtillkostnaderövervältringtill statenleder av
kunnathellerhar intekostnadsöverföringbuds förtillmetoder stårDe ensom
regleraförförslagproblem. Deväsentliga attskapareffektivavisas utanvara

läke-beträffarvadhuvudmarmaskapändratvidrelationernaekonomiskade ett
intemedgerochkomplicerademinstdiskuterats, är sagtmedelsförmånen som
lagtmajoritetkommitténsförslagDetöverblickbarhetenkel systemet. somaven

inteövergångsperiod,under tarvarje fallilandstingen,factodeinnebär enatt
fårhoskvar statenliggerdetta attstatenkostnadsansvaret genomattöver utan

Detuppräkning.årliggaranteradmedstatsbidragsärskiltför ett enansvaret
incitamentekonomisktstarktövergångsperiod finnsunder ettdetbetyder att en

lands-Förslagetläkemdel.förkostnadernaminskainte gerlandstingenför att
detvarförkostnadsansvaret,slutligadetinte sombetalningsansvarettingen men

mening,minenligtockså,finnsvinns. Detintereformenmedvinnasskulle
finansierings-införbrukargruppernabland ett nyttbeaktaskälstarka att oron
överföringvidbildenkompliceratdennahurexempel avEtt orosystem.

måstekommitténlösningspecielladenlandstingen ärtillkostnadsansvaret som
probleminte detkostnadsöverforing uppkommerblödarsjuka. Utanförinföra

speciallösning.komplicerandeförorsakar ensom
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För dämpa läkemedelskostnadernasatt utveckling förutomär, det subven-nya
tionssystemets dämpande effekt, enligt min mening, det väsentligamest att

förskrivningsmönstretpåverka hos den enskilde receptutskrivaren och det kost-
nadsdrivande samspel med patienten lätt upptstår tredjenär betalar.som parten
Detta kan göras återföring utskrivningsmönstret till förskrivarengenom av
tillsammans med besked han ligger inom normalområdet eller inte. Dettaom

den enskilde förskrivaren möjlighet regelbundetger ställning tillatt sinata
förskrivningsvanor. Vid och bestående avvikelserstora kan kollegial kontakt tas
från läkemedelskommittén för överläggningar, bl.a. lämpliga fortbildnings-om
insatser. Dessa åtgärder torde påverka kostnaderna förändringän någon påmer
huvudmarmanivån. Ett förskrivarregister utredningen föreslår, medsom stor
tyngd lagd vid integritetsskyddet, därförär nödvändig. Däremot finns inget
behov landstingen får tillgång till förskrivningsmönstretatt då läkemedels-av
kommittéerna, enligt min mening, skall självständiga med bud-vara egeten

och finansierade landstingengetansvar vilka inte heller får kostnadsansva-av
för läkemedlen.ret

Det alltsåär synnerligen viktigt läkemedelskommittéerna självständiga,att är
kompetenta och behandlingsorienterade med informationsskyldighet till alla
förskrivare, offentliga och privata. Läkemedelskommittéerna vid universitets-
sjukhusen bör ha fastlagd skyldighet bistå de lokala kommittéerna dåatt det
finner stöd påkallat.

Det problemetstörsta i dag kommittéernaär saknaratt organisation.en egen
Om läkemedelskommittéema och det stöd i form läkemedelsinformations-av
centraler behövs, fick andelstörre medlen för läkemedelsinformationsom en av
skulle de kunna bygga producenter och distributörer obunden organi-upp en av
sation informationsläkare-, sköterskor och apotekare. Kommittéerna behöverav
alltså ekonomiskt stabil grund resultatenheter med budgetansvar. Medlenen som
för detta bör andel läkemedelspriset.tas ut Ca 0,5-1 % läkeme-som en av av
delsförsäljningen lämplig nivå. Det skulle 60-120synes vara en motsvara
miljoner kronor år. Det bör framhållas detta inte någonär kostnad förattper ny
läkemedelsförsäljningenförmånen. Apoteksbolagets kostnad för denna typ av
information torde redan idag ligga vid denna nivå. Skulle läkemedelskommittéer
till övervägande del finansieras ekonomiskt hårt ansträngda landsting innebärav
det uppenbar risk läkemedlens medicinska ändamålsenlighetatt kommeren att
tillmätas mindre vikt i förhållande till ekonomiska incitament. Många landsting
skulle antagligen välja sina på påtagliga och lättförståddaatt satsa resurser mer
brister i vården även det skulle få det ekonomiska för läkemedelsin-om ansvaret
formationen på det lokala planet. Detta skulle sannolikt leda till informations-att
insatserna blev mycket ojämnt fördelade landet.över finnsDet då uppenbaren
risk särskilt informationen till privata förskrivareatt kan komma undantag.på
Det bör nämnas landstingen i många år haft helaatt för läkemdelskost-ansvaret
naden i den slutna vården de, med undantag,utan någraatt ett störresatsatpar
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läkemedelsinfor-ellerläkemedelskommittéerpåläkemedelsinformation,resurser
majoritetensenligtlandstingen,förtalar ävenmationscentraler. Detta att om

säkerställer dettaläkemedelsförmånen såhelaförkostnadsansvaretfårförslag,
läkemedelskommittéerna.finansieringenautomatisktingalunda av

ochnäring,viktignationelltindustripolitiskLäkemedel nämntsär, ensom
förfogasjukvårdshuvudmärmen överhellredärförbör änregeringochriksdag

Förkla-läkemedelsindustri.innovativframgångsrikharSverigestyrmedlen. en
samarbeteblandutvecklingen ärframgångsrika gottannat ettdentillringen

kanSamarbetetsjukvårdsforskning.ochforskningsinstitutionerindustri,mellan
läkemedelsförmå-iinallt för långtgriperregleringarförsvåraslättdock somav

patienternainte kommerrönforskningenstill följdfåroch senasteattsomnen
dessalandstingentill närläkemedelförmedelstatligaöverföradel. Atttill

mindredärförförefallerunderskottsinanedbringaförarbetarintensivt att
lämpligt.

organise-globalti vården,produktionsfaktorinternationellLäkemedel är en
riskenökaskullefinansieringochprissättningfördecentraliseratrad. Ett ansvar

läkemedelsindustrinssvenskadenskulledärmedochpriserfelaktigtför satta
tillförsvagasläkemedelsmyndigheterländersandraförhållande tillställning i

fastställspriserekonomi. DeSverigesfördärmedochindustrinnackdel för som
priserkorrektaomöjliggörsådanalågtpriser. För attblir högstahär satta mer

förforskningfinansieringenförsvåradärmedochutomlands nyaavtas ut
läkemedelsterapieroch bättreintroduktionstaktminskadläkemedel. En nyaav

läkemedelsindustrin.svenskainnovationsnivån i denföreffekternegativafåkan
nationelltickeprisförhandlingarna. Ettinationell kompetensförtalarDetta en
finan-Omläkemedelsförsörjningen.risk förvissinnebär ocksåsystem en

åstad-förtillskapasmetoderolika attmåstetill huvudmännenöverförssieringen
tidigareSomfungerar.finansieringssystemnuvarandemeddetkomma som

komplicerade. Dettaochsvåröverskådligametodernaredovisadedeärnämnts
inteläkemedlenförkostnadsansvaretmitt förslag,enligtOm,orationellt.är

hellerintesjälvklartfinnshoskvarliggerlandstingentill statenöverförs utan
prismyndighet.ochprissättningförtillskapaskäl system nynågot nytt enettatt

behovföreligger dåheller etttillfyllest. Intedå ett person-avärDagens system
uppfölj-ekonomiskasjukvårdshuvudmärmensmöjliggöraförregisterbaserat att

vidbehovdå dettalandstingbelastar rättochkorrektafakturorna ärning attav
uppkommer.intekostnadsansvaroförändrat

harKommitténomfattning.förmånensockså sägasord måsteNågra om
läkemedels-omfattasskallsjukdomvidförskrivsläkemedelföreslagit avatt som

preventivmedel kommaskulleavgränsningenMed denframtiden.iförmånen
detta ärmajoritet,kommitténsfrånskillnad atttillJagutanför systemet. anser,

begränsning.riktigen
sjukdomvidkostnaderhögaförhindrainriktasbörLäkemedelsförmånen att

preventiv-människorsfriskaförkostnadernarimligtintedet kanoch attvara
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medel får medräknas i underlaget för uppnå det högkostnadsskyddatt skallsom
skydda vid sjukdom. De invändningar detta framförallt innebäran-rests motsom
de det skulle öka abortfrekvensatt inte hållbara.är Här ungdomsmottag-är
ningar, preventivmedelsrådgivning i offentlig eller privat regi väsentligare och
det torde lättare motivera till fullödigatt rådgivningvara alternativaen om
preventivmetoder bl.a. med tanke på HIVAIDS stimulera dessa änattgenom

låta skattebetalarnaatt generellt subventionera preventivmedel till friska. Det är
också väsentligt det understryksatt och stärks. Det finnsansvaret helleregna
inget hindrar sjukvårdshuvudmäxmen,att finnersom det angeläget,om man
själva erbjuder sig subventionera preventivmedelatt i samband med åtgärdspaket
för preventivmedelsinformation vid godkärmda offentliga eller privata mottag-
ningar i avsikt minska antalet aborteratt och risken för HIV-smitta. Subventio-

blir då riktad och lämplig för fortgåendenen utvärdering på sättett som en
allmän subvention p-piller inteav

Skälen för överföra huvudmarmaskapetatt för läkemedelsförmånen till lands-
tingen kan enligt min mening inte rationella och betingadeanses vara av en
önskan effektiv och ekonomisk läkemedelshanteringom en fastutan mer av en
ideologiskt betingad önskan stärka landstingen. Jag kanatt därför inte biträda
förändringen kostnadsansvaret. Jag kan inte heller biträda landstingenav att
finansierar läkemedelskommittéerna eller prissättningssystematt ett ochnytt

prismyndighet skapas. Jag kan, i konsekvensen ny med dessa förslag, inte
heller biträda personbaserat register förett möjliggöra sjukvårdshuvudmän-att

ekonomiska uppföljning eller landstingennens tillgång till förskrivnings-att ge
mönstret. Preventivmedel till friska bör inte heller omfattas läkeme-personer av
delsförmånen.

Reservation Inger Hallqvist Lindvall mpav

Kapitel 11

Angående läkemedelskommittéernas och de regionala informationscentralernas
finansiering och oberoende ställning.

Det krävs tydligare direktiv deän utredningen föreslår till förstöd desom
landsting snabbt skall bygga kraftfull och kompetentsom kommittéor-nu upp en
ganisation med också för personlig, behandlingsorienteradattresurser ochsvara
kliniskt inriktad förskrivarinformation, oberoendeär såväl producentersom av

distributör. I dag finns behov förstärkasom den medicinskaatt delen i för-
hållande till den farmaceutiska, huvudsakligen sker via apotekare anställdasom
vid distributören, Apoteksbolaget. Likaså skall kommittéerna kunna avbalansera
läkemedelsproducenternas informationsinsatser. Således måste finansieringen
säkras.
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läkemedelskom-tillförsälcrarbästockså hurprincipiell fråga ärviktigEn man
framstårtydligtkommittéernaställning. Attsjälvständig sommittéerna en

rekommendatio-till derasföljsamhetenviktigt förobjektiva ärochoberoende
läkemedelsnotan,finansiärendvs.landstinget,tillberoendeställningEn avner.

kangrunder,andrapådet, änsättifrågasättaskunnaskulle omsomsamma
Apoteks-distributör,därdagensinvändningarprincipiella systemmot enresas

finansieradoffentligtförekonomiskadetdel utrymmethar såbolaget, stor aven
s.k.hälften utgörårSEK130 miljonercirkaläkemedelsinformation, varavper

lämp-principiella frågandenliksomfaktum,förskrivarinformation. Detta om
distribu-anställda hosskötsförskrivarinformationen enligheten personeravatt
rolllandstingensinförutredasochtydliggöras somdessutom nyamåstetör,

till-dettahar inteUtredningen ägnattjänster.Apoteksbolagetsbeställare av
uppmärksamhet.räcklig

enklast uppnåskanläkemedelskommittéerna genomställning föroberoendeEn
Finansieringenpersonalansvar.ochbudget-medgrundstabilekonomiskt egeten

viasäkerställasenklastdärvidkan norm.en
huvudmannaskapsföränd-föreslagnadenmedsambandisåledesskulleStaten

landstingenläkemedelskostnadernadelför hur somringen stor avnormange en
iframförsalternativläkemedelskommittéarbetet, ettför somskall avsätta

felaktigaskulle kunnadettillhänvisningmedavslås att gebetänkandet, men
kommitté-ökadeläkemedelsförsäljningökadkommittéarbetetförincitament

antingenifrånåsikt, kommaminenligtkanproblemresurser. Detta man,
försäljningennationellasamladetill denförhållandeisättsatt normengenom

vidråddeläkemedelsförsäljningtill denrelateras someller att normengenom
skulleNormenlandstingen.tillkostnadsansvaretöverföringenförtidpunkten av

lämpligenkundeMedlenläkemedelsnotan.%0,5-ltillförslagsvis sättas av
prisförhand-Landstingsförbundetskommittéernaolikatill defördelas t.ex. av

aktivitetsplaner.redovisadeefterlingsdelegation
läkemedelsinfor-regionalademedel tillmåste ävenföreslagenInom norm

skallhuvudsakligendessaskäl förBärande attmationscentralerna rymmas.
Detfinna.svårahittills, ärmarginal, attApoteksbolagetsinomfinansieras som
dis-tidigare nämnts, attmotinvändningar,principiella enfinns tvärtom som

förskrivarinformation.samhällsbetaldföranställdahartributör
på dettaställningenoberoendedenochfinansieringensäkraväljerOm attman
kommersnabbtlandstingenförförutsättningarnade bästa attocksåsätt ger man

läkemedelskommittéarbetet.viktigamed detigång

vSandströmStigReservation av

tidSträngsGunnarunder1955tillkomläkemedel somförlistanfriaDen
denuppbyggnadenipusselbitdenbetrakta avkansocialminister. Man som en

välfärden.generella
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Går tillbaka och studerar motiven för tillkomsten så detman attser man var
både humanistisk och rättvisetanke bärande för reformen. Denen som var
syftade till förbättra situationen för kroniskt handikappadeatt haftgrupper som
det i livetsvårt och på så skänkasätt dem viss trygghet och lindring i sinen

tillvaro.utsatta
Det skall alltså till mycket innan river sådan grundläggandeman upp en

reform. Man bör också ställa sig frågan vilka systemfel i ekonomin och tänkan-
det fyrtiogör år flerdubbling produktion ochatt trotssom man senare, en av
produktivitet och allt skapandestörre samhälleliga överskott och materielltav
överflöd tvingar in de och i allomfattandesvagaste mest utsatta grupperna en
besparingshysteri. Kan det inte så det tillägnandetär samhälletsattvara av
frukter har snedvridits och det därär bör in energin försättaattsom attman

tillrätta systemfelen
Vänsterpartiets principiella ståndpunkt framgår den motion vi lämnadeav som

till riksdagen i januari 1995:
Vi Principen de fria läkemedlen handlar solidaritet. Allaattanser om om

skall solidariskt skattsedelnöver dela kostnadernapå för de kroniskt sjukas
behov bl.a. livsnödvändiga mediciner. Det så vi tolkar beslutetär deav om
kostnadsfria läkemedlen från 1955 riksdagensoch uttalande de vedertagnaatt
principerna kostnadsfria läkemedel skall fast.ståom

fria listanDen uttryck förär frånsynsätt utgår samhället skallett ett attsom
upprätthålla rättvisa mellan märmiskor funktionshindermed och icke funktions-
hindrade. Ett tillsynsätt exempel Handikapputredningen för.uttrycksom ger

Enligt min mening skälen tillär förkasta den fria listan alltföratt nu svaga.
Prestigeskäl. Som framgår så detär många utredningar ifrågasattharsom

den fria listan inte nått ända fram, LFU och Merkostnadskom-senastmen nu
mittén. Det skulle många uppfattas triump den fria listan för-av som en om

Men detta kan inte acceptabelt skäl.ettsvarm. vara
Öka kostnadsmedvetenheten. Det tveksamt sjukaär svårtom personer

kanske med kansvåra förväntas mobiliserasmärtor någon energi hållaatt
koll kostnaderna. Snararepå kanske tillför påfrestande irritationsmo-ettman

Som jämförelse traditionså är läkemedlen inom den slutna vårdenment. av
fri för patienten.

3. Besparingsskäl. Det också tveksamt det finnsär några besparing-störreom
just dettagöra på område. De flesta kommer sannolikt slå i högkost-attar att

nadstaket ändå. falll många kan det rationellt och förenligtväl medvara mo-
dern läkemedelsterapi tillhandahålla fria läkemedel. Kommitténs förslag påatt
diabetesområdet kan här genombrott för tänkande naturligtett ett nyttvara som
borde kunna överföras på andra diagnosgrupper.

Alla4. skall med och bidra till saneringen rikets finanser. Rättvise-vara av
skälet. trubbigasteDet alla. De kommer drabbas bortta-attav grupper som av
gande den fria listan hör undantagslöst till dem redan fåttnästan detaav som
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beräkningar det denFinansdepartementets så ärEnligtstörsta stötarna. egna
haft procentuellahushållen denekonomiskt decilen bland störstasvagaste som
flesta hushåll i målgruppen.tillhör de allraåtstranmingen. Och till denna grupp

arbets-inne påskäl påminna många, ärkan ocksåDet attatt somomvara
läkemedel. grund detha fria Påfortsättningsvis kommermarknaden, även att av

osannolikt detnivå det intekonstruktion och såhögkostnadsskyddets är attnya
förhandlingarförhandlingsobjekt i kommande påattraktivtblikommer ettatt

Även normal inkomst-beskattad behöverförmånen blir såarbetsplatserna. enom
300 kronor år.aldrig betala påän etttagare mera

människor med säkrasituation där friskabefinna iVi kan alltså snart oss en
viktigfråntagitsskydd de harhar fullgott ocharbeten trygg-mest utsattaett en

hetsförmån.
också därförrelevanta skälet. DetMedicinska skäl. väl det ärDetta är mest

fria listan.modernisering den Detmotionerat och ärvi har översyn avom en
fixering vidtill alltförfria listan lederbäring i denockså storargumentet att

förlorad.terapin kanläkemedlet helhetssynen gåoch påatt
läkemedlet i sittinvi denDärför välkomnar sätteratt samman-synen mannya

särskilda vårdprogram därochvid förslaget diabetes,hang, upprättaromsom
viktig del.fria läkemedlet kan ingådet ensom

kommer detdelvis såsådana bygger på synsättEftersom ett nyttprogram
lämpligtdet kansuccessivockså behöves över näröversyn att ettatt ansesen

ingå i vårdprogrammet.läkemedel eller hjälpmedel börfritt
dock den friakomma igång, börfler diabetes kanTill dess, änatt program

reviderad form.dock ilistan finnas kvar, någotom
omvandlingstryck sjukvårds-skapar pådetta bl.a. dåEtt skäl till är ettatt man

för inga läkeme-och innebär deminitiera sådanahuvudmärmen att nyaprogram
fria listan ochförst bort denbli falletdelskostnader vilket skulle togmanom

successivt skulle återinföra den igen.sedan
mycket positivt hända.då inteekonomiska läge skulle sådagens trängdaI

Sammanfattningsvis:

outvecklade. Utredningenochfria listan förtill bort denSkälen äratt ta svaga
medicinsk synpunkt, dettillräckligt beaktat de fördelar;inte ävenhar somur

modern ochfria läkemedel. Iförskrivakan innebära kunna ut-att en mer
fria läkemedel kommaläkemedelshanteringen kanhelhetssyn såvecklad på

vårdprogram.inslag inaturligt och önskvärt mångaframståatt ettsom
forsamhället slagit långtbesparingspendeln i närocksåJag att mannuanser

de smårättviseskäl sigslags förmentnågot utsattamest gruppernasgerav
nedskärningariställtshar många gånger smärtgränsenförmåner. Frågan var

min mening den här.Enligt gårgår.
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Särskilt yttrande Leif Carlson mav

Jag delar kommitténs förslag angående den principiella utformningen denav
framtida läkemedelsförmånen. Det principiella ställningstagandet utform-om
ningen det heltär klart väsentligaste och detaljutformningen mindre betydel-av
se.

