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Till statsrådet och chefen for
Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den juni3 1999 bemyndigade regeringen che-
fen for Socialdepartementet, statsrådet Engqvist, tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag dengöra nuvarande läkeme-översynatt en av
delsförmånen.

del i denna utredningSom begärde riksdagen förtydligandeen om
vilka regler gäller för läkemedel skall ingå i läkemedelsfor-att ettsom
månen.

Med stöd detta bemyndigande tillkallade departementschefenav
särskild utredare f.d. överdirektören Olof Edhag.som

I arbetet med denna har sakkunniga deltagit projekt-rapport som
ledaren Marianne Boivie, departementssekreteraren Kjell Ellström,
departementssekreteraren Henrik Gaunitz, ekonomen Pontus
Johansson, sekreteraren Gabriella Kollander-Fållby, departements-

Östblom.sekreteraren Stojan Zavisic kanslirådet Lennart Somsamt
har deltagit apotekaren Ingegerd Agenäs, forskningschefenexperter

Anita Berlin, docenten Carlsson, förbundsordförandenPer Anders
Carlsten, enhetschefen Catharina Lindberg, produktionschefen Thomas
Lönngren, vice verkställande direktören Håkan Mandahl, professorn
Ragnar Norrby avdelningsläkaren Widerström.Matzsamt

Chefsjuristen Sjöberg har förordnatsBengt huvudsekreterare isom
kommittén.

harKommittén antagit Utredningen läkemedelsfor-namnet om
månen ULF.
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anledning riksdagens tillkän-överlämnas delrapport medHärmed av
förtydligande vilka förskrivningsregler gällernagivande ett somavom

ingå i läkemedelsförmånen.läkemedel skallför att ett
redogörelse uppdragetslutligUtredaren skall lämna senastaven

den september 2000.30

december 1999Stockholm i

Olof Edhag

Sjöberg/Bengt
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Sammanfattning

förskrivningsregler gäller för läkemedel skall ingå i läke-De att ettsom
huvudsak reglerade i lag. finns dock antalmedelsförmånen i Detär ett

för det nuvarande fönnånssyste-tillämpningssvårigheter inom ramen
bestämmelser medger tolkningsutrymme lämnarVissa ettmet. som

tillämpning beroende på användermöjlighet för olika regel-vem som
verket.

ingå i förmånen krävsläkemedel skall i allmänhet detFör att ett att
för försäljning, receptbelagt, förskrivet behörig förskri-godkäntär av

prissatt. Läkemedlet skall dessutom ha förskrivits ioch det ärattvare
syfte påvisa, lindra eller bota sjukdom eller på sjukdom el-symtomatt

förskrivits i likartat syfte. förarbetena till lagen 1996:1150ler ha om
högkostnadsskydd vid köp läkemedel sjukdomsbe-sägs attav m.m.

extensivt. Vidare i förarbetena till läkemedels-skall tolkas sägsgreppet
ledning vid tolkningen begreppen sjukdom ochlagen 1992:859 att av

särskiltsjukdom får sökas i de medicinska vetenskapema.påsymtom
inte entydigt. finns obetydligSjukdomsbegreppet dock Det ickeär en

sjukdom respektivegråzon begreppen ohälsa psykologiskamellan samt
finns förproblem. Vidare läkemedel vilka indikationenoch sociala

användningsområdet entydig vid deras introduktion efterär men som
då kunskaper deras egenskaper.användning vidgas nya genereras om

dessa gränsdragningsproblem skapar tillämp-Utredningen attanser
besvärliga hantera.ningssvårigheter är attsom

företrädesvis läkare, kan avstå från signumFörskrivare, iattgenom
markera läkemedel förskri-förmånstyp intereceptet att ettrutan om

sålunda skall ingåvits sjukdom och i läkemedelsförmånen. Detp.g.a.
skall dock understrykas, förskrivning sker på grund sjuk-att om en av

själv förfoga högkostnadsskyddetdom kan inte förskrivaren över ge-
inte omfattas detta.köpetatt att avnom ange

läkemedelVarje förskrivning skall stå i överensstämmelse medav
vetenskap och beprövad erfarenhet. saknas dock i utsträckningDet stor

området,vägledande rättspraxis till exempel vid s.k. indikationsglid-
ningar eller förskrivningar i livskvalitetshöjande syften.

för receptregister möjligt följaApoteket detAB görett attsom
tidförskrivningsvariationer geografiska skillnader.över samt se
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Uppgifterna i registret används bl.a. Socialstyrelsen och andraav
intressenter för uppföljning läkemedelsförskrivning och läkemedels-av
användning. Apoteket har sinAB statistik möjlighet till varjeattgenom
läkare återföra den förskrivarproñlen. Läkemedelsreforrnens in-egna
tentioner med förbättrad återföring och uppföljning förskriv-en av
ningen viktigahar dock i delar inte kunnat genomföras. Uppgifter om
förskrivningsorsak har många skäl inte kunnat tillföras registret. Enav

omständighet lagstiftningen inte medger återföring ochär attannan
uppföljning information på individnivå patient.av
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Förkortningar

Europeiska ekonomiska samarbetsområdetEES
Europeiska unionenEU
Läkemedelsverkets författningssamlingLVFS
Regeringens propositionProp.

offentligaSOU utredningarStatens
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Kommitténs uppdrag

Kommitténs direktiv1.1

Utredningen läkemedelsförmånen tillkallades efteröversynom av rege-
ringsbeslut den juni3 1999.

Enligt direktiven 1999235 utredningens huvuduppgiftär göraatt
den nuvarande läkemedelsförmånen. Vissa frågoröversynen av som
till läkemedelsförrnånenanknyter såsom läkarnas fria förskriv-nära

ningsrätt ocksåskall utredas. Syftet med utredningen enligt direkti-är
främst komma till med eventuella brister i ochrättaatt systemet attven

få kontroll kostnadsutvecklingen.över
Utredningen skall sammanfattningsvis