Jag vill dock jag de föreslagna nivåerna inteatt välatt är awägda.ange anser
En med egenfmansieringsgradtrappa 100, 50 och 10 % obalanseradären
och medför för snabb sänkning den finansieringen fören åstundadattav egna ge
styrande effekt och önskvärd information det alltid föreligger kostnader.attom

Det torde inte orimligt själv betalar till 1200 kronoratt år,vara man upp per
100 kronor månad för nödvändiga läkemedel, ställer detta iper relationom man
till andra utgifter. Det ocksåär mindre lämpligt fullständiguppnåratt man
kostnadsfrihet. En expeditionsavgift bör alltid denäven hålles mycketuttas om
låg.

Det är kommittén också framhåller, väsentligt hög kundser-som ytterst att en
vicenivå upprätthålles och för undvika likviditetsproblematt system skapas.att
Möjlighet for den så önskar, i likhetatt med förslag i LFU 92, ha fastsom ett
avtal med sitt apotek betalning 100på kronor månad bör till exempelom en per
finnas liksom också andra alternativa metoder för begränsa likviditetsbe-att
gränsningar. Det kan intresse apoteken möjlighet utformaattvara av attges

lösningar för hög service. En viss konkurrensatt kommeregna patientenge som
till del bör då uppkomma.

Jag ändamålsenligare utformningatt hade varit egenfmansierings-anser en att
graderna hade varit 100 % till 500 kronor, 50 % till l 000 kronor, 25 %upp

till 2 000 kronor och 10 % till 000 kronor,4 vilketupp sammanlagtupp ger en
maximal kostnad l 200 kronor år. Till detta skall läggas efterav per att man
uppnådd kostnadsfrihet, dvs. från 001 kronor4 fortsätter betala expedi-att en
tionsavgift 10 kronor recipe.om per

Jag också det varit lämpligt kommittén iatt avsnittet Patientavgifteranser att
och högkostnadsskydd i den hälso-öppna och sjukvården avsnittet 7.5.4.
Högkostnadsskyddets utformning, behandlatnärmare möjligheten medettav
högkostnadsskyddet för läkemedel analogt inomäven den hälso-öppnasystem
och sjukvården. Kommitténs motiv för den trappstegsformade högkostnadsmo-
dellen: att de offentliga subventionerna tillstyra med behovstorapersoner av
läkemedel och därmed höga kostnader. Det såledesär de storaomsorgen om
sjukvårdskonsumenterna ligger bakom kommitténs principställningstagandesom
i den här frågan, måste också gälla de har behov konsumera mycketattsom av
vård och därmed har höga kostnader. Följdaktligen bör de med få besök på
grund vård- och behandlingsbehov betala större del vårdkost-av en egen av
naderna deän med behov många besök. Enligt min mening borde i likhetav
med vad jag anfört vad läkemedel,angår det efteräven takuppnåttovan
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full-någonsin blirbehandling inteochvårdavgiftsymbolisk såkvarstå atten
spridninglikviditetsskydd ochförLämliga formerkostnadsfri.ständigt av

utarbetas.härbörunder ävenåretkostnaderna

ochPerssonMargaretayttrandeSärskilt av

HedinBernt

männi-allavälfärdspolitiken ärgenerellai denhörnpelarnaviktigastedeEn av
centralLäkemedlen intarinkomst.sjukvårdgodtillskors enrätt oavsetten

betydelsefulladensjukvårdspolitik ärsolidarisk mesti sjukvården. Enposition
individen.enskildedenkansamhällettrygghetsfaktorn gesom

läkemedelbehandlingar ochsjukvård,avgifter förharföljd årUnder aven
omvårdnadförlikartadvaritharUtvecklingenför medborgarna.markantökat

avgifter-de höjdaharandra ordMedsektorn.kommunaladenservice inomoch
Vi kanomvårdnad.vård- ochsamhälletsbehöverdrabbat dem mestsomna

förtidspensio-såväl ålders-forpensionsförmånernasamtidigt konstatera somatt
År det1996 blir1990-talet.delengångnaunder denkraftigturholkatsnärer av

höjdabådedrabbatsalltsåPensionärskollektivet harförsämringar.ytterligare av
sänkta inkomster.ochavgifter

människorfleralltsignalerfått klaraviorganisationerna har att avInom om
bl.a.vilketserviceinsatser,vård ochsökafråntvingas avståkostnadsskäl att

folkhälsaniklasskillnadernaharVidareanhöriga.belastning påökadinnebär en
hälsaniskillnadernamedtaktundersiâkningar. Ienligt olika attbetydligtökat

bakgrunddennalåga. Motvårdför ärkostnadernaviktigaredetökar är än att
olika delarhurkonsekvensanalyserborde gjortsdetdärförvi avavattanser

läkemedels-förändringarolikaupplevatänkasfaktiskt kanbefolkningen avrent
högkostnadsskydden.ochförmånen

läke-påmiljard kronoromkringbesparing pådenUtgångspunkten för en
vi inteangivit kanutredningenden härdirektiven förmedelsförmånen som

läke-användermänniskorendast debetyder detpraktikenI att somacceptera.
befolkningen40omkringDebesparingarna.för procentskall stå sommedel av

ytterligaremedbidradärmed intebehöverunder årläkemedelbehöverinte ett
detta ärViläkemedelsförmånen. ettattfinansieringenmedel till menarav

oacceptabelt synsätt.
efter årårsjukdomar ärbeståendemedmänniskorRelativt stora grupper

uppfattningprincipiellaförbrukningsartiklar. Vårläkemedel ellerberoende av
förbruk-läkemedel ochsinaskall fåsjukdomarkroniskamedmänniskorär att

grund-upprätthållagällerdetVikostnadsfritt. attningsartiklar att enmenar
drabbasdeskallmedborgareallasamhället; attsolidaritet i vetaläggande om

Kostnadsfriaalla.solidarisktbetalaskostnadernaskallsjukdomsvår avav
bådetrygghetdärförsjukakronisktförförbrukningsartiklarläkemedel och ger
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dem sjuka ochär befolkningen. Utredningens förslagsom resten av att ta
betalt för läkemedel och förbrukningsartiklar i dag kostnadsfriaär därförärsom

principiellt i fel riktning.ett steg
För den sjukär det samtligaär kostnader kring sjukdomen blirsom som

föravgörande hur dyrt det blir. Det beloppet kan i vissa fall blisammantagna
ganska karensdagen i sjukförsäkringen,stort; reskostnader, vård- ocheller
behandlingskostnaden och läkemedelskostnaden. Under den förutsättning kom-
mittén haft arbeta, så vi uppdelningenatt i högkostnadsskyddtvåaccepterar
under den mycket bestämda förutsättningen högkostnadsskyddet inte fåratt,
höjas ytterligare. De fem åren har sjukvårdsavgiften stigitsenaste betydligt mer

konsumentprisindex.än Denna utveckling får inte fortsätta och måste stoppas.
Högkostnadsskyddet för sjukvården har inte preciserats, det landstingenär som

skall det.avgöra För del villvår vi framhålla periodisering bör införas.att en
dettaI sammanhang vill vi också stryka under betydelsen remisstvång tillattav

Specialistvård inte införs. Vidare skall avgifterna för Specialistvård ingå i hög-
kostnadsskyddet. skildaI sammanhang framhålls i dag ofta primärvårdens stora
betydelse. Vi vill emellertid framhålla märmiskor med kroniska sjukdomaratt
och svåra skador i många fall helt beroendeär fungerande Specialistvård.av en
Det högkostnadsskydd konstrueras i landstingen får inte innebära männi-som att
skor behöver Specialistvård missgynnas.som

Ett mycket angeläget krav, från sida,vår är reskostnaderna för sjuk- ochatt
behandlingsresorna ingå imåste högkostnadsskyddet för vården. Vissa behand-
lingar kräver kontinuerliga mellan bostaden och sjukhus, dialys,resor t.ex.
vilket pågår flera igånger veckan uppehåll, år efter år. För andra sjukautan
märmiskor andra formerär behandlingar mycket angelägna. Dryga kostnaderav
för behandlingsresor medför redan i dag människor tvingas fråavståatt t.ex.
sjukgymnastik. Att frånavstå sådan behandling kan innebära både mänskligt
lidande också samhällsekonomiska förluster. Utredningen har inte redovisatmen
något konkret förslag kring sjukresorna med hänvisning till bl.a. Samreseutred-
ningen. Vi vill betona det heltär nödvändigt sjukresorna föratt återkomman-att
de behandlingar finns med i det förslag till högkostnadsskydd regeringen väntas
föreslå riksdagen.

En grundläggande förutsättning för den läkemedelsförmånen skallatt nya
fungera varje läkemedelsköpareär rutinmässigt erbjudsatt periodiceringen av
läkemedelskostnaderna. Sker inte detta riskenär klassklyftorna i folk-stor att
hälsan ökar ytterligare inte minst gäller detta för med förtids- ochstora grupper
ålderspension. För de kroniskt sjuka enkeltär periodiserat mycketett system an-
geläget. Det torde också relativt okomplicerat genomföra. Den behand-attvara
lande läkaren patienten under det kommande kommervet åretatt nå högkost-att
nadstaket. Vi vill därför föreslå dessa patienter under det kommandeatt året
får smart-card, det möjligtgör inte behövaett betala kontant på apoteketattsom

i stället periodiseradegöra inbetalningarutan högkostnadssumman 1 000påav
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förändringarnainnanlöstperiodiseringssystemet ärVi förutsätterkronor. att
kraft.iträder

konstruktionenhuvudforslagkommitténsivi instämmaAvslutningsvis vill om
det främstrimligt ärläkemedel. måsteför Dethögkostnadsskyddet attvaraav

hadealternativetblir dyrare,läkemedelavgifter förlågkonsumentemas som
höjakraftigtmycketförutsättningengivnadenbesparingar är attvarit om --

hand drabbati förstaåtgärdvaritskulle hatak.högkostnadsskyddets Det somen
människor.sjukakronisktochsjukasvårt

SchermanK.G.yttrandeSärskilt av

lägger2000HSUläkemedelangåendeförslagtill .deanslutningI num.m., som
följande.anförasärskiltjagfram vill

läkemedelsfömzånen frånÖverföring förkostnadsansvaret staten1 av
till landstingen

öppenvård börläkemedel iförkostnadsansvarettillavgörande skälEtt att
sigintresseraanledningskall fålandstingenlandstingen atttill äröverföras att

verka försjälvaincitament göraochutvecklingkostnaders attför dessa resp.
läkemedel ochinsatsermellanavvägningarrationellaförskrivarna avgör avatt

kostnadsan-slutligadetuppnås måsteeffekt skalldennaterapi. För attannan
till Denöverföras dem.betalningsansvaret,primäraenbart detintesvaret,

kostnadsansvaret ärslutligadetöverförandet attinnebördennödvändiga avav
kostnadsutveck-framtidaför denkompensationsärskildskall haintelandstingen

läkemedel.förlingen
blirproblembeskrivs,lösningenlångsiktiga att ettdendärI angesetapp

kostnads-ofrånkomligaför delandstingenkompenserarhittaatt system som
försålunda, ävenInriktningen ärläkemedelsförmånen. attförökningarna

skulleordningsådankostnader. Enför dessalandstingenframtiden kompensera
föralandstingenförincitamentfinansiellt attfortsattfinnsdetinnebära, ettatt

incitamentingavårdiförskrivnaläkemedel öppentillterapiinsatserna resp.över
kostnaderna.minska deatt

medsambandkompensation ifullbör halandstingensak är,En attannan
kostnads-innefattasjälvfallet kan ävenkompensationinförandet,själva somen

statligi den mångäller,Vidareövergångsperiod. attunderutvecklingen enen
sikt börlångpåskall tillämpas ävenlandstingensreglering resursutrymmenav
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det självfallet ske med beaktande landstingens totala resursbehov. Avgörandeav
för effekten överförande kostnadsansvaret för just läkemedel kom-ärav av att
pensation knyts till läkemedlen direkt.

2 Läkemedelsfömzånen och högkostnadsskyddet

Beträffande läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet föreslås, högkost-att
nadsskyddet för läkemedel från högkostnadsskyddet för vårdavgifter.separeras
Avgiftsersättningen för vårdavgifter förutsätts i helt disponerasstort sett av
landstingen. Förslagen föranleder följande kommentarer:

Viktiga idelar grundläggande analys är utelämnadeen

Individens intressen och behov inte självständigtär behandlade. Bland dessa
finnastorde
få sin högsta kostnad för hälso- och sjukvårdatt reglerad, oberoende av-

den består enbart läkemedel, enbart sjukvård ellerom av annan en
kombination därav

inte behovet sjukresor skall bliatt belastning ovanpå andraextraav en-
utgifter

inte mötas mycket hög kostnad iatt samband förstamed besökav en ett-
i vårdkedjaen

inte kraftigtmöta varierande villkor beroendeatt bostadsort inomav-
landet.

Jag håller det för troligt samlad analys utifrån individens behov ochatt en
effektivitetens krav skulle lett kommittén till högkostnadsskyddövervägaatt ett
och riktlinjer för avgiftssättningen under högkostnadstaket följande prin-av
cipiella utformning:

Ett skydd för läkarvård,gemensamt läkemedel sjukresoroch

Kommentar: Det svårt förstå,är varför den behöver fleraatt typersom av
tjänster skall kunna bära högre kostnader den inteän det.göranses som

Konstruktionen med högkostnadstak sammanhänga medseparata synes
uppfattningen, besparingskraven vad läkemedel skulle tvinga framatt avser

kraftig höjning högkostnadstaket. förefallerDetta inte givet. Fåren av
landstingen kostnadsansvaret för läkemedel finns rimligen inget hinder för

konstruera samlat högkostnadsskydd medatt motsvarande principiellaett
konstruktion det kommittén lägger fram beträffande läkemedel. Intesom nu
heller bör sådant samlat högkostnadsskydd hindra genomförandeett denav
konstruktion för avgifter för läkemedel kommittén lägger fram.som nu
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besparingsbetingetsblir beroendehöjddessi dag,tak änEtt högre av
taketkonstruktion underskyddetsstorlek och

tilläventill beloppendastnationellt, utanreglerasHögkostnadsskyddet
konstruktion

konstruktionväljakanlandstingeninnebär,förslagetlagdaDetKommentar: att
läkemedels-fråndet efter mönsterex.vis konstruerahögkostnadsskydd,sittpå

periodvissbesök underförstasittdenavgift för görförmånen. En ensom
inteteoretiskadettaenligtsålunda000 kr skulle500500 1 resonemang+

landstingeninte ske,sannolikhetmed störstautesluten Så kommer attvara
Samtidigtenskilde.för deneffektensamladetill denhänsynkommer somatt ta

frikopplingenkonstaterandetgrund förocksådåläggs attkonstaterasdetta av
deläkemedelföravgiftenvård från separataavgiftspolitiken för genom

skenbar.deli denna äråtminstonehögkostnadsskydden

Även inträdeefter taketsgratis.aldrig heltblirläkemedlenVården eller
expeditionsavgiftvisstas

litenmycketredanbeteende klargörmänskligtKunskaper attKommentar: enom
beteendet.avgift påverkar

karensbeloppvisstefterintefrån enbart ettbotten,Subventioner sker

vid detläkemedelsförmånen äventilltillgångbörPatienternaKommentar:
patien-leda tillkanföreslagetkarensbelopp är attförsta inköpet. Det stora som

bärandeingetläkemedel. Det ärsinalösasig ha rådtyckerinte argu-att utter
till lån hosMöjligheteni dag.redanmycket högbliavgiften kanförstament att

påverkarlikviditeteninte enbartpartiell hjälp. Det ärenbartapoteket är somen
beteenden.människors

högkostnadstaketavgiftssättningen underutformningRiktlinjer för gesav
sjukvårdforäven

skallskall görasreglering görascentraladenDetKommentar: att somanges
det följandebehandling. Avlika resonemangettill behovethänsynmed av

för vissakostnadenhögstareglerasböra ärendadetframgår att ansessom
viss enhet-troligttolvmånadersperiod. Det ärunderlandstingsavgifter att enen

underframstårenskilde. Detför denangelägenframstålighet kommer att som
för läke-detaljregleringlångtgåendemedomotiveratförhållandenalla ensom

vårdkostnader.övrigaförreglering allsingenochmedlen, nästan
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3 Organisation prisförhandlingamaav

Det föreliggande förslaget behöver utvecklas och analyseras och därvid fram-
komna problem behöver lösas. En sådan analys behöver hanteras i remissom-en
gång innan det dags förär statsmaktsbeslut.

Problemen diskuteras nedan dels för sådana kan följa landstingen fårsom om
det inflytande de enligt förslagen få, och dels för sådanasom avses som sam-
manhänger med hur den föreslagna ordningen kan fungera i sig. Slutligenantas
berörs frågan hur Apoteksbolagets marginaler kan behandlas.om

Problem sammanhängande med landstingens ökade inflytande så detsom
beskrivs i förslaget

l förslaget landstingen bör få avgörande inflytande prissätt-att påettanges
ningen för läkemedel förskrivs i landstingens öppna vård. Samtidigtsom
skall landstingen i fortsättningenäven upphandla läkemedel för sin slutna
vård direkt företagen. Dessa alltså landstingenmöter i olika skepnader.av
Man riskerar förtroendekriser och lojalitetskonflikter. Ett ordentligt studium

denna fråga erfordras.av

Ett ytterligare problem hur den framtidaär direkt-importen kommer att
fungera i förhållande till resultatet centrala uppgörelser, formellt mellanav

parter.samma

Hur kan den tänkta myndigheten fungera

Vid oenighet mellan landstingen och säljaren skall enligt förslaget myndig-
heten besluta. Det skapar troligen mycket svår förhandlingssits. Parternaen
kommer skapa sig uppfattning myndighetens åsikt och därefteratt en om

i enlighet härmed. Också många andra problem uppstår medagera en
myndighet har formell uppgift fastställa läkemedelspriserattsom en - -

förväntas i realiteten ha uppgift expediera överenskom-attmen en annan -
melser andra kommit fram till. Beslutet skall inte kunna överklagas,som
det sin särskilda problematik.rymmer

När det gäller kompetensfrågoma förefaller utredarna ha överdrivenen
uppfattning hur diversifierad kompetens praktiskt förmår attom man
använda. Att inför varje förhandling tillsätta särskild förhandlargruppen
blir tungt RFV har säkert 100 förhandlingar år. Att dela förhand-per upp
lingsarbetet i intressanta och mindre intressanta förhandlingar är
troligen inte heller praktiskt. blir detHur myndigheten i de mindreom
intressanta förhandlingarna börjar efter huvudegetagera

Med hänsyn till de oklarheter råder bör frågan överföring prissätt-som om av
ningsansvaret vidareutredas och förslag läggas HSU 2000 sedannu senare av



särskilt yttrandeoch332 Reservationer

inomreformerAlternativt kan vissa görasverkligen analyserats.frågan nu
utvärdering ochomfattandevarefter görsprincipiellanuvarande mermerram en

föreslag-ex.vissig motiverat,ändringar införs det visar närlångtgående nuom
reformer i övrigt utvärderas.na

uppdragetfaktiskt skötthur RFVanalyskan observeras, någonHär att avnu
heller hurbetänkandet. Inteinte redovisas iläkemedelsprisernaregleraatt

landstingsin-lämpligtordning eller hurinom nuvarandeutvecklasarbetet kan ett
då kan ordnas.flytande

ApoteksbolagetFörhandlingarna med

Apoteksbola-regleringenfråganmöjligt hanteratorde fulltDet att avomvara
kan skeden regleringenförhållandenövrigamarginaler och dess separat,gets

Riksförsäk-förslag frånregeringen påRiksförsäkringsverket, genomgenom
landstingen och Apoteks-mellanlandstingen eller direktfrånringsverket, eller

övrigt regleras RFV.iläkemedelsprisernaoberoendebolaget, avomav

ÖrtendahlClaesSärskilt yttrande av

narkotikaförskrivningtillsynsmöjligheterAngående över

lagtSocialstyrelsenförslagavvisande till dethar ställt sigUtredningen omsom
Samtidigt vidtasnarkotikaförskrivning.ifrågatillsynsmöjligheterförbättrade om

ineffektiva ochtungrodda,möjligheterna i redanminskaråtgärder ytterstsomnu
Läkemedelsver-överlämnar tillUtredningentillsynsmetoder.kostnadskrävande

LäkemedelsverketsdellösningarfinnaSocialstyrelsenket och att avsom ennya
kansaknas inom dennalösningarmed antydanföreskriftsrätt att ram,omomen
tilltillgångförnyade förslagmedregeringentillverken återkommade båda om

narkotikarecept.register över
patien-integritetsskyddet forinställningavvisandeutredningens ärGrunden för

villintegritet,patientensviktigadennarespekterarJag menten. omsorg om
förslag.i Socialstyrelsensbyggtsskyddbetydandesamtidigt påpeka de som

fall då:i sådantendast medgesförskrivarregister skallTillgång till
journalmaterial;saknas i hansnarkotikaregisterutdrag1 Läkarens etteget ur

och
förskrivningenmisstänka ärhaft skälig grundSocialstyrelsen grovt2 då attatt

felaktig.
läkaresutskrifti formdärtill endastmedgesTillgång papper av enav -

förskrivning.
. i vilketregistertillrutinmässig tillgångingensåledesmedförFörslaget ett

medregistret begärasutdragfall fårsärskildasökningar. Ikanstyrelsen göra ur
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angivande patientens identitet, för möjliggöra i patientens journalattav att
granska de indikationer för förskrivning finns rimliga ochär väl doku-om som
menterade. Denna in i journalenrätt gå har Socialstyrelsen redanatt i dag.
Någon ytterligare exponering patienten blir det således inte frågaav om.

En sådan underförskrivning förekommer redan idag. Min uppfattning att
den har sin igrund vetskapen det förekommer omfattande missbrukatt ettom

dessa läkemedel ofta i kombination med alkohol. Missbruket finnsav också-
i icke ringa omfattning hos ungdom. Till missbruket bidrar litenen grupp
förskrivare. Bland dessa finns några själva narkotikaberoende.är Andrasom
förskriver narkotika därför dom uppfattar sig hotade patienter.att Några görav
det för ekonomiskauppnå eller andra fördelar.att

Den skada dessa förskrivare åstadkommer gäller inte bara missbrukare. De
diskrediterar förskrivarkåren och skapar allmän återhållsamhet i förskrivningen

narkotiska till skada för människor med svåra ochpreparat nedstämd-av oros-
hetstillstånd.

Av dessa skäl beklagar jag utredningens awisande inställning till Socialstyrel-
förslag.sens
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Bilaga 1

Kostnadsfria läkemedel en-

kortfattad beskrivning av

sjukdomarna medicineringenoch

Kostnadsfria kan enligt 198l:49 begränsning läkeme-läkemedel lagen avom
allvarlig sjukdom,delskostnader till den lider långvarig ochges som avm.m.

berättiga till sjukdomarregeringen bestämt sjukdomen skall detta. Deattom
förtecknade ieller sjukdomsgrupper berättigar till kostnadsfrihet finns ensom

särskild förteckningen för varje sjukd0msjuk-förordning 1981:353. I anges
Kostnadsfriadomsgrupp de läkemedel får förskrivas kostnadsfritt. läkeme-som

del. har 1955. början fanns det sjukdomarlsjukdomsgrup-funnits sedan Från 15
Förteckningen kost-förteckningen, innehåller 32 stycken.på överper som nu

nadsfria framgår bilaga Av bilaga 1.2 framgår hur förmånenläkemedel av
har tiden.utvecklats över

kritiserats under lopp.Förteckningen kostnadsfria läkemedel har årensöver
inkonsekvent vissaKritiken har främst riktats sjukdomsurvalet ärmot att -

andra läkeme-långvariga och allvarliga sjukdomar omfattas inte och attmen -
primära syftetdelsurvalet dåligt med modern behandling. Detöverensstämmer

vilkamedicinsk utbildning bildmed denna bilaga är att utanpersoner en avge
sjukdomarna medi-sjukdomar berättigar till kostnadsfrihet, hur vanliga är,som

kostnadsfritt dekan förskrivascineringens omfattning, de läkemedel ärom som
i eller andra läkemedelvid behandlingen sjukdomen daganvänds omsom av

patient-kostnadsfria läkemedlen de olikaeller kompletterar deersätter samt
tagits fram för kom-sjukvården. Bilagan harkontakter med att gegruppernas

i kommitténs direktiv,huvudalternativetmittén vägledning vid överväganden av
föras in iprisnedsatta ochnämligen de kostnadsfria läkemedlen skall görasatt

högkostnadsskydd.ett
medicinskaavd.dir. Barrbrink. FöljandeBilagan har utarbetats Lenaav

har varit behjälpliga i arbetet:experter

HuddingeFurhoff, Institutionen för allmänmedicin,Anna-KarinDocent
sjukhuset, StockholmKristian Neurologkliniken, KarolinskaDocent Borg,

ÖstraOtto Westphal, sjukhuset, GöteborgDocent
sjukhuset, StockholmEndokrinkliniken, KarolinskaSigbrittDocent Werner,
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Professor Dick Killander, Institutionen för onkologi, Universitetssjukhuset,
Lund

Anna Reumatologkliniken, Falu Lasarett, FalunDocent Engström-Laurent,
Eva Lindström, Institutionen för psykiatri, Akademiska sjukhuset, UppsalaDr

Överläkare Simonsson, Medicinkliniken, Akademiska sjukhuset, UppsalaBengt
StockholmBjörn Mossberg, och allergikliniken, Södersjukhuset,Docent Lung-

Professor Birgitta Strandvik, Institutionen för Pediatrik, Göteborgs universitet
Kollberg, Medicinkliniken, sjukhus, StockholmDocent Bo Ersta

Ögonkliniken, sjukhuset,Professor Albert Alm, Akademiska Uppsala
Ingrid Trolin, LäkemedelsverketDr

Överläkare Karlis Pauksen, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Överläkare Johnsson, Internmedicinska kliniken, Koagulationsmottag-Hans
ningen, Karolinska sjukhuset, Stockholm

följer redovisning 32 sjukdomarnasjukdomsgrupperna. Sjuk-Nedan deen av
förtecknade i förordningendomarna redovisas i den ordning de ärsom

1981:353.

Anaemia pemiciosa Perniciös anemi1. -

Beskrivning
tidigarePerniciös anemi betyder livsfarlig blodbrist, namnetvar somsom

antyder livshotande sjukdom. beror brist vitamin B12. NumeraDen på påen
patienterna medicin innehåller B12 och de kan ikan behandla medman som

princip leva friska.

Antal personer
finns 000-20 000tillkommer 1 000 fall varje Totalt 15Det år. perso-ca nya ca

med sjukdomen.ner

Medicinering
innehåller B12 dagligen eller får dePatienterna antingen tablett såtar en som

Äveninjektion tredje månad. till injektionen hämtar patienten sittuten var
läkemedel själv.

förtecknade läkemedlenDe
förtecknade läkemedlenDe de används.är som

Kontakter med sjukvården
patienter marginell med sjukvården grund anemin.Dessa har kontakt på av

orsaker behov sjuk-de ofta äldre och har antagligen andraDäremot är av av
vård.
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2. Diabetes insipidus Kroniskt ökad urinutsöndring-

Beskrivning
Patienterna saknar hormonet ADH, behövs för njuren skall kunnaattsom
koncentera urinen. Sjukdomen leder till urinmängder 4-13på l dygn.stora per
Patienterna måste urinmängdenersätta vätskeintag. Sjukdomenett stortgenom
kan bero medföddpå skada i hypotalamus, där ADH produceras, elleren vara
orsakad hypofystumör förstört hypotalamus.av en som

Antal personen
Det finns knappt 200 barn och 800 med sjukdomen.ca vuxna

Medicinering
Medicineringen består i hormonet tillförs 1-3 gånger dag näs-att per genom
dropparspray eller i tablettform. Behandlingen livslång.är

för-tecknadeDe läkemedlen
Läkemedlen förtecknade listanär på de används.ärsom som

Kontakter med sjukvården
har kontakterBarn med läkare minst 2 gångerår, vanligen 3-4 läkarkontak-

terår. harVuxna läkarkontakt 1-2 gångerår.

Övrigt
Det vanligtär patienterna har kombination olika endokrina problem.att en av

3. Diabetes mellitus Sockersjuka-

Beskrivning
finnsDet huvudformertvå diabetes. 1 diabetesTyp orsakas otillräckligav av

eller upphörd insulinproduktion i bukspottskörteln och benämns således insulin-
beroende. Vid 2 diabetes föreligger minskad insulinkänslighet i kroppenstyp en
celler och i dessa fall insulinnivåerna normala förhöjda.är eller Vid 1typ
diabetes sker insjuknandet regel i barna- eller ungdomsåren. Typ 2 diabetessom
uppträder vanligen först efter SO-årsåldern.

Antal personer
Omkring 3 Sveriges befolkning beräknas ha diabetes. Cirkaprocent av
80 dessa äldre 50 Cirkaär än år. 10 har 1 diabetes.procent procent typav

beräknasDet 1.300 100.000 individer under 35 årligen drabbasåratt ca av
1 diabetes.typav

Medicinering
Behandlingen varierar beroende ochpå svårighetsgrad sjukdomen. Dentyp av
behandlas både insulininjektionermed och med tabletter. Alla barn behandlas
med insulin, 3-5 injektionerdag. Tabletterna 1-3 gånger dagligen. Medici-tas
neringen livsviktig.är
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läkemedlenjbrtecknadeDe
används.läkemedlen deförtecknadeDe är som

med sjukvårdenKontakter
där-läkarkontakter 6-10 gånger,behandlingsåretunder det förstaharBarnen

gångerår. Förkontrollbesök 4stabila perioderde underefter gör vuxnaca
ochinsulinberoendegångerår förmellan 2 och 5läkarkontakterna,varierar

Äldre diabetiker hartablettbehandlade. ävenföroch 3 gångerårmellan 1
läkarbesök.kräverofta andra sjukdomarrelativt som

Övrigt
ochsynskador, njurskadorbiverkningar bl.a.långsiktigaMed tanke på amputa-

Förbruk-egenkontroller.bl.a.sjukdomen sköts,tioner det viktigtär att genom
kost-förskrivasegenkontrollerna, kan i dagförbl.a. behövsningsartiklar, som

nadsfritt vid diabetes.

sköldkörtelfunktionBristfällig4. Hypotyreos -

Beskrivning
medföddantingen kanämnesomsättningssjukdomSjukdomen är varasomen

tillräckligaproducerasköldkörteln inte kanförvärvad. beroreller Den att
överlevnad.kroppscellernasförbehövssköldkörtelhormon,mängder somav

och såretardation, kortvuxenhetmentaltillMedfödd leder sjukdomen svår
medalla nyfödda barnSverigebehandlas. Ismåningom död den screenasom

patienternas utveck-normaliserasmedicineringMedavseende sjukdomen.på
ling.

änmesomsättning.för långsamgrundbehandlas avliderinteVuxna avsom

Antal personer
Ytterligarebarn.ca 35med sjukdomen3 000 barnföds 1 påDet år cacaper
vanligare,ålder sjukdomensjukdomen. I är35 förvärvarbarn år cavuxenper

har den.20 000 personer

Medicinering
1-2 gångerdag.tablettformlivet, sker ihelaMedicineringen, pågårsom

läkemedlenförtecknadeDe
används.deförtecknade läkemedlen ärDe som

sjukvårdenKontakter med
gångerår, liksom6läkarkontakter cahar barnenbörjan sjukdomen tätaI av

läkarkontakter-övriga perioder skerUndergånger år.ca 3-4under puberteten
läkarbesökår.1-2gångerår. Vuxnasällan 2 görmer cana
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Övrigt
kombination olika endokrina problem.vanligt patienterna harDet är att aven

förekomst till 25 % hos patienter med kromosom-Hypotyreos har hög uppen
rubbningar, syndrom ochTurners MB Down.t.ex.

chronica BristfálligInsufficientia adrenocorticalis5. -
birriurebarkfunktion

Beskrivning
binjuren livsviktiga kortisol och aldosteron.I bildas bl.a. de hormonernatvå

produktionsförmåga hos själva binjurebarkceller-Tillståndet beror bristfälligpå
binjuren inte får den nödvändiga stimuleringen fråneller grundpå attna av

hypotalamus och hypofys t.ex. i hypofysen.tumör

Antal personer
Ungefär 300 har brist-föds 000 med tillståndet varje barnDet 110 barn år.ca

befolkningen finns detbinjurebarkfunktion andra orsaker. denfällig l vuxnaav
10 000 med sjukdomen.personerca

Medicinering
livsviktig.Medicineringen 2-4 dag i tablettform ochsker gånger ärper

förtecknade läkemedlenDe
de minstaanvänds. behöverförtecknade läkemedlen de DäremotDe är som

inte kostnadsfria. förteckningenbarnen koksalt. tabletter PåDessaäven är
exempelvis England och USAockså hydrokortison för vilketsaknas vuxna,

framför kortisonacetatet.föredrar substitutionsterapi det svenskasom

Kontakter med sjukvården
vanliga infektioner4-6 gångerår. Vidhar kontakter med läkareBarnen t exca

läkarkontakt l-3 gångerår.läkarvård. Vuxna harbehöver de också

könskörtelfunktion inkl.6. Hypogonadismus Bristfällig-
syndromTurners

Beskrivning
könskörtlar. Sjukdomenfungerandesyndrom innebär inte harTurners att man

början puberteten, vid 12-drabbar enbart flickor. Behandlingen in isätts caav
ålder.års

missbild-ellerBristfállig könskörtelfunktion kan också orsakas tumörerav
ningar.
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Antal personer
Bristfällig könskörtelfunktion andra orsaker Turners syndrom harän 300av ca
barn. denI befolkningen finns 20 000 med sjukdomen. 1vuxna ca personer av
2 000 flickorkvinnor ca 2 000 har Turners syndrom.

Medicinering
Medicinering sker dagligen. Kvinnor behandlas både med ochöstrogen östrogen
i kombination med progesteron.

Pojkarmän får i injektionsform till fjärde vecka ellertestosteron varannan var
i kapselform flera gånger dagligen. Injektionerna oftast distriktssköter-ges av
ska. Testosteronplåster håller på utvecklas.att

De förtecknade läkemedlen
Östrogen omfattas kostnadsfriheten, fort läkemedletså innehållerävenav men

får patienten betala egenavgift.progesteron
Oxardrin Oxandrolone licenspreparat används regelmässigt under 3-5 år-

till flickor med Turners syndrom. För detta får patienten egenavgift.betala
Flickor med Turners syndrom kortvuxna fåroch tillväxthormonär även som
dagliga injektioner under 5-10 Tillväxthormon kan inte förskrivasår. kostnads-
fritt vid den här diagnosen. Därtill kommer kostnader för injektionskanyler.

förtecknadeDe läkemedlen för pojkarmän i till vad gäller förär, motsats som
flickorkvinnor effektiva, listan innehåller Mestoranum, inte längremen som
används vid denna diagnos.

Kontakter med sjukvården
Under läkarkontakternatonåren eftersom försökerär åstadkommatäta man en
normal pubertet. Därefter varierar läkarkontakterna mellan 1-4 gångerår.

Vid Turners syndrom har andra problem öroninflammationerävenman som
och hjärtproblem.

7. Tetania parathyreopriva Bristfällig bisköldkörtelfunktion-

Beskrivning
Sjukdomen kan medfödd, kroniskt degenerativ eller följd sköld-vara en av en
körteloperation. Utan behandling får patienterdessa kramper och kan avlida.

Antal personer
finnsDet totalt 000 sjukdomen.1 medca personer

Medicinering
Medicineringen sker dagligen livsviktig.och är

De förtecknade läkemedlen
förtecknadeDe läkemedlen de används.är som
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Kontakter med sjukvården
Vuxna patienter läkarbesök 4 gångerår eller besöker läkaregör ettca par
gånger år och lämnar dessemellan. För barn förekommer, förutomper prover
läkarkontakt 4 gångerår, regelbunden provtagning 6-12 gångerår.ca

Övrigt
Vitamin D2 kan förskrivas kostnadsfritt vid denna indikation, används ävensom
för behandla benskörhet, kan då inte förskrivas kostnadsfritt.att men

8. Sprue Bristfällig tunntarmsfunktion-

Beskrivning
Patienterna tål inte gluten, finns i mjöl. Gluten skadar tunntarmsslemhinnansom
med näringsupptag näringsbrister,stört med viktreduktion och lös avföring som
följd. Om patienterna helt utesluter gluten födan blir de besvärsfria. Behand-ur
lingen livslång.är

Antal personer
Det relativt vanlig sjukdom.är Den förekommer hos 1-2 0001en personer per
invånare.

Medicinering
Om dessa patienter strikt glutenfri kost, skall alla sjukdomenäter påsymtomen
försvinna. De behöver således bara använda de kostnadsfria medicinerna en
kortare tid, innan de blir besvärsfria.

förbättrasDe den glutenfria kosten, har definitionsmässigt inte sjuk-påsom
domen.

förtecknadeDe läkemedlen
läkemedlenDet förteckningen används tid enligtär på kortaresom en ovan.

medKontakter sjukvården
Då diagnosen väl ställd och patienten bra, de oftast kontrollär mår går på ca
1 gång år.per

Övrigt
Patienterna har till prisnedsatta livsmedel under 16 vissade år. Irätt ärom
landsting har till prisnedsättning.dennaäven rättvuxna

9. Myasthenia gravis Bristfällig muskelfunktion-

Beskrivning
Myasthenia gravis innebär allvarlig muskelförsvagning. neurolo-Det ären en
gisk sjukdom beror defektpå impulsöverföring från till muskel.som en nerv
Därmed uttröttninguppstår musklerna. Sjukdomen debuterar ofta meden av
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följer ofta förändratdubbelseende och Ögonlocken hänger sedan talettatt ner,
och muskulär utröttbarhet.

Antal personer
000 vilket innebär det finnsSjukdomen förekommer hos 10 100på attpersoner,

gravis i Sverige.900 med Myastheniaca personer

Medicinering
medicineringenPatienterna medicinerar dagligen. Under hur lång tid pågår

svårighetsgrad.varierar beroende sjukdomenspå

förtecknade läkemedlenDe
finns med förteck-Kolinesterashämmare patienterna alltid behöver, påsom

tillstånd behandlaskostnadsfria läkemedel. Beroende patientensningen påöver
inte förskrivasläkemedel, exempelvis kortison, kande också med andra som

kostnadsfritt vid den här diagnosen.

med sjukvårdenKontakter
varierar mycket tiden och beroendePatienternas kontakter med sjukvården över

kontrolleras desvårighetsgrad. patienterna relativt brasjukdomens När mårpå
för patienteri Stockholm finns2 Vid Södersjukhusetgånger år. centerettca per

Myasthenia gravis.med

.Grön10. Glaucoma starr-

Beskrivning
form. Akut glaukom innebärbåde i och kroniskGlaukom förekommer akut

smygandebehandling. Kroniskt glaukomoch behov akut ärsvåra smärtor enav
förhöjt ögontryckförekommerfå initialt. Vid sjukdomensjukdom med symtom

synnedsättning.ledasynfáltsdeffekt. Sjukdomen kan tilloch graven

Antal personer
0,5-1 % glaukom.hela befolkningen 40 harAv åröver

Medicinering
Medicinernasänker ögontrycket.behandlas med medicinerPatienterna som

och ögondroppar.förekommer både i tablettform som

läkemedlenförtecknadeDe
används.förtecknade läkemedlen deDe är som
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Kontakter sjukvårdenmed
Patienterna kontrolleras för sitt glaukom 2-4 Engånger år. storper grupp av

antagligen relativt omfattandeglaukompatienterna dock äldre och harär en
sjukvårdskonsumtion andra orsaker.av

11. Epilepsia Krampsjukdom-

Beskrivning
störning funktionenEpilepsi inte enhetlig sjukdom påär utan symtom aven en

medfödda skador,i hjärnans nervceller. Störningen kan exempelvis bero på
förekommer har enstakaolycksfall eller sjukdomar i hjärnan. Det att personer

epilepsi emellertid tillstånd med upprepade epilep-epilepsianfall. Med ettavses
finns olikatiska anfall. Epilepsi förekommer i alla åldrar. Det epilep-typer av

epileptiska anfallen i regel intetiska anfall. Grundorsaken till de kan avlägsnas.
Sjukdomen oftast livslång.är

Antal personer
befolkningen har epilepsi. Ca 000 barnMellan 0,5 och 1 lprocent procent av

epilepsi de har dagliga anfall och i behovoch har så svår äratt avvuxna
Årligen epilepsi.ständig tillsyn. får 000 154 åröverpersonerca

Medicinering
anfallsfri med fåefter patienten såGenom medicinering strävar attman

anfallsförebyggande, skerMedicineringen, alltsåmediciner möjligt. ärsomsom
dagligen.

förtecknade läkemedlenDe
flesta patienterna. mindreförtecknade läkemedlen tillfyllest för de FörDe är en

kostnadsfria.används mediciner intesvårbehandlade patienter ärnya somgrupp
begränsade.Erfarenheterna medicinerdessa ärav

Kontakter med sjukvården
fåi princip anfallsfriaPatienter välinställd epilepsi ochmed är görsomen

Övriga kontroller. Ca1-2 patienter påläkarbesök, gånger år. går tätareper
epilepsipatienter anfallsfria. 35 har mellan40 samtliga är procent ettprocent av

anfalloch elva år.per

chronicum Kronisk bronkialastma12. Asthma bronchiale -

Beskrivning
ocksålivslång sjukdom, den kanKronisk bronkialastma för detär mesta menen

övergående.vara



344 Bilaga J

Antal personer
Sjukdomen vanlig, till 5 i befolkningen har denär ävenprocentupp om man
räknar med de lindriga formerna. Svår kronisk bronkialastma har 5 procentca

det totala antalet.av

Medicinering
Medicineringens omfattning varierar mycket beroende på patienterna harom en
lindrig, medelsvår eller form sjukdomen. Vid medelsvår formsvår och svårav
medicinerar patienterna flera dagen. Patienter med lindrigagånger besvärom
kan behöva medicinera under vissa perioder, exempelvis under pollensäsong.
Medicinen finns i olika former, tabletter, mixturer,många När dett ex sprayer.
gäller inhalatorer finns de med i del läkemedelsförpackningar. Vid svårareen
form behövs hjälpmedel.inhalator hemmaastmaav en

förtecknadeDe läkemedlen
förteckningen finns effektiva läkemedel, denPå ganska dåligt medstämmermen

modern behandling. Förteckningen innehåller läkemedel används i litensom
utsträckning i dag och saknar del läkemedel används mycket. inhala-Deen som

drivs ibland medicinsk luft. medicinskaanvänds hemma med Dentorer som
luften förskrivasmåste och omfattas inte kostnadsfriheten.på recept av

Kontakter med sjukvården
Patienternas kontakter sjukvården varierar sjukdomensmed mycket beroende på
svårighetsgrad. Välinställda patienter besöker läkare 2-3 Patien-gånger år.per

med lindriga former sjukdomen besöker läkare sporadiskt.ter av mer

Övrigt
finns flytandeDet mellan kronisk bronkialastma och obstruktivgränsen annan

lungsjukdom. Speciellt det diagnos.små barn kan .svårt ställa Detattvara
förekommer därför patienter har obstruktiv lungsjukdom fåratt som annan
läkemedel kostnadsfritt, liksom de har kronisk bronkialastma får betalaatt som
för läkemedlen.

13. Insufficientia cordis Kroniskchronica hjärtmuskelsvaghet-

Beskrivning
Kronisk hjärtmuskelsvaghet kan ha olika vanligaste aterosklerosorsaker. Den är
åderfökalkning. Sjukdomen hjärtat skall.innebär inte orkar detatt pumpa som
Patienterna får bl.a andnöd och bensvullnad.

Antal personer
Sjukdomen klassisk åldrings-mycket vanlig bland äldre denär ärpersoner, en

8100sjukdom. Prevalensen 1100, stiger med åldern och är överär caca men
80-års ålder.
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Medicinering
Patienterna medicinerar dagligen under många år.

förtecknadeDe läkemedlen
Flera läkemedel används vid dagens behandling saknas förteckningen.påsom
ACE-hämmare läkemedelär används alltmer, endast ACE-hämmareett som en
kan förskrivas kostnadsfritt. Förteckningen innehåller också läkemedel intesom
längre används.

Kontakter med sjukvården
Patienternas kontakter med sjukvården varierar mycket mellan olika patienter.

finnsDet de besöker läkare 1-2 gånger år, eftersom patienternasom per men
befinner sig i åldersgrupp där det vanligtär med andra sjukdomaräven haren
många patienter sjukvårdskontakter.tätare

Övrigt
Läkemedel kan skrivas kostnadsfritt vid den här indikationen användsutsom
också vid behandling högt blodtryck, då får patienten betala egenavgiftav men
för läkemedlet.

14. Tuberculosis Tuberkulos TBC-

Beskrivning
Infektiös lungsjukdom.

Antal personer
Ca 500-600 fall Sjukdomenår. har hitintills minskat långsamt,nya per men
minskningstakten har planat förekommerDen främst hos flyktingarin-nu av.
vandrare och hos äldre haft TBC och där sjukdomenpersoner som som unga
flammar de blir äldre.närupp

Medicinering
Behandlingen under 6pågår och innebärmån flera mediciner dagligen.att tas

förtecknadeDe läkemedlen
Förteckningen i vissär mån omodern. Flera läkemedel listanpå mycketär
ovanliga i dag. finnsDet licenspreparat vanligt vid dagens behand-ärett som
lingar.

Kontakter med sjukvården
Under behandlingsperioden har patienterna frekventa kontakter med sjukvården.

Övrigt
TBC också de sjukdomarär omfattas Smittskyddslagen,en av som av som
också berättigar till kostnadsfria läkemedel. Ca 50 TBC patienternaprocent av
har smittsam form sjukdomen.en av
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följande specificeradeCancer15. typer:av

BröstcancerCancer mammae
70 erhållerårligen,500 kvinnor insjuknar i bröstcancerCa 5 procentvarav ca

Behand-nuvarande kostnadsfriabehandling med eller någranågon preparat.av
anslut-skull-karaktär i direktadjuvant dvs. säkerhetslingen antingenär av

postoperativ strål-med kirurgibehandlingenning till den primära lokala i
avancerad lokaltgrund säkerställdbehandling också deneller på avan-avges

tumörsjukdom.fjärrmetastaserandecerad ocheller

ÄggstockscancerovariiCancer
kostnadsfriafår någotnågra de90Ca 900 fall årligen, procent avvarav canya

behandling avanceradbehandling eller tumör-adjuvantläkemedlen avsomsom
sjukdom.

ProstatacancerCancer prostatae
kostnadsfrianågotnågra de80 fårfall årligen, därCa 5 000 procent avnya

läkemedlen.

testis TestikelcancerCancer
kostnadsfriabehandling med30 fårfall årligen, därCa 200 procentcanya

avancerad tumörsjukdom.behandlingadjuvant ellerläkemedel avsomsom

Livmoderkroppscancercorporis uteriCancer
adju-kostnadsfria läkemedelfårfall årligen, där 30Ca 1 000 procent somnya

tumörsjukdom.behandling avanceradellervant avsom

SköldkörtelcancerthyreoideaeCancer
läkemedel.får kostnadsfria100 procentårligen, där samtliga250 fallnya

benmärgssjukdommalignochBlodcancerLeuchaemia myelomaoch annan
i ochSjukdomen kan indelas akut000Ca 200 fall år, l1 vuxna.per varavnya

kostnadsfriafårSamtligafår kroniska formen.kronisk. Ca 500 denpersoner
läkemedel.

lyfmkörteltumörmalignum ElakartadLymphoma
Ca 500och kronisk.indelas i akutSjukdomen kan200 fall varjeCa l år.nya

kostnadsfria läkemedel.Samtliga fårkroniska formen.får denpersoner

pulmonis LungcancerCancer
kostnadsfria läkemedel.får40fall årligen,Ca 2 800 procentvarav canya

Medicinering
medicinerarPatienternaslutna vården.i dencancerbehandlingen skerMycket av
utsträckningi vissmediciner,biverkningslindrande ävensjälva i huvudsak men

5-6lång tid till år.relativtundermedicin. Medicineringen kan pågå uppannan
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Akut form blodcancer och lymtkörteltumör behandlas intensivt underav
2 huvudsakligen iår, sluten vård. med kroniskDe sjukdom, företrädesvis äldre

medicinerar själva kontinuerligt, ibland i olika intervall. Medicine-personer,
ringen längepågår så de lever, vanligen 5-6 år.

De förtecknade läkemedlen
förtecknadeDe läkemedlen dels cytostatika och dels hormoner. Somär framgår

används medicin den förtecknade. Biverkningslindrandeäven änovan annan
läkemedel finns inte alls med förteckningen.på

Kontakter med sjukvården
Patienternas kontakter med sjukvården varierar mycket beroende stadietpå av
sjukdomen. Vid vissa cancerformer sjukgymnastik viktig.är

Övrigt
Det bara vissa cancerformer berättigarär till kostnadsfria läkemedel. Ettsom
flertal, icke listade cancersjukdomar, behandlas med ärpreparatsamma som
kostnadsfria för de specificerade enligt Som exempel kan näm-typerna ovan.
nas:

Huvud, halscancer
Matstrupscancer
Urinblåsecancer
Tjocktarmscancer
Livmodertappcancer
Peniscancer
Mjukdelssarkom
Osteosarkom bensarkom

Ett antal cytostatika i princip användning de godkända kostnads-av samma som
fria läkemedlen också i användning Epirubicinär och Paraplatin.t.ex.som

Cytostatikabehandling ofta behäftad med biverkningar illamående ochär såsom
följder benmärgspåverkan. dessa tillstånd finns idag effektivaMot antiemeti-av
ka respektive benmärgsstimulerande medel. Håravfall också vanlig före-är en
teelse. håravfallMot peruk enda hjälpmedlet. Medicinär behandlings-mot
biverkningarna kan patienterna prisnedsatt. detNär gäller peruker har många
sjukvårdshuvudmän infört bidrag till peruker, ersättningens storlek vari-men

mycket mellan olika sjukvårdshuvudmän.erar

16. Parkinsonismus Parkinsonism-

Beskrivning
Karakteristiskt för Parkinsonism allmänt rörelsearmod med skakningarär ett
och stelhet i muskelaturen. Patienterna får bl.a. gångrubbningar. Orsaken är en
brist signalsubstansenpå dopamin i vissa delar hjärnan. påverkarDettaav
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55-60samordningen muskelrörelserna. Sjukdomen börjar vanligen vid årsav
i åldern. drab-det inte sällsynt den debuterar 40-50 Mänålder, årsär attmen

får patienterna tilltagandeoftare kvinnor. Efter 3-6 med sjukdomenbas årän
besvär.

Antal personer
sjukdomen, vilket innebär det finns150 100 000 harCa på att capersoner

beskrivningsjukdomen. Enligt har 1000 med14 procentannan capersoner en
álderspensionärer sjukdomen.allaav

Medicinering
Patienterna medici-i hjärnan med L-Dopa.Bristen signalsubstanserpå ersätts

dag.dagligen, i fall till 8-10 gångervärsta peruppnerar

för-tecknade läkemedlenDe
läkemedel in påkostnadsfria läkemedlen ofta andradeFörutom sätts även ett

tidigt stadium Eldepryl.

Kontakter med sjukvården
gångerår. Eftersom mångakontrolleras neurologmottagning 4Patienterna på ca

läkarbesök andra orsaker.förekommer troligenpatienter äldreär även av

Agammaglobulinaemia PrimärHypogammaglobulinaemia,17. -
gammaglobulinbildningbristfällig

Beskrivning
för-medfödd ellerimmunförsvaret, kanPatienterna deffekt ihar varasomen

vilket fär tillgammaglobulin,inga eller låga mängdervärvad. De producerar
för demallvarligt tillståndetinfektionskänsliga. Särskiltföljd de mycket äräratt

uppehållandegammaglobulinbildning.medfödd primär bristfällig Denmed
tidigarebristenupptäckermedicineringen livsviktig. Genomär att numeraman

ibehandling patienterna levaförbättrats. Med kanöverlevnadenhar stort settett
liv.normallångt

Antal personer
med-100 000 meddet finnsungefärlig uppskattning 1En är att personerca

000 förvärvargammaglobulinbildning. Ungefär 2 100påfödd primär bristfällig
bristen.

Medicinering
gammaglobulinförebyggandeuppehâllande medPatienterna behandlas genom

fjärde vecka.tredje ellereller intramuskulärtinjektioner intravenöst var var
försök medvissa landsting harvårdpersonal, iOftast injektionerna menavges

livslång.Medicineringenhembehandling påbörjats. är
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De förtecknade läkemedlen
På förteckningen finns gammaglobulin, det läkemedelär används. Detsom som

inteär ovanligt dessa patienter också behöveratt antibiotika. Detta kan inte
förskrivas kostnadsfritt.

Kontakter med sjukvården
Förutom de sjukvårdskontakter patienterna behöver för själva gammaglobulin-
bristen, med injicera, har de behov läkarkontakteratt påa grund sinav av
infektionskänslighet.

Övrigt
Det finns också sjukdomar leder till sekundär gammaglobulinbrist.som

18. Arthritis urica Gikt-

Beskrivning
Gikt beror på patienterna har förhöjda urinsyrenivåeratt i blodet. De förhöjda
nivåerna kan ha många olika orsaker, bl.a. ämnesomsättningssjukdomar, njur-
sjukdomar eller komplikationer till dialys- och cancerbehandling. för-Devara
höjda urinsyrenivåerna kan leda till patienterna får ledinflammationer gikt-att
attacker och njurpåverkan.

Antal personer
Gikt drabbar framförallt Den årligamän. incidensen insjuknandegraden l-3är

1 000män och för kvinnor 0,2 kvinnor 1 000.per per

Medicinering
Patienter med enstaka giktattacker behandlas vid akuta tillstånd. För patienter
med upprepade giktattacker, dvs. kronisk giktsjukdom, kan behandlingen pågå
under många år och ibland livslång. Medicineringen sker dagligen.vara

De förtecknade läkemedlen
Modern behandling består kombination med olika läkemedel. De läkeme-av en
del finns förtecknade kompletteras med antiinflammatoriskasom läkeme-t.ex.
del, inte kan förskrivas kostnadsfritt.som

Kontakter med sjukvården
Patienterna har regelbunden läkarkontakt 1-2 gångerår, då bl.a. medici-
neringen följs upp.
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pankreasñbrosCystiskcysticapancreatisFibrosis19. -

Beskrivning
olikamed mångasjukdommedföddärftlig, symtomfibrosCystisk är somen

medförnormalt. Dettafungerarinte storakörtlarvissaorsakasalla attav
hämmadnäringsämnen,upptagningsförmågabristfälligmatsmältningsbesvär, av

flesta dogdålig, detidigareluftvägsinfektioner. Prognosenochtillväxt täta var
ochantalethar gjortbehandlingsmetoderFörbättrade attsmåbarnsåldern.i unga

stiger.cystisk fibrosmed nuvuxna

Antal personer
cystisk fibros.med400-500finnsDet personerca

Medicinering
Intravenösformer.i olikaläkemedelolikameddagligenbehandlasSjukdomen

i hemmet.antibiotikabehandling sker

läkemedlenförtecknadeDe
varjeantibiotikabehandlingarår där10-15 intravenösaharpatienterMånga

och100-taletförbrukning spetsar.innebär sprutorbehandlingsådan aven
läkemedelsförmå-inteomfattasdiagnosgruppför dennaochSprutor avspetsar

bekostarsjukvårdshuvudmanneninteförbrukningsartiklarkostnadsfria omnens -
fårdigblandadefinnssjälv. Detkostnadenhelaförstå pro-får patientendessa

intravenösförinfusionspumpintermate, därförskrivas t.ex.kandukter som
kanpatientendedyrareläkemedel änärantibiotikabehandling ingår. Dessa som

kostnads-förskrivasinte kanocksåbehöverPatienternasjälv. annatblanda som
ocksåkanPatienternaluft.medicinskheparinnäringspreparat,fritt, samtt.ex.

diagnosvid dennakostnadsfrittförskrivaskaninteastmamedicinbehöva som
bronkialastma.kroniskdiagnostiseradharpatienteninte enom

sjukvårdenmedKontakter
behovhar ocksåmånad. Deläkarkontakt gångha avbehöverPatienterna peren

harbegränsad. Sammantagetkantillgångensjukgymnastik, pa-även varaom
dia-harpatienterna ävenCa 5vårdbehov.mycket procenttienterna stort avett

betes.

SLEerythematosusSystemisk lupus20.

förordningenidisseminatus stårerythematosusLupusDiagnosnamnet som
används inte längre.

Beskrivning
och ävenbindvävmuskler,i leder,medallvarlig sjukdomSLE symtomär en

följ-svåramycketsjukdomenkanbehandlingUtaninrepåverkan organ.
formiorganpåverkanmedvanligtkvinnor. Det äroftast avdrabbarder. Den
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hjärtsäcks- och lungsäcksinflammation 60 SLE-patienterna, på-procent av
verkan på centrala kan leda till epilepsi och psykosernervssystemet som
40 procent, svår njurinflammation 25 procent, hudutslag 75 procent samt
påverkan på blodbildningen.

Antal personer
Incidens 5 100 000 märmiskorår. Prevalens hösten 1993 50 100 000 männi-
skor.

Medicinering
Vid aktiv sjukdomsbild det viktigtär behandlingen kraftfullt ochsättsatt
snabbt. Vid riktigt sjukdomstillståndsvåra kan sjukdomen livshotande.vara
Medicinering sker dagligen. Hur länge medicinering behövs beror sjuk-på
domens svårighetsgrad. Medicineringen kan mycket länge,pågå bör intemen

livslång framförallt inte det gällernär kortisomnedicineringen.vara

fönecknadeDe läkemedlen
förtecknadeDe läkemedlen, kortisonpreparat,är alltid i kombinationsom ges

med eller flera andra läkemedel, förskrivaskan kostnadsfritt.ett som

Kontakter med sjukvården
Patienterna har regelbundna kontakter med sjukvården. Omfattningen heltär
beroende sjukdomens svårighetsgrad. Patienterna kan behöva sjukhusvårdav

Ävenunder långa tider. i lugna skeden sjukdomen patienterna kannärav vara
symtomfria patienterna läkarbesökgör minst gång år.en per

21. Schizophrenia Schizofreni-

Beskrivning
Schizofreni psykotisk sjukdom.är Med psykos vanligen psykisktetten avses
tillstånd där individen upplever identitetskänsla,störd förändrad verklig-en en
hetsuppfattning eller förankring, eller uppvisar desorganisation sina psykiskaav
funktioner såsom störningar i tankeförlopp, hallucinatoriska upplevelser eller
förvirring. Sjukdomen debuterar huvudsakligen i och oftast kronisk.år ärunga
Patienterna saknar ofta sjukdomsinsikt och har bristfällig förståelse atten om
de sjuka och behöver behandling,är både akut och profylaktiskt. De är många
gånger initiativlösa och dåliga på kontakter. En viktig del behandlingenatt ta av
sker i rehabteam.

Antal personer
Drygt 30 000 har schizofreni.personer

Medicinering
Medicineringen långvarigutgörs behandling med antipsykosmedel. Under-av
hållsbehandling viktig, patienternaär så inte flyr in i sjukdom igen. Enatt
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Vid behandlingen eftersträvartill sjukdomsbilden.medicinera hörmotvilja att
hemma. Men deti tablettform dagligenskall medicinenpatienterna taattman

medicinenfår medpatientenockså depåpreparat, därförekommer sprutaen
tredje vecka.ellervarannan var

läkemedlenförtecknadeDe
läkemedlen,de förtecknadesig, förutombehandlingen använderVid avman

förskrivas kostnads-kan inteantipsykosmedel. Dessaockså styckentvå nyareav
fritt.

med sjukvårdenKontakter
sjukvården gånger år.kontakt med 4bra har depatienterna mårljlär perca

vanlig.Sjukhusvårdmånad. ärperioder har de kontakter 1 gångOvriga perca

BlödarsjukasjukdomWillebrandsHemofili A och B,22. von -

Beskrivning
defekt i blodetsmedföddärftlig,hemofili orsakasBlödarsjukdomen enav

faktoroch brist påhemofili A Bvanligaste formerna,koaguleringsförmåga. De
medankvinnor anlagsbärare,ärIX könsbunden, sårespektiveVIII är att

hemofili, såledeskönsbunden svårIckeendast drabbarsjukdomen män. som
finnsförekommande. Totaltovanligtkvinnor,ochdrabba både ärkan män mer

i moderatHemofili indelas svår,i Sverige.registreradetio patienterfärre än
patienterna30hosformen förekommeroch mild form. Den svåra procent avca

det domine-Blödningar i lederna ärmilda formen.56 har denmedan procent
Vidsjukdomen.moderata formenochvid den svårarande t.ex.symtomet av

blioch dessa kanuppträdablödningarandraeller kirurgi kan äventrauma
blödningarochIntrakraniella blödningarhemofili.vid mildlivshotande, även

fruktade.särskilti inre ärorgan
vanliglikablödarsjuka. Denform årWillebrands sjukdom ärVon aven annan
t.ex.slemhinneblödningarhar främstPatienternaoch kvinnor.bland män
mildavarianten harvanligastemenstruationsblödningar. Dennäsblödningar och

ochkirurgividmenstruationerrikligai formoch visar sig samtsymtom av
trauma.

Antal personer
det dåfrån 1990 visarsammanställningovanligt,Hemofili mycket attär en

Sverige.ihemofili666 medfanns personer
50endastflerasjukdomWillebrands ärmed st.Personer tusen, camenvon

formen.finns med den svåraste

Medicinering
koagulations-den eller detillför koncentratiBehandlingen består ettatt avman

Dessablödarsjukdomarna.olikai blodet vid de preparatsaknasfaktorer som
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injektioner. Behandlingen utförs i hemmetges genom patienten själv ellerav
föräldrarna. Vid blödarsjukasvår regelbunden profylaxbehandlingav 2-3ges

gånger i veckan. Vid moderat och mild form behandling vid behov.ges
Desmopressin Octostim kan användas antingen injektion eller näs-som som

vid och för förebygga blödning hos mildaatt formerspray hemofili A ochav
Willebrands sjukdom. Tranexamsyra Cyklokapronvon är många gånger

effektivt blödningar i slemhinnor, antingenmot eller i kombination medensamt
desmopressin eller faktorkoncentrat.

De förtecknade läkemedlen
De förtecknade läkemedlen deär används i behandlingen. Listan omfattarsom
dock inte Patienterna hartranexamsyra. behoväven och blodstillandetussarav
medel. Dessa omfattas i dag inte läkemedelsförmånens kostnadsfria förbruk-av
ningsartiklar, patienten får förstå kostnadernautan själv. Inte heller vaccinering

hepatit B omfattas.mot

Kontakter med .sjukvården
Vården dessa patienter centraliseradär till koagulationscenter iav landet.tre
Barn med blödarsjuka, liksom blödarsjuka med komplikationer till sjuk-vuxna
domen eller dess behandling, har kontaktertäta med sjukvården. För övriga
inskränker sig sjukvårdskontakten till regelbundet besök koagulations-påett

år enstaka kontakter vidcentret blödningar.samt Patienter med mild formper
blödarsjuka eller Willebrands sjukdom har endast sporadiskaav kontakter.von

Övrigt
Samtliga registrerade och i Sverige använda koagulationsfaktorkoncentrat har

väl dokumenterad blödningsstillande hemostatisk effekt.en Det också välär
dokumenterat från koagulationscentrer i Sverige regelbunden profylaktiskatt
behandling med koagulationsfaktorkoncentrat från tidig barnaålder effektivtär
för förhindra invalidiserande leddestruktioner,att så eliminera behovetgott som

akutsjukvård, minska bortovaro från arbete och skolaav förbättra densamt
personliga självständigheten och det sociala livet.

23. Phenylketonuria Fenylketonuri PKU-

Beskrivning
Patienterna har brist på degör inte kan brytaett aminosyranattenzym som ner
fenylalanin. Utan behandling leder sjukdomen till mycket svår utvecklings-en
störning. Med behandling från tidig spädbarnsålder blir barnets utveckling
normal. I Sverige undersöks alla nyfödda barn med avseende på PKU.

Antal personer
Tre barn föds årligen med sjukdomen.
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Medicinering
näringspreparat.medbehandlinglivslångdaglig,ibestårMedicineringen en

specialkost.medkompletterasMedicineringen måste

läkemedlenförtecknadeDe
mediciner måsteflerbetydligtfinnskomplett. DetinteFörteckningen somär

licens.förskrivas på

sjukvårdenmedKontakter
sjukvården.medkontaktermycket tätapatienternatiden harförstaUnder den
år.2-3 gångerläkarkontaktbehöverpatientervälinställdaÄldre per

Övrigt
förteckningen. Förpåfinnsintesjukdomarbesläktade upptagnafinnsDet som

begäras.alltid licensmåstedessa

CystinuriCystinuria24. -

Beskrivning
vilket görsaknar attPatienternasjukdom.metabolisk ettCystinuri enzymär en

njurskador.tillsjukdomenObehandlad lederfödan.brytainte kande ner

Antal personer
sjukdom.sällsyntmycketDet är en

Medicinering
livet.helaunderlivsviktig och pågårtablettform äriMedicineringen

läkemedlenförtecknadeDe
licenspreparat,finnsförteckningenfinns på ettläkemedel somdeFörutom som

skadligt.mindreär

sjukvårdenmedKontakter
patienter,olikamellanmycketvarierarsjukvårdenmedkontakterPatienternas

relativtbehövs tätaOftainte.välinställd ellersjukdomen ärberoende på om
kontakter.

Övrigt
läke-behöverförteckningen26 pånrsjukdom sammamed WilsonsPatienter

medel.

dermatitHerpetiformherpetiformisDermatitis25. -
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Beskrivning
Herpetiform dermatit kroniskär hudsjukdom. Patienten får, behandling,utanen
starkt kliande utslag, vilket kan mycket plågsamt. Sönderrivna utslagvara
medför också risk för infektioner.

Antal personer
Det ovanlig sjukdomär oftast drabbar Barn drabbas i sällsyntaen som vuxna.
fall.

Medicinering
Vissa patienter kan undvika medicinering de glutenfriäter kost. funge-Detom

dock inte för alla patienter, del behöver medicinera.utanrar en

förtecknadeDe läkemedlen
Förteckningen innehåller endast substanspreparat. Om patienterna behöver
medicinera det deär används, deäven ålderdomligaär och kan med-som om
föra allvarliga biverkningar.

Kontalater med sjukvården
Efter det diagnosen har ställts går patienterna läkarkontrollpå tillatt någon
några gånger och lämnarår däremellan.per prover

26. Wilsons sjukdom

Beskrivning
Sjukdomen innebär nedsatt kopparutsöndring, varför patienterna får koppar-en
inlagringar framför allt i lever, hjärna och ögon.

Antal personer
Det mycket ovanligär sjukdom.en

Medicinering
Patienterna medicinerar dagligen och behandlingen livslång.är

förtecknadeDe läkemedlen
förtecknadeDe läkemedlen deär används.som

Kontakter med sjukvården
På grund sjukdomen så ovanligär upptäcks den oftast relativt varförattav sent,
patienterna behöver frekvent kontakt med sjukvården. Medicineringen i sig
kräver månatliga blodkontroller.
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Övrigt
cystinuriVidreumatoid artrit.vidochcystinurividanvändsläkemedelSamma

kostnadsfritt. Vidförskrivassjukdom,Wilsonsvidliksomläkemedlen,kan
egenavgift.betalapatienternamåsteartrit däremotreumatoid

litenhetbetingadHypofysärt27.

Beskrivning
underutvecklas uppväxt-medfödd ellerlitenhet kanbetingadHypofysärt vara

bristPatienterna haretc.strålbehandling,seneffekttumörer, traumaåren av
gråzondet finnsdiagnostisera,svårSjukdomen ärtillväxthormon. att enpå
frånbehandlingvidökarvuxenlängdFlickornasnormalt.vad caärmot som

eller170till135frånpojkarförMotsvarande är160till120 cmcmcacm.cm
längre.

Antal personer
följdtillårunderkraftigtökatharbehandlas avAntalet senaresompersoner

000 barn.2i dagochdiagnostiseringssvårigheterna är ca

Medicinering
7-8 Detunder år.Genomsnittsbehandlingen pågårdagligen.Medicinering sker

En3-5 år.liksom på14-15 år,behandlingsperioderförekommer även
tillväxthormonbrist påtotalprocent har10-20patienternadelmindre enav

tillväxt-injicerarPatienternabehandling.livslångmedfortsättaoch måste
i hemmet.hormon

läkemedlenförtecknadeDe
patienternasiganvänderinjiceringVideffektiva.läkemedlen ärförtecknadeDe
tillNålarläkemedelstillverkaren.tillhandahålls pennanpenna, avsomenav

krår.400kostnadtillsjälvabetaladefår av caen

sjukvårdenmedKontakter
gångerår.3-4läkarebesökerPatienterna ca

Övrigt
substitutionsbe-registreratnyligenblevGenotropinTillväxthormonet som--

hypo-rubbning vidvanligtillväxthormonbrist,medförhandling även envuxna
tillväxthormonbristuttaladhaberäknas000-2 000Cirka 1fystumörer. vuxna

förskrivasGenotropin kanproblem.endokrinaandramedkombinationiofta
förkostnadsfritt vuxna.

förteckning-6nrsyndromvid TurnersindiceratocksåTillväxthormon är
kostnadsfritt.förskrivasintekan dåen, men
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28. Narkolepsi

Beskrivning
Sjukdomen innebär patienterna faller i självasömn, kunnaatt kontrolle-utan att

det.ra

Antal personer
0,05 befolkningen ca 4 500 personer liderprocent Narkolepsi.av av

Medicinering
Medicineringen med centralstimulerande läkemedel sker dagligen och livs-är
lång. Medicineringen mycket viktigär eftersom farosituationer kanannars
uppstå.

föneckrzadeQe läkemedlen
Ar de används.som

Kontakter med sjukvården
Under perioder patienten branär sker kontrollerär 2-4 gånger år.per

29. Manodepressiv sjukdom

Beskrivning
Manodepressiv sjukdom förstämmningssjukdom.är Depression och manien

faserutgör två sjukdom.av samma

Antal personer
Ca 30 000 har allvarliga problem. Till detta kommer mycketpersoner ett stort
antal drabbas någon period någon under livet.gångpersoner som

Medicinering
Medicineringen består i ofta livslång litiumbehandling. Medicinen dag-tasen
ligen. Under vissa perioder behöver del patienter också antipsykosläkemedel.en

De förtecknade läkemedlen
Litium förskrivs kostnadsfritt. Andra läkemedel kan inte förskrivas kostnadsfritt
vid den här diagnosen.

Kontakter med sjukvården
Patienterna har ofta kontaktertäta med sjukvården. När de mår bättre degår på
regelbundna kontroller åtminstone 4 gånger år.per

30. Acrodermatitis enteropathica Akrodermatit-

Beskrivning
Akrodermatit svår hudsjukdomär drabbar barn från späd ålder. Barnenen som
får, behandling, resistenta fula utslag, härnmad tillväxt ochutan upprepade
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leddeTidigareingå.besvärsjukdomsbilden kan äveninfektioner. I mag-tarm
fastställakundesedan20 årFörefter 4-5 år.till dödensjukdomdenna manca

zinkbrist.orsakasbl.a.sjukdomenatt av

Antal personer
1 pådär harDanmark,frånPrevalenssiffror finnssjukdom.sällsyntDet är en

sjukdomen.000500 personer

Medicinering
dagligen.medicinerarPatienternazink.tillföribestårBehandlingen att man

läkemedlenförtecknadeDe
vid be-användsoch detzinkpreparatläkemedletförtecknade ärDet ett som

handlingen.

sjukvårdenmedKontakter
sjukdomensIår.kontrollbesök gångernågraregeligårPatienterna per

betydligt tätare.sjukvårdskontakternakaninledningsskede vara

kolitUlcerös31.

Beskrivning
ochtjocktarmendrabbarsjukdom,inflammatoriskkolitUlcerös är somen
frångraderallakandiarréer. Denblodblandade antaperioderorsakar av

tillstånd.livshotandetillbesvärmåttligamycket ett

Antal personer
Sverige.isjukdomenhar000 invånare10075ovanlig.relativtSjukdomen är

Medicinering
ochåterfallsriskenreduceraoch förbehandlingbådeanvänds attMedicinen som

riskenmedicinering ökarförebyggandeUtanunder många år.dagligenoftatas
bort.måsteförpåtagligt grovtarmenatt opereras

läkemedlenförtecknadeDe
sulfabådeinnehållerDessasulfasalazinpreparat.läkemedlenförtecknade ärDe

förbehövsinteegentligensulfansigvisatharaminosalicylsyra. Det attoch 5
intekanDessaregistrerats.därförharläkemedelsulfafriabehandlingen. Nya

successivt attdekommerSarmolikt preparatenkostnadsfritt.förskrivas nya
sulfasalazin.ersätta

sjukvårdenmedKontakter
sjukdomensberoende påmycketvarierarsjukvårdenmedkontakterPatienternas

medkontaktfrekventpatientenkräversjukdomsvårartadVidsvårighetsgrad.
baraattacker görmed glesaellersjukdomlågaktivmedPatientersjukvården.

år.kontrollbesök1-2 per
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Övrigt
Vid Ulcerös kolit har patienterna till prisnedsatta livsmedel deäven rätt ärom
under 16 Speciallivsmedelår. behöver bara användas vid attackersvårare av
sjukdomen och underhållsbehandling i de flesta fall indicerad.är

Patienter, har stomiopererats, har i dag till kostnadsfria förbruknings-rättsom
artiklar.

ÄvenMorbus Crohn inflammatoriskockså tarmsjukdom.är här användsen
sulfasalazin aminosalicylpreparat.och 5 Vid denna sjukdom har patienterna
dock inte till kostnadsfria läkemedel.rätt

32. Kronisk förhöjd blodproppsbenägenhet

Beskrivning
vanligasteDen orsaken till behandling warfarinapekumarolmed blodför-

tunnande medel efter blodpropp i djupa efter blodproppär i ochartärervener,
vid förmaksflimmer.

När det gäller blodproppar i i benen vanligast. Tillståndetärvenerna proppar
eftersomakut, kan vidareär och sig i lungan.sättatransporterasproppen

Sjukdomen behandlas därför akut, patienten långsiktigakan skador påmen
klaffsystemen i Skadorna leder till blodet stockar sig i benen, medattvenerna.
bl bensår och eksem följd.a som

Blodproppar i behandlas ofta kirurgiskt i det stadiet. Medicine-akutaartärer
ring in efter det kirurgiska ingreppet.sätts

Vid formaksflimmer i hjärtat finns det risk för blodet levrar sig såatt att en
blodpropp bildas kan vandra vidare, oftast till hjärnan.som

Antal personer
Apoteksbolagets statistik framgårAv 1 000 får kostnadsfria4 påatt ca personer

förläkemedel detta tillstånd.

Medicinering
Medicinering blodförtunnandemed läkemedel sker dagligen.

Efter blodpropp behandlas patienten i regel under 3-6 månader. Vissavenös
patienter får långvarig behandling, kan bli livslång.en mer som

Patienter förmaksflimmermed behandlas i förebyggande syfte i störrenumera
utsträckning tidigare. Behandlingen principi livslång.än är

De förtecknade läkemedlen
förtecknade läkemedlen de används vid behandlingen.De är som

Kamader med sjukvården
Patienterna kontakter med sjukvården. regelbundna kontrollerhar De gårtäta

månad eller sjätte vecka allting fungerar bra,gång när annarsca en per var
oftare.
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Övrigt
Blodpropp behandlas i efterförloppet med warfarinapekumarol oavsett om

enstaka händelse eller orsakad kronisk förhöjd blodproppsbe-ärproppen en av
nägenhet. osäkert i vilken utsträckning läkaren vid förskrivningenDet är
skiljer dessa tillstånd. Troligen förekommer kostnadsfri förskrivningpå två även

kroniskt.tillståndet inte ärom
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Bilaga 1.1

Förordning 1981:353 förteckningmed över kostnadsfria läkemedel om-
tryckt 1984:93, ändrad 1990:698 och 1992:932

Anaemia pemiciosa perniciös anemi. Läkemedel innehållande såsom verksam
beståndsdel endast a cyanokobalamin, b hydroxokobalamin, för sig eller ivar
kombination med varandra.

2. Diabetes insipidus kroniskt ökad urinutsöndring. Läkemedel innehållande såsom
verksam beståndsdel endast a hypofysbaldobextrakt innehållande vasopressin, b
syntetiskt vasopressin, c klorpropamid, för sig.var

3. Diabetes mellitus sockersjuka. Läkemedel innehållande såsom verksam be-
ståndsdel endast insulina jämte desinfektionsmedel för rengöring huden vidav
injektion, b blodsoekersänkande medel för peroralt bruk, vilka läkemedelsverket
närmare bestämmer.

4. Hypothyreosis bristfällig sköldkörtelfunktion. Läkemedel innehållande såsom
verksam beståndsdel endast sköldkörtelpreparat,a b tyroxin, liotyronin,c förvar
sig.

5. Insufficientia adrenocorticalis chronica bristfällig binjurebarkfunktion i följande
fall: primär binjurebarkinsufñciens morbus Addisoni eller tillstånd efter adrena-
lektomi sekundär binjurebarkinsufñciens efter hypofysskada eller hypofysektomi,,
kongenital binjurebarkhyperplasi kongenitalt adrenogenitalt syndrom. Läkemedel
innehållande såsom verksam beståndsdel endast a kortison, b hydrokortison, c
prednison, d prednisolon, e desoxikorton, f aldosteron, g flourhydrokortison och

därav, för sig ellerestrar i kombination med varandra.var

6. Hypogonadismus bristfällig könskörtelfunktion inklusive Turners syndrom.
Läkemedel innehållande såsom verksam beståndsdel endast hexöstrola och derivat
därav, b östron och derivat därav, c östrogen och derivat därav, d ochtestosteron
derivat därav, för sig.var

7. Tetania parathyreopriva bristfällig bisköldkörtelfunktion. Läkemedel innehållan-
de såsom verksam beståndsdel endast a vitamin D2 beredning innehållande minst
250 000 I.E.g, b dihydrotakysterol, för sig.var
8. Sprue bristfällig tunntarmsfunktion. Läkemedel innehållande såsom verksam
beståndsdel endast a folinsyra, b cyanokobalamin, hydroxokobalamin,c förvar
sig eller i kombination med varandra.

9. Myasthenia gravis bristfällig muskelfunktion. Läkemedel innehållande såsom
verksam beståndsdel endast a synstigmin enbart eller i kombination med efedrin,
b pyridostigmin, c ambenon, för sig.var
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beståndsdelverksamsåsominnehållandeLäkemedelgrön starr.Glaucoma10.
p-nitrofenyl-floustigmin, edsynstigmin,fysostigmin, cpilokarpin, bendast a

jdemekar,iekotiopat,epinefrin, hadrenalinkarbakolin, gdietylfosfat, f
medkombinationisig ellerförtimolol,diklofenamid, lacetazolamid, k var

varandra.

beståndsdelverksaminnehållande såsomLäkemedelkrampsjukdom.Epilepsia1
hydan-bbestämmer,närmareläkemedelsverketbarbitursyrederivat,endast a som

pyrrolidindionde-pyrimidindionderivat, eoxazolidindionderivat, dtoinderivat, c
kdiazepam,jklonazepam,initrazepam,hkarbamazepin,sultiam, gtrivat,

varandra.medkombinationiellerför sigvalproinsyra, var

innehållandeLäkemedelbronkialastma.kroniskchronicabronchialeAsthma12.
isoprena-efedrin, cepinefrin, badrenalinendast abeståndsdelverksamsåsom

därav,derivatteofyllin ochmetoxifenadrin, gorciprenalin, tetylefedrin, elin, d
beklometason,fenoterol, lkdinatriumkromoglikat,jsalbutamol,iterbutalin,h

sig.förbudesonid,ipratropium, orimiterolhydrobromid, n varm

innehål-läkemedelhjärtmuskelsvaghet.kroniskchronicacordisInsufñcientia13.
boch lanata,digitalis purpureafol,endast abeståndsdelverksamsåsomlande

glykosi-extrakt,från a, cerhållnaglykosider,derivatochglykosiderextrakt, av
kinidin, edmaritima,ScillaUrgineaglykosider från pro-derivatochder av

j kinetazon,furosemid,klopamid, ihklortalidon,tiazidderivat, gfkainamid,
amilorid, bumeta-pspironolakton, oajmalin, nml triamteren,etakrynsyra,k

för sig.kaptopril,nid, q var

beståndsdelverksaminnehållande såsomLäkemedeltuberkulos.Tuberculosis14.
tviomycin,cykloserin, edstreptomycin,isoniazid, caminosalyl, bendast a

rifampicin,etambutol, kprotionamid, jitiokarlid,htioacetazon,etionamid, g
varandra.medkombinationisig ellerförvar

bröstkräfta,specificerade cancerföljande typer:15. mammaeCancer cancerav
testi-testisblåshalskörtelkråfta,äggstockskräfta, cancerprostataeovarii cancer

sköld-thyreoideaelivmoderkroppskräfta,uterikellcräña, cancercancer corpus
benmârgssjuk-malignochblodkråftamyelomochleuchaemiakörtelkräfta, annan

pulmonis lung-lymfkörteltumör,elakartadmalignumlymphoma cancerdom,
endast abeståndsdel testosteronverksamsåsominnehållandeLäkemedelkräfta.

derivat därav,hydrokortison ochkortison,metandriol, varcbdärav,derivatoch
textrakt,östronhaltigaoche östronderivat därav,hexöstrol ochdsig,för

därav,derivatochallenolsyrederivat, h progesteronderivat därav, gochöstradiol
ktyroxin,jsköldkörtelpreparat,ivarandra,medkombinationisig ellerförvar

merkaptopurin, o metotrex-klorambucil, nbusulfan, msig, lförliotyronin, var
cyclofosfamid, utamoxifen, tfluracil, sdaunorubicin, rmelfalan, qpat,
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kdoxorubicin, v megestrol, vinkxistin, dakarbazin,y z karmustin, å cisplatin,
å etoposid, teniposid,ö aa cytarabin, för sig.var

16. Parkinsonismus parkinsonism. Läkemedel innehållande såsom verksam be-
ståndsdel endast atropin,a b benshexol, karamifen,c d profenamin, beta-e
Dietylaminoetylbenshydryleter, f biperiden, fenglutarimid,g h benstropin, i
etybenstropin, j orfenadin, k procyklidin, l difenhydramin, metixen,m n
levodopa, o amantadin, bromokriptin,p för sig, levodopa i kombinationqvar

benserazidcarbidopa.med

17. Hypogammaglobulinaemia, agammaglobulinaemia primär bristfällig gammag-
lobulinbildning. Läkemedel innehållande såsom verksam beståndsdel endast gam-
maglobulin.

18. Arthritis urica gikt. Läkemedel innehållande såsom verksam beståndsdel
endast a probenecid, b allopurinol, för sig. Förordning 1992:932.var

19. Fibrosis pancreatis cystica cystisk pankreasñbros. Läkemedel innehållande
såsom verksam beståndsdel endast a pankreaspreparat, b antibiotika, c mukolyti-

d vitaminer inkl. kombinationer med mineraler, spolvätskor,e steriltca, vatten
och antiseptika innehållande klorhexidin för sig. Förordning 1992:932.var

20. Lupus erythematosus disseminatus. Läkemedel innehållande såsom verksam
beståndsdel endast kortison,a hydrokortison och derivat därav, b kortikotropin,

för sig. Förordning 1992:932.var

21. Schizofrenia schizofreni. Läkemedel innehållande såsom verksam beståndsdel
endast fentiazinderivat,a b haloperidol, klopentixol,c d klorprotixen, e mope-

t protipendyl, flupentixol,g h trifluperidol, i tiotixen, j pimozid, förron, var
sig.

22. Hemoñli och WillebrandsA sjukdom blödarsjuka. Läkemedel innehål-von
lande såsom verksam beståndsdel endast plasmakoncentrata antihemoñlifakto-av

b desmopressin, för sig.rer, var

23. Phenylketonuria fenylketonuri. Läkemedel innehållande såsom verksam
beståndsdel endast näüngspreparat med ringa fenylalaninhalt.

24. Cystinuria cystinuri. Läkemedel innehållande såsom verksam beståndsdel
endast penicillamin.a

25. Dermatitis herpetiformis herpetiform dermatit. Läkemedel innehållande såsom
verksam beståndsdel endast aldesulfon,a b dapson, sulfapyridin,c för sig.var
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beståndsdel endastverksaminnehållande såsomLäkemedelsjukdom.Wilsons26.
penicillamin.

bestånds-verksamsåsomLäkemedel innehållandebetingad litenhet.Hypofysårt27.
tillvåxthormon.humantdel endast

endast abeståndsdelverksamsåsominnehållandeLäkemedelNarkolepsi.28.
sig.förmetamfetamin,dmetylfenidat,dexamfetamin, camfetamin, b var

beståndsdelsåsom verksaminnehållandeLäkemedelMano-depressiv sjukdom.29.
litium.endast

såsominnehållandeLäkemedelakrodermatit.enteropaticaAcrodermatitis30.
zink.beståndsdel endastverksam

endastbeståndsdelsåsom verksaminnehållandeLäkemedelkolit.Ulcerös31.
salicylazosulfapyridin.

verk-såsominnehållandeLäkemedelblodproppsbenågenhet.förhöjdKroniskt32.
sig.förwarfarin,dicumarol, bbeståndsdel endast a varsam
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Bilaga 1.2

Kostnadsfria läkemedel

1955-01-01 Följande 15 sjukdomar berättigade till kostnadsfria läkemedel SFS
1954:520

Sjukdom Läkemedel
Anaemia perniciosa a Leverpreparat

Perniciös anemi b Ventrikelpreparat
c Vitamin B12

för sig eller i kombination med varandravar

2. Diabetes insipidus a Hypofysbaklobextrakt innehållande vasopressin
Kroniskt ökad urinut-
söndring

Diabetes mellitus a Insulin jämte desinfektionsmedel för rengöring
Sockersjuka huden vid injektionav

4. Myxoedema Sköldkörtelpreparata
Bristfällig sköld- b Tyroxin
körtelfunktion för sigvar

5. Syndroma Addisoni a Dekorton och derivat därav
Bristfállig binjurefunk- b Kortison och derivat därav
tion för sig eller i kombination med varandravar

6. Tetania Vitamina D2 beredning innehållande minstpara-
thyreopriva 250 000 I.E.g
Bristfällig bisköld- b Dihydrotakysterol
körtelfunktion för sigvar

7. Sprue, Coeliakia a Folinsyra
Bristñillig b Leverpreparattunntarms-
funktion Vitaminc B12

för sig eller i kombination med varandravar

Myasthenia gravis a Synstigmin enbart eller i kombination med
Bristñllig muskelfunk- efedrin
tion

Bilagan har utarbetats Yvonne Borg, Apoteksbolaget.av
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PilokarpinaGlaucoma9.
FysostigminbstarrGrön
Synstigminc
Fluostigmind
p-Nitrofenyldietylfosfate

varandramedkombinationiellerför sigvar

BarbitursyrederivataEpilepsia10.
HydantoinderivatbKrampsjukdom
Oxazolidindionderivatc

varandramedkombinationiellerför sigvar

Adrenalinbronchiale aAsthma11.
Efedrinbchron.
Isoprenalinbronkialastma cKronisk
Etylefedrind

Z-Metoxifenyl-betametylarninopropanalfa-e
teofyllinderivatTeofyllin ocht

sigförvar

och lanatadigitalis purpureaFol.cordisInsuffrcientia a12.
erhållna från a,glykosider,ochExtraktbchron.

glykosiderderivatKronisk hjärt- samt av
Kinidincmuskelsvaghet

för sigvar

AminosalylaTuberculosis13.
IsoniazidbTuberkulos
Streptomycinc
Dihydrostreptomycind

varandramedkombinationeller iför sigvar

däravderivatochHexöstrolaCancer14. mammae
däravderivatochb TestosteronBröstkråfta

Östron extraktöstronhaltigaochcovariiCancer
Östradiol däravderivatochAggstockskräfta d
MetandrioleCancer prostatae

varandrakombination medeller iför sigProstatakräfta var
injektionbruk ellerperoraltñrtestisCancer

estikelkräftaT

AtropinaParkinsonism15.
Benshexolb
Karamifenc

för sigvar
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1957-09-01 Tre sjukdomar och elva läkemedel fördes på förteckningenupp
SFS 1957:492

Sjukdom Läkemedel
Hypogammaglobulinemi Gammaglobulin
Primär bristfällig
gammaglobulinbildning

Gikt Probenecid

Cystisk pankreasñbros Pankreaspreparat

läkemedelNya
Bristfällig binjure- Totalextrakt binjurebarkur
funktion
Myasthenia gravis Pyridostigmin
Glaukom Karbakolin
Epilepsi Pyrinlidindionderivat

Pyrrolidindionderivat
Cancer Allenolsyrederivat
Parkinsonism Profenamin

beta-Dietylaminoetylbenshydryleter

1960-12-01 Blodsockersänkande förmedel peroralt bruk fördes på förteck-upp
ningen vid indikation Diabetes mellitus. SFS 1960:575

1968-01-01 Fem sjukdomar, utökning indikation Syndroma Addisoni nyen av
benämning Insuffrcientia adrenocorticalis chronica Bristfällig
biniurebarkfunktiom, ytterligare cancerformer och 50-taltre ett
läkemedel fördes på förteckningen SFS 1967:739upp

Sjukdom Läkemedel
Hypogonadismus l-Iexöstrol och derivat därav
Bristfällig Ostron och derivat därav

Östrogenkönskörtelfunktion och derivat därav
Testosteron och derivat därav

Lupus erythematosus Kortison och derivat därav
disseminatus Kortikotropin

Schizofreni Fentiazinderivat
Haloperidol
Klopentixol
Klorprotixen
Protipendyl
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antihemoñlifaktorerPlasmakoncentratHemoñli A av
Willebrandsvon

sjukdom
Blödarsjuka

fenylalaninhaltmed ringaNäringspreparatFenylketonuri

läkemedelNya
HydroxokobeminPerniciös anemi

vasopressinsyntetisktinsipidusDiabetes
däravoch derivatHydrokonisonbinjurebark-Bristfällig

funktion
HydroxokobeminBristfällig tunntarms-

funktion
AmbestigmingravisMyasthenia
AdrenalinGlaukom
Ekostigmin
Demekastigmin
Acetazolamid
Diklofenamid
SultiamEpilepsi
Karbamoyldibensazepin
OrciprenalinKronisk bronkialastma
Prokainamidhjärtmuskel-Kronisk
Tiazidderivatsvaghet
Klonalidon
Klopamid
Furosemid
Kinetazon
CykloserinTuberkulos
Viomycin
Etionamid
Tioacetazon
Tiokarlid
Sköldkörtelpreparatutökn:Cancer
Tyroxinthyreoideae,Cancer

däravderivatKortison ochLeuchaeuiia,
BusulfanmalignumLymphoma
Klorambucil
Merkaptopurin
Metylaminopterin
BiperidenParkinsonism
Fenglutaridmid
Benstropin
Etybenstropin
Orfenadin
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Procyklidin
Difenhydramin
Metixen

Gikt Allopurinol
Cystisk pankreasñbros Antibiotika

1969-07-01 En sjukdom och fyra läkemedel fördes på förteckningen. Femupp
läkemedel borttogs förteckningen SFS 1969:204ur

.Sjukdom Läkemedel
Cystinuria Cystinuri Penicillamin

Nya läkemedel
Kronisk hjärtmuskel- Etakrynsyra
svaghet Triamteren
Schizofreni Moperon

Borttagna läkemedel
Pemiciös anemi Leverpreparat

Ventrikelpreparat
Bristñllig binjurebark- Totalextrakt binjurebarkur
funktion
Bristfällig Leverpreparattunntarms-
funktion
Tuberkulos Dihydrostreptomycin

1971-04-01 En sjukdom och elva läkemedel fördes på förteckningen SFSupp
1971:36

Sjukdom Läkemedel
Dermatitis herpetifonnis Aldesulfon
Herpetiform dermatit Diafenylsulfon

Nya läkemedel
Epilepsi itrazepamN
Kronisk hjärtmuskel- malin
svaghet Spironolakton
Tuberkulos Protionamid

Etambutol
Rifampicin

Cancer Mel falan
Schizofreni Flupentixol

fluperidolTri
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SFSförteckningenpåfördesläkemedel17ochsjukdomar upp1972-11-01 Tre
1972:506

LäkemedelSjukdom
PenicillaminsjukdomWilsons

tillväxthormonbetingad HumantHypofysârt
litenhet

AmfetaminNarkolepsi
Dexamfetamin
Metylfenidat
Metamfetamin

läkemedelNya
KlorpropamidinsipidusDiabetes
Liotyroninsköldkörtel-Bristfällig

funktion
Prednisonbinjurebark-Bristfâllig
Prednisolonfunktion
Aldosteron

luorhydrokortisonF
TerbutalinbronkialastmaKronisk
Salbutamol
Dinatriumkromoglikat
HydrokortisonCancer
Liotyronin
LevodopaParkinsonism
HydrokortisonerythematosusLupus

disseminatus
SulfapyridindermatitHerpetiform

förteckningen.påfördesläkemedelfyraoch uppsjukdom1974-09-01 En
SFSHemoñli B.ocksåomfattarBlödarsjukaIndikationen nu

1974:651

LäkemedelSjukdom
LitiumMano-depressiv

sjukdom

läkemedelNya
Amiloridhjärtmuskel-Kronisk

svaghet
AmantadinParkinsonism
TiotixenSchizofreni
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1977-01-01 Livmoderkroppskräfta fördes under Cancer tvåoch läkemedelupp
fördes på förteckningen SFS 1976:939upp

Nya läkemedel
Kronisk hjärtmuskel- Bumetanid
svaghet
Cancer Progesteron och derivat därav

1977-06-01 Sjukdomen Hypogonadismus omfattar även Turners syndrom,nu
levodopa i kombination med benserazidcarbidopa och fenoterol
fördes på förteckningen SFS 1977:249upp

Nya läkemedel
Kronisk bronkialastma Fenoterol
Parkinsonism Levodopa i kombination med benserazidcarbidopa

1979-06-01 Tre sjukdomar och elva läkemedel fördes på förteckningenupp
SFS 1979:267

Sjukdom Läkemedel
Acrodermatitis Zinkentero-
patika Akrodermatit
Ulcerös kolit Salicylazosulfapyridin
Kroniskt förhöjd Dicumarol
blodproppsbenägenhet warfarin

Läkemedel
Kronisk bronkialastma Beklometason

Rimiterolhydrobromid
Cancer Daunorubicin

Fluracil
Tamoxifen
Cyclofosfamid

Schizofreni Pimozid

1981-07-01 Lungkräfta fördes under Cancer åttaoch läkemedel fördesupp upp
på förteckningen SFS 1981:353

Läkemedel
Glaukom Timolol
Epilepsi Diazepam

Valproinsyra
Kronisk bronkialastma lpratropium
Cancer Doxorubicin

Megestrol
Vinkristin
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BromokriptinParkinsonism

1984:93SFSpå förtecningenfördesläkemedelNio1984-05-01 upp

Läkemedel
BudosenidbronkialastmaKronisk
Kaptoprilhjårtmuskel-Kronisk

svaghet
DakarbazinCancer
Karmustin
Cisplatin
Etoposid
Teniposid
Cytarabin
DesmopressinBlödarsjuka

spol-mineraler,medkombinationerinkl.vitaminerMukolytika,1992-07-01
klorhexidininnehållandeantiseptikaochsteriltvätskor, vatten

Cystisk pankreas-indikationenvidpå förteckningenFördes upp
fibros
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén S 1992:04 hälso- ochom
sjukvårdens finansiering och organisation

Dir. 1994: 152

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1994.

1 Sammanfattning uppdragetav

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering ochom organisation
HSU 2000 skall enligt sina nuvarande direktiv dels analysera och bedöma
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels hur hälso-överväga
och sjukvården bör finansieras på den Övergripande samhällsnivån. Kommitténs
arbete bör slutföras med ändrade direktiv.nu

Kommitténs överväganden och förslag skall utgå från dagens medsystem
landsting och kommuner finansiärer och tillhandahållare hälso-som ochav
sjukvård.

Kommittén skall bl.a. överväga

åtgärder kan vidtas för stärka patientenssom att ställning i hälso-- och
sjukvården,
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2010 och särskilt beakta den-
demografiska utvecklingens betydelse för de äldres behov hälso- ochav
sjukvård,
formerna för den statliga styrningen inom hälso- och sjukvården och vilka-
avvägningar bör mellangöras generella ochsom riktade finansiella
styrinstrument finansiella ochsamt andra styrinstrument,
erfarenheterna de former för styrning och organisationav nya hälso-- ochav
sjukvården tillämpas sjukvårdshuvudmännen,som av
kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård,- m.m.
läkemedelsformånen inklusive nuvarande högkostnadsskydd för sjukvård- i
öppenvård och läkemedel,
hur hälso- och sjukvårdens folkhälsoarbete skall definieras och därav- följan-
de och uppgiftsfördelning mellanansvars- landsting och kommunerstat,
samt
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frågaisjukvårdshuvudmännenochmellanansvarsfördelningen omstaten- vård-tillkanstödformervilkaivårdforskningfinansiering samt gesav
utveckling.forskningens

Bakgrund2

HSUorganisationochfinansieringsjukvårdensochhälso-Kommittén om
ochanalysera1992:30 delsDir.direktivnuvarandesinaenligtskall2000
hurdelstill år 2000,fram övervägaresursbehovsjukvårdensochhälso-bedöma

övergripandedenpåorganiserasochfinansierasskallsjukvårdenochhälso-
ochanalyspågrundasskallövervägandenKommitténssamhällsnivån. en

organisationsmodeller;ochñnansierings-handförstaivärdering treav
sjuk-obligatoriskochvårdprimärvårdsstyrdlandstingsmodell,reformerad

vårdsförsäkring.
högkostnadsskyddpatientavgifter ochfrågorocksåingår röruppdragetI som

öppenvård.iläkemedelförkostnadsansvaretsamt
deoch analyserasutvecklas1993:38SOUkommitténtillI expertrapporten

obligatoriskmedModellenorganisationsmodellema.ñnansierings- ochtre
i ytterligarevidareutvecklats expertrapportdärefterharsjukvårdsförsäkring en

1994:95.SOU
påentledigadesledamöterVänsterpartietsochSocialdemokraternas egen

förlängdesmed dettasambandjanuari 1994. Iikommitténfrånbegäran
skulle haarbetetdirektivenförhållande tilli attarbetekommitténs angavsom

1994.den lslutförts senast mars
Tek-följandeavlämnatvåren 1994 expertrapporter:har underKommittén

SOUkorttidsvård 1981-2001somatisksluteninomvårdkonsumtionnologi och
A 1994:95SOUoffentlig regiisjukvårdsförsäkring samtallmän1994:86, En

samarbetehar iKommittén1994:115.SOUandra länderiSjukvårdsreformer
isjukvårdsreformerochhälso-Svenska ettpubliceratmed Spri rapporten

hälso-modeller förhearingfrånperspektiv Rapportinternationellt treomen-
på uppdragvidareSpri har379.Sprisjukvårdsreformoch rapport av

iresursutnyttjandebättreförMått ochutarbetatkommittén ettstegrapporten
del-kommitténavlämnadeseptember 1994374. ISprivården rapport

utvecklingsarbeteochforsknings-klinisktförLandstingensbetänkandet ansvar
1994:132.SOU

direktiv.ändrademedslutförasböruppdragKommitténs nu
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3 Uppdraget

3.1 Allmänna utgångspunkter

Hälso- och sjukvården grundläggandeär betydelse för välfärden ochav
människors trygghet. Principema solidariskt finansierad och rättvistom en
fördelad hälso- och sjukvård centrala inslag i denär generella välfärdspolitiken
och måste hävdas i ekonomiskt kärvaäven tider. Det skall självklarhetvara en
för varje individ det finns hälso- och sjukvårdatt god kvalitet och denen attav

sjuk skall få den vårdär och han eller hon behöversom oberoendeomsorg av
sin ekonomi. Patientavgiftema bör så låga de inte lederegen tillattvara att
sjuka människor avstår från uppsöka sjukvården. Hälso-att och sjukvården har
också befolkningsinriktat förebyggaett ohälsa och handikapp.att Dessaansvar
grundläggande förutsättningar för hälso- och sjukvårdspolitiken har brettett
parlamentariskt stöd och starkt förankrade iär den svenska befolkningen.

frnansieringsaltemativDe i de nuvarande direktiven till HSU 2000som anges
skatter, socialavgifterär eller obligatoriska försäkringspremier eftertas utsom

betalningstörmåga och oberoende risk för den enskilde. Egentliga försäk-av
ringspremier utesluts i och med betalningen skall ske oberoendeatt risk. Deav

hälso- och sjukvårdsrefonnerexpertrapporter i andra länder har tagitsom som
fram på kommitténs uppdrag inga belägg för Sverige skulle ha någotattger att
vinna på skattefrnansieringen.övergeatt Tvärtom tyder de internationella
erfarenhetema på de skatteñnansierade hälso-att och sjukvårdssystemen
fungerar bättre i fördelningspolitiskt avseende de försäkringsfrnansieradeän

Detta starkt motivsystemen. är för slåett vakt skattefrnansieringen.att om
Det har inte heller framkommit några bärande motiv för frångå det svenskaatt

med regionala och lokalasystemet självstyrelseorgan ansvariga försom
finansieringen och tillhandahållandet hälso- och sjukvård. Kommuner ochav
landsting har skapats för finansiera och tillhandahållaatt den verksamhet som
ligger människorna ochnärmast där kraven på insyn, påverkan och delaktighet

särskilt Syftetär på demokratinsstora. är och solidaritetensatt grund bidra till
rättvisa och jämlikhet i levnadsvillkor. Det innebär särskilt förett utsattaansvar

barn, gamla, sjuka och handikappade. En viktiggrupper orsaksom någonär att
rättvisa inte given detär gäller hälsansnär fördelning mellan olika individer och

Till detta kommer omfattande ochgrupper. att angelägna vårdbehovmer som
uppkommer, desto möjligheternasämre iär regel för den enskilde påatt egen
hand hävda sina intressen.

Svenskarnas hälsa i internationelltär perspektivett mycket god detäven om
under år finns tecken på ökade skillnader i hälsa mellansenare olika socio-
ekonomiska Hälso- och sjukvården har haft märkbar betydelsegrupper. fören
den allmänna förbättringen hälsoläget hos befolkningen det i förstaävenav om
hand välfärdsutvecklingenär generellt ligger bakom de förbättringar-storasom

i folkhälsan. Hälso- och sjukvårdens insatser leder tillna många lever längreatt
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dvs.dödlighet,åtgärdbars.k.Jämförelserfunktionsförmåga.bättreoch har av
visarpåverka,kunnasjukvårdenochhälso-orsakergrunddöd på ansessomav

europeiskaandraiSverigeilägre än30-50oftastdödligheten procentäratt ca
minskatstadigtdessutomland harvårtidödlighetenåtgärdbaraländer. Den

socio-olikavårdutnyttjandet iStudierdecennierna.tvådeunder senaste av
dödlighettillhänsynskillnadersmåpåvisar när tarekonomiska mangrupper

långvarigtvård, debehovhabör störstsjuklighet. Deoch avpersoner som
visarSocialstyrelsenfrånEnandravård rapportfårsjuka, än grupper.mer

sigbefolkningenandelökandepåteckenoroandeemellertid anseratt somaven
igäller dettaalltFramförsjukvården.tillsöker sigvård intebehovha av

vidfördelademellertid rättvistsjukvårdensvenska ärDenarbetargrupper. en
jämförelse.internationell

gällerinternationellt detvälsåledessig närhävdarsjukvårdochhälso-Svensk
behov. Ut-eftervårdenfördelningrättvisochkvalitetmedicinskhög av

sjukvårds-ochhälso-svenskadetdessutomår visarunder attvecklingen senare
tillsjukvårdsutgiftemaochhälso-bådeförmågahaft attstorsystemet anpassa

Underverksamheten.effektiviseraochutvecklingensamhällsekonomiska attden
andraiforsäkringsfmansieradei vissakostnaderna systemperiod harsamma

deDärtill kommersamhällsekonomin. atttotaladensnabbareökatländer ån
huvudsakligeninnebärvilketlåga,kostnaderna attadministrativa är resurserna

sjukvård.ochhälso-direkttillanvänds
ochsocialförsäkringarnasamband medpåtagligasjukvården harochHälso-

kommunerÄdelreformen mellanuppgiftsfördelningenharGenomsocialtjänsten.
utveck-Omsorgemaförändrats.ochvårdinomlandstingoch omomsorg

Även stödetinomtill kommuner.landstingfrånm.fl. flyttaslingsstörda övernu
mellanuppgiftsfördelningenförändrasstörningarpsykiskamedmänniskortill

landsting.ochkommuner
primärvården.förkommunaltförsök medbedrivsi landetfemPå ansvarorter

försäk-dels mellansamordningfinansiellförsök medbedrivsnärvarandeFör
socialtjänsten.båda ochmellan dessadelssjukvården,ochhälso-ochringskassa

försökdessautvärderingamapågåendederesultatetRegeringen att avavanser
huvudmannaskap.till frågorställning rörinnanavvaktasbör tas som

gamla blirmycketutmaningar. Destår införsjukvårdochhälso-Svensk stora
behandlamöjligheterskaparforskningen attmedicinskafler. Den nya
desamtidigtäldre,växandesärskilt i densjukdomar, sam-somgruppen

högaställerDettauppenbara.allthar blivitrestriktionemahällsekonomiska mer
på denliksomkostnadseffektivitetenökaföråtgärderpå fortsattakrav att

förankring för defolkligåstadkommagällerdetpolitiska när attprocessen
mellandialogpåocksåskärpsKraven öppenprioriteringarna.grundläggande en

i syftesjukvårdenochi hålso-arbetaroch de attadministratörerpolitiker, som
regeringenEnligtbegränsadehushålla medochverksamhetenutveckla resurser.

ochfinansiäreroch kommunerlandstingmeddagensskapar system som
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tillhandahållare hälso- och sjukvården goda förutsättningar tillgodseav kravatt
på såväl kostnadskontroll och kostnadseffektivitet demokratisk styrning,som
insyn och kontroll. Regeringen således det finns behov regionalaattanser av
självstyrelseorgan för hälso- och sjukvården i fortsättningenäven samt att
primärkommunema bör huvudmän för del hälso- ochsom nu vara en av
sjukvården.

Kommitténs fortsatta arbete skall ha följande utgångspunkter och inriktning.
Kommitténs överväganden och förslag skall utgå från dagens medsystem

landsting och kommuner finansiärer och tillhandahållare hälso- ochsom av
sjukvård. Kommittén skall del de förslag denta offentliga verksamhetensav om
uppbyggnad och indelning på regional nivå Regionberedningen Csom
1992:06 kommer redovisa i sitt slutbetänkandeatt i början år 1995. I detav
sammanhanget bör särskilt uppmärksammas den geografiska indelningenatt på
regional nivå utformad så kravenär på hög kvalitetatt i vården, effektiven en
resursanvändning och medborgarnas möjlighet påverka verksamhetenatt genom
den demokratiska tillgodoses.processen

En utgångspunkt skall förenligtannan att med sjukvårds-systemet ärvara
huvudm planeringsansvarännens för vården enligt hälso- och sjukvårdslagen och

möjligheter sjukvårdens kostnadsutveckling.att styrage Som led i detta harett
ñnansieringsansvaret för ersättningarna till privatpraktiserande läkare och
sjukgymnaster förts till sjukvårdshuvudmännenöver från år 1994. I ett nästa

bör sjukvårdshuvudmännensteg samlat kostnadsansvarett för läkemedel.ges
I anslutning till detta finns det skäl göra detatt översyn samladeen av
förmånssystemet för läkemedel och utformningenöver högkostnads-se av
skyddet.

Den kommunala sektorn grundläggandeär betydelse för välfärd,av sam-
hällsekonomi och tillväxt. Staten har för sektornett tillförsäkrasattansvar
rimliga ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar, vilket bl.a. kan ske

långsiktigt stabilt bidrags-ett och utjämningssystem.genom Staten har vidare
det övergripande för den offentliga verksamhetenansvaret och samhällsekono-
min och måste ha instrument till sitt förfogande för kunna med hänsynatt styra
till detta ansvar.

Patienten har under år fått starkare ställning i hälso- och sjukvården,senare en
bl.a. möjligheterna väljaatt vårdgivare hargenom att ökat. Steget till ett mera
allmänt patientinflytande dockär långt, inteännu minst i fråga möjlig-om
heterna för patienten själv medverka iatt val behandlingsmetod då detav
medicinska beslutsfattandet erbjuder alternativ. Patientens ställning bör stärkas,
bl.a. i detta hänseende.

Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor har avgörande
betydelse för den framtida hälsoutvecklingen. Socialstyrelsen konstaterar i sin

folkhälsorapportsenaste den pågående samhällsutvecklingenatt kan leda till
ökade socioekonomiska skillnader i hälsa. Statens politik påverkar hälsan på en



Bilaga 2378

gällerdetökat attdärför närmåsteStatenområden. geettrad ta ansvar
ochkunskapersjukvårdensochHälso-hälsa.godförförutsättningar en

pårollarbetet. Dessförebyggandeför detbetydelseocksåerfarenheter har stor
förstärkas.ochförtydligasbehöverfolkhälsoområdet

framskjuteninternationellthafthar länge settforskningmedicinskSvensk en
medicinskadentillbidragväsentligadärmed lämnatharSverigeposition.

Attbibehållas.position kandennaviktDetutvecklingen. attytterstaär av
medicinskaenbartemellertid intekräversjukdomlindraellerbotaförebygga,

rehabilite-ochhabiliteringomvårdnad,kunskaper inomocksåkunskaper utan
vidområdenvissainomÄven väl frammeliggervårdforskningen enring. om

ochetableradutvecklad,likapå långtinteså denjämförelse närinternationell är
intensifie-därför skälfinnsDetforskningen. attmedicinskadenaccepterad som

inomutvecklingenfrämjai övrigtvårdforskningen äveninominsatserna samtra
till minstapatientnyttamöjligauppnå bästasyfteiomvårdnadsområdet att

kostnad.möjliga

sjukvårdenochhälso-ställning iPatientens3.2

sjukvårdenochhälso-svenskai denrefonnsträvandenamål förcentraltEtt
bl.a.ställning,patientensstärka atthar varitårunder geatt genomsenare

olikaprimärvård ochinomvårdgivareväljamöjligheterökade t.ex.individen att
Åtgärder harvård.vid slutenvälja sjukhusliksomSpecialistvård atttyper av

vårdgarantiåtagandena.bl.a.tillgänglighet,öka vårdensförvidtagitsockså att
värderingsförskjutningdenbakgrundskall bl.a.utveckling motDenna avses

ställergenerationer,efterkrigstidens störreblandalltframförskett, somsom
tidigarevadsituationsinpåverkamöjligheter änochinflytandepåkrav att som
patient-aspektviktigvårdgivareväljaMöjligheten ärvanligt.varit att aven

aspektuppmärksammadlikahittills inteviktigsåvälinflytandet. En men --
medverka i valsjälvpatientenförmöjligheternapatientinflytandet attpå är av

alternativ.erbjuderbeslutsfattandetmedicinskabehandlingsmetod då det
ochvårdenökat iinformationgodambitionenår harUnder att gesenare

medicinskai detdelaktigabliönskatutsträckningökadiharpatienterna
allmänttillStegetomvårdnaden.dagligadenoch i ettbeslutfattandet mera

långt.dockpatientinflytande ännuär
detför bryggavidtaskan övervilka åtgärder attKommittén bör överväga som

ochhälso-isigbefinnernaturligenpatienten gentemotunderläge som
detförbättringarförslag tillredovisa görbl.a.skallKommitténsjukvården. som

ochsjukdomeninformationbalanserad attmedpatientennåmöjligt omatt
vidtaskälfinnsdetbehandling.Vidare bör attövervägasmedverka i valet omav

behandling harvaletvilkapatienter förtillstödåtgärder försärskilda att avge
sigvaletgällakanlivskvalitet. Det utsättaframtida attförbetydelse t.ex.stor
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för särskilt riskfyllda behandlingar och där vetenskap och beprövad erfarenhet
inte precisa Här bör särskilt behovet systematiska uppföljningar,ger svar. av

kan bilda underlag för informationsspridning till patientersom effekter ochom
risker, uppmärksammas. Vidare bör hur patientensprövas erfarenheter ochegna

bättre kan till i vården och rehabiliteringen.tas Kommitténresurser börvara
också vilka åtgärderöverväga kan vidtas lagstiftningstaten t.ex.som av genom
och tillsyn, sjukvårdshuvudmännen respektive vårdgivaren för stärka patien-att

ställning.tens

3.3 Hälso- och sjukvårdens resursbehov

Under de åren har kommuner ochsenaste landsting bedrivit framgångsriktett
arbete för öka produktiviteten och effektivitetenatt i verksamheten. Det arbetet
måste drivas vidare för medborgarnas behov vårdatt och skall kunnaav omsorg
tillgodoses på bästa Det krävs kontinuerligtsätt. förändringsarbeteett för att

hälso- och sjukvården till tider, förändrade behovanpassa och andranya
förutsättningar.

Det för närvarandeär utomordentligt svårt bedöma möjligheternaatt att
ytterligare öka produktiviteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården.
Utvecklingen under de åren skall bl.a.senaste bakgrundmot attses av
produktivitetsutvecklingen under 1970- och 1980-talet negativ. Det harvar
således funnits for betydandeutrymme engångsökning produktiviteten.en av
Det knappast realistisktär produktivitetenatt kananta öka iatt taktsamma
under återstoden 1990-talet får räkna medutan långsammareav man en
utveckling.

Till bilden hör också möjligheterna rationaliseraatt verksamhetenatt varierar
inom olika delar hälso- och sjukvården. Potentialen för fortsatta produktivi-av
tetsökningar torde mindre inom omvårdnadsintensiva områdenvara som
intemmedicinsk korttidsvård, geriatrik och kommunal sjukvård inom kirurgi,än
där medicinska metoder möjliggör fortsatt utvecklingnya kortaremoten
vårdtider och övergång till dagkirurgi. Socialstyrelsen framhöll it.ex. rapporten
till regeringen i maj 1994 omfattningen och taktenatt i ytterligare rationali-av
seringar vid medicinklinikema den kommunala äldreomsorgensamt och
sjukvården måste denövervägas medicinska och omvårdnadsmässiganoga om
kvaliteten skall kunna upprätthållas.

Kommittén skall den bakgrunden analyseramot och bedöma de krav på
framför allt den demografiska utvecklingenresurser i kombinationsom med

medicinteknisk utveckling kan komma ställa på hälso- och sjukvårdenatt under
perioden fram till år 2010. Tyngdpunkten bör ligga på bedömningen av
resurskraven med hänsyn till utvecklingen ökadatt andel äldremot 80överen
år, den främst ställer krav på samhällets vård ochgrupp som kommeromsorg,

fortgå under överskådligatt tid enligt SCB:s Kommittén bör i detprognoser.
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kvaliteten.betydelse föromvårdnadsarbetetsbeaktasärskiltsammanhanget
och kommunernaslandstingensmellansamordningenhurbelysasbörVidare

i denbristerhur deutvecklasochförbättrassjukvård kan samtochhälso-
åtgärdas.kansjukvårdenkommunalai denfinnskvalitetenmedicinska som

Ädel-uppföljningSocialstyrelsensdelkommittén bl.a.Därvid bör ta avav
reformen.

försjukvårdsinsatsereffektivabetydelsen attframhållashärbörDet även av
motverkaförålder, bl.a.yrkesverksamiför attsjukfrånvaronbegränsa personer
minskadsjukpenning ochi formkostnadersamhällsekonomiskaökade av

samhälls-sektorsövergripandesådanahurbörKommitténproduktion. överväga
sjukvårdsplaneringen.iintegrerasbedömningar kanekonomiska

samhällsekonomiskadetde beslut ut-beaktavidareskallKommittén om
vårenfattarriksdagenverksamhetkommunalskattefmansieradför somrymmet

1995.

styrningStatlig3.4

hälso-inomutvecklingenförförfogar över att styrainstrumentDe statensom
tillsyn,lagstiftning,styrinstrument,finansiellahandi förstasjukvårdenoch är

förvidareStaten harsanktioner merpartentillståndsgivning, ansvaret avm.m.
utvärderingochUppföljningutbildningen.delarbetydandeochforskningen av

för ochstödoch kanstyrningenden statligaförinstrumentandra ses somär
styrningen.övrigadentillkomplement

regerings-inärvarandeförnämnda styrinstrumentende övervägsFlera av
kansliet.

nyligenharkommunsektominomutjämningochstatsbidragBeredningen för
intäkter i kommunerochkostnaderUtjämningslutbetänkandesittavlämnat av

förslag tillbetänkandet lämnas1994:144.SOU I nytt stats-landsting ettoch
föreslagnalandsting. Detochkommunerförutjämningssystemochbidrags-

detmöjligheterförstärkningbl.a. styrainnebär attstatenssystemet aven
frånhänder sigSamtidigtkommunsektom.förskattefmansierade statenutrymmet

kommunaladenpåverkastyraforinstrumentfinansiellaväsentligtallti att
statsbidrageneftersomverksamhetenutformningochprioriteringarsektorns av

lägendet i vissaberedningen kanEnligtgenerella.huvudsak förutsättsi vara
harSystemeti styrande syfte.del bidragenmindreanvändaskälfinnas att aven

hänseende, dvs.i dettaflexibilitetfinns systemetså detutformatsdärför att en
möjlighet till vissochsjälvständighetkommunalbådesamtidigtkan rymma

styrning.statlig
propositionbehandlas ikommertillsynFrågor attrör omenm.m.som

lämnaregeringensjukvårdenochhälso-verksamhetstillsyn inom attavsersom
särskiltharkommerår 1995. Därutöveri början ettriksdagen att statentill av
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för hälso- och sjukvården skall fungeraatt i kriser och krig.ävenansvar
Kommittén bör samlad bedömninggöra vilka krav utvecklingenen av som

kan komma ställa på den statliga styrningen inomatt sektorn i framtiden och
vilka avvägningar bör mellan generella och riktadegöras finansiellasom
styrinstrument finansiella och andra styrinstrumentsamt i relation till de
nationella hälso- och sjukvårdsvårdspolitiska målen.

Sjukvårdshuvudmännens3.5 och organisationstyrsystem

Det svenska sjukvårdssystemet har landstingen och kommunernagenom en
unik möjlighet parallellt olika modelleratt ochpröva något ocksåsystem, som
framhålls i de nuvarande direktiven. Denna möjlighet har högi grad utnyttjats
under de åren. Kommittén har studerat erfarenheternasenaste former förav nya
styrning och organisation både i den svenska hälso- och sjukvården och i ett
antal OECD-länder. Flertalet dessa reformer så datum bådeär i vårtsentav av
land och i andra länder det svårt dra några säkraär slutsatseratt resultatet.om
Därtill kommer det svårt vilka effekterär kanatt hänförasatt veta till desom

eftersom sektorn understyrsystemen period i hög grad påverkatsnya samma
både ekonomiska Ädelreformenrestriktioner och andra reformer, ochav t.ex.
husläkarreformen.

Kommittén bör den bakgrunden så långt möjligtmot samlad be-göra en
dömning erfarenheterna de former för styrning och organisationav av nya som
tillämpas i den svenska hälso- och sjukvården. Jämförelser bör därvid göras
mellan landsting och kommuner tillämpar former för styrning ochsom nya
organisation och traditionellt styrda huvudmän. Vidare bör kommittén i
relevanta delar bedöma vilka lärdomar i fråga styrning och organisationom som
kan dras reformarbetet i de studerade OECD-ländema.av

3.6 Kostnadsansvaret för läkemedel i vårdöppen

Läkemedel ingår i den samlade hälso- och sjukvården och kansom en resurs
såväl komplement alternativ till andra sjukvårdande insatser.vara Dettasom

starka samband mellan läkemedel och sjukvård bärande motiv förär ettannan
sjukvårdshuvudmännenatt samlat kostnadsansvar för läkemedelett ochge övrig

hälso- och sjukvård. Härigenom torde skapa goda förutsättningar förman att
läkemedelsbehandling och andra sjukvårdande insatser varandra påvägs mot
likvärdiga villkor och därmed till bättre avvägning mellan olika behandlings-en
former. Därtill kommer läkemedelskostnademasatt utveckling skall kunnaom
dämpas, krävs ökat kostnadsmedvetande hosett förskrivama. Här torde ett

bygger på sjukvårdshuvudmännensystem har detatt samlade kost-som
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åstadkommaförförutsättningarbättreläkemedel innebäraför attnadsansvaret
läkemedels-bl.a.sammanhanget harnuvarande Imedjämförtdetta system.

viktig funktion.kommittéema en
utreda och lämnaarbetei sitt fortsattakommitténbakgrund skalldennaMot

läkemedelsför-förkostnadsansvareti frågaändrad fördelningförslag omom en
månen.

sjuk-utgångspunkt iha sinskalloch förslagövervägandenKommitténs att
läkemedlen i denförkostnadsansvaret öppnabörvårdshuvudmännen överta

helaomfattaFörändringen skallsjukförsäkringen.den allmännafrånvården
speciallivs-ochförbrukningsartiklarläkemedel, dvs.förförmånssystemet även

medel.
ekonomiska regleringenför denformernabör vidareKommittén överväga

överförande kostnads-vidsjukvårdshuvudmännenochmellan ettstaten av
mellanekonomiskadetfördelningenPrinciperna för utrymmetansvaret. av

finnadärvidSträvan börocksåsjukvårdshuvudmännen bör attövervägas. vara
faktiskaskildahänsyn till demöjligtså långtfördelningenförkriterier tarsom

olika huvudmännen.hos dekan föreliggamöjligenläkemedelsbehov som
ingår i allmännadenövriga produkterläkemedel ochdePrissättningen somav

vilkautvärderaingårprövningenIläkemedelsförsäkringen bör attprövas.
ansvarigRiksförsäkringsverketmednuvarandeeffekter system somsom

prissättningenbedömaviktigthänsyn detfinansiellahaft. Avprissättare är att
dockhelhetsperspektiv. finnsDetvårdoch slutenläkemedel iför ettöppen ur

uppgiftstatligrättviseskäl börför dettalar attmycket att vara enavsom
fortsättningen.subventioner-ing iomfattasläkemedelprissätta de ävenavsom

denrationellt byggabeakta det kanbör ocksåKommittén attatt uppmervara
jämfört medpå central nivåändamåletkrävs förkompetensspeciella ettsom

prissättning. Kommittén börochprisförhandlingarfördecentraliserat system
samlat förändamålsenligtdetvidare staten ettöverväga är att ansvargeom

förmånssystemet.omfattasövriga produkterprissättning föräven avsom
förkan behöva vidtasvilka åtgärderKommittén bör vidare attöverväga som

särskiltsammanhanget börinflytande. detläkemedelskommittéemas Istärka
privatpraktiserande läkarnadeerbjudamöjligheternauppmärksammas att

rekommendatio-kommittéernasmed frammedverka i arbetetmöjlighet att taatt
dessaoch de kostnaderförskrivningarnauppföljningenFrågan hur avner. om

ochprivat bedrivna hälso-i den offentligtförbättras såvälkan somgenererar
ocksåsjukvården bör övervägas.
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Läkemedelsfönnånen inklusive högkostnadsskyddet3.7

Kommittén bör vidare utformningen förmånssystemetgöra översynen av av
för läkemedel, fortsättningsvis bör statligt reglerat. detIävensom vara
sammanhanget bör beaktas den Merkostnadskommittén genomfördaav

bl.a. läkemedelsförmånen. Utredningen lämnade i sitt slut-översynen av
betänkande SOU 1992:129 flera alternativa möjligheter till förändringar av
förmånssystemet bör utgångspunktEn bör därvidövervägas. attsom vara
formånssystemet för läkemedel bör reformeras för skapa enhetlighetstörreatt
och rättvisa mellan olika patientgrupper har betydande kostnader försom
sjukvård och läkemedel.

Kommittén bör redovisa huvudaltemativ bygger på de kost-ett attsom nu
nadsfria läkemedlen och förbrukningsartiklama prisnedsatta och förs in igörs

högkostnadsskydd. anslutning härtill bör kommitténI bedömninggöraett en av
sådan förändring kan behöva kompletteras med någon åtgärd inomom en annan

socialförsäkringssystemet för dem har livslånga sjukdomstillstånd ochsom
betydande merkostnader. Med hänsyn till det statsfinansiella läget krävs att
kommittén redovisar förslag inte ökar de offentliga utgifterna eller minskarsom
statsinkom Kommittén skall också uppmärksamma eventuella effekter på
vårdens kvalitet förändrade förskrivningsmönster.av

Kommittén bör vidare vilka förändringar högkostnadsskyddetpröva av som
behöver vidtas med hänsyn till det huvudaltemativetnämnda där deovan
kostnadsfria läkemedlen och förbrukningsartiklama in iförs medsystemet
prisnedsättning. En utgångspunkt skall högkostnadsskyddet iatt ävenvara
fortsättningen statligt reglerat. Med hänsyn till kommitténs förslag skallär att

kostnadsansvarutgå från sjukvårdshuvudm har samlat för läkemedelännenatt ett
och övrig hälso- och sjukvård bör huvudmännen kunna beslutarätt attges om

nivå pålägre egenkostnadstaket inom högkostnadsskyddet denänen av
riksdagen beslutade högsta nivån.

Kommittén bör redovisa huvudaltemativ bygger på patientav-ett attsom
gifterna för öppenvårdsbesök, förskrivna prisnedsatta läkemedel, förbruk-
ningsartiklar och speciallivsmedel inordas i samlat högkostnadsskydd. Vidareett
bör sjukresoma kan inordnas i detta högkostnadsskydd.övervägas ävenom

Högkostnadsskyddet kan utfonnas efter det nuvarandemönster systemet,av
dvs. hel kostnadsfrihet uppnås egenavgiftema för den försäkradesatt när
sammanlagda kostnader överstiger visst bestämt belopp inom tolv-ett en
månadersperiod. Alternativ bör införande flera nivåer iövervägas ärsom av
högkostnadskyddet, så viss avtrappning den enskildes avgiftert.ex. att en av
sker egenavgiftema visst belopp till efter vilkennär ett gränspasserar upp en ny
fullständig kostnadsfrihet gäller.

Kommittén bör möjligheterna utforma där denäven pröva att ett system,
enskildes kostnader sprids jämnare tolvmånadersperioden. Merkost-över
nadskommittén berörde frågan införande periodicerat högkost-ettom av
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på alternativtnadsskydd för sjukvård och medicin baserat 30 90 dagar. Den
dock inget förslag sådant bl.a. med hänsyn till fråganlämnade ett attom

ligga utanför kommitténs uppdrag.bedömdes
vid sina överväganden högkostnadsskyddet del detKommittén bör taom av

avgifter inom handikappområdetUtredningen S 1993:13förslag som om
kommer redovisa i början år 1995.att av

Folkhälsoarbetet3.8

folkhälsoansvar 199426Socialstyrelsen belyser i Landstingensrapporten en
folkhälsoområdet. konstateras landstingen på flera hållrad brister inom Bl.a. att

övergripande strategier och konkreta handlingsprogram försaknar fastlagda mål,
samhällsmedicinska verksamheten och folkhälsoarbetet. Styrelsenden noterar

det finns oklarheter i uppfattningen vad landstingets,vidare bl.a. äratt om som
respektive forskningens på folkhälsoområdet och påtalarkommunernas ansvar
fastslå de olika samhällssektoremas och aktörernas påbehovet att ettav ansvar

tydligare sätt.
Kommittén skall bl.a. bakgrund de problem redovisas i denmot av som-

nämnda analysera uppgifts- och ansvarsfördelningen mellanrapportenovan -
landsting och kommuner det gäller folkhälsoarbete hur samverkannär samtstat,

de olika aktörerna kan förbättras. Vidare bör kommittén belysa hur demellan
olika organisations- och sjukvårdshuvudmännen utvecklarstyrsystem som
påverkar förutsättningarna för folkhälsoarbetet. Kommittén skall slutligen

det finns behov precisera kommunernas och landstingensöverväga attom av
folkhälsoansvar i hälso- och sjukvårdslagen.

Kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete3.9

HSU 2000 har, framgått tidigare, avlämnat delbetänkandeettsom
SOU 1321994: preciserar landstingens för kliniskt forsknings- ochsom ansvar
utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdssektom. Frågan primär-om
kommunernas for kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete behandlasansvar
inte i delbetänkandet. Däremot framgår kommittén i fortsattasitt arbeteatt avser

finnsdet behov lagändring preciserar primärkommu-övervägaatt om av en som
för patientnära forskning inom de delar hälso- och sjukvårdennernas ansvar av

de huvudmän för. forskningsområdeDet aktuellt i dettaär ärsom som
sammanhang torde i första hand vârdforskning, dvs. forskning medvara
inriktning på omvårdnad, habilitering, rehabilitering, m.m.

Vårdforskningen i den svenska hålso- och sjukvården har nyligen kartlagts på
uppdrag Medicinska forskningsrådet MFR och Landstingsförbundet. Vidareav
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har Statens beredning för utvärdering medicinsk metodik SBU nyligen gettav
behov utvärdering inom sjuksköterskansut område,rapport bl.a.en om av som

innehåller förslag till studier och utvärderingar inom omvårdnadsområdet. Av
de två först nämnda studierna framkommer bl.a. landstingen har spelatatt en
viktig roll för omvårdnadsforskningens utveckling, bl.a. dominerandesom
forskningsfinansiärer inom området. Andra finansiärer forskningsråden,är
främst MFR Landstingsförbundet. Genom beslut riksdagensamt våren 1994av
har ytterligare forskningsfinansiär tillkommit; Stiftelsen för vård- ochen
allergiforskning tillförts kapital från de tidigare löntagarfondema.som

finnsDet inga studier belyser hur kommunerna på sitt försom ser ansvar
Ädelreformen.vårdforskning efter Det gäller i fråga psykisktsamma om

långtidssjuka kommunerna får lagstadgat för fr.o.m. denettsom ansvar
januaril 1995.
Kommittén skall i sitt fortsatta arbete bred belysning vårdforsk-ge en av

ningens läge, finansiering och organisation i den svenska hälso- och sjukvården.
De nämnda studierna torde begränsa behovet kartläggningar.ovan av egna

ÄdelreformensKommittén bör däremot belysa och den psykiatrire-senaste
fonnens konsekvenser för utvecklingen inom vårdforskningen och den kliniska
medicinska forskningen och därvid särskilt uppmärksamma prim

på området.engagemang
Kommittén skall vidare ansvarsfördelningenöverväga mellan ochstaten

sjukvårdshuvudmännen i fråga finansieringen vårdforskning och i vilkaom av
former stöd kan till vårdforskningens utveckling. detI sammanhanget börges
beaktas bl.a. behovet forskning och utveckling inom områdetatt fårav en
starkare förankring i vård och värdutbildning samtidigt dess samband medsom
övrig forskning inom högskolan stärks. Behovet regional och nationellav
samordning bör också övervägas.

Övrigt3.10

kommitténsFör arbete gäller kommittédirektiven till samtliga kommittéer och
särskilda utredare offentliga åtagandenpröva dir.att 1994:23, beaktaom att
EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43, redovisa regional-att
politiska konsekvenser dir. 1992:50 redovisa jämställdhetspolitiskasamt att
konsekvenser dir. 1994:124.

Utredningens arbete skall redovisas etappvis i form delbetänkanden. Ettav
första betänkande i fråga kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen,om
förmånssystemet för läkemedel och högkostnadsskyddet skall redovisas senast
den 31 maj 1995. Arbetet skall bedrivas så det slutfört i sin helhetatt är senast
den 30 juni 1996.

Socialdepartementet
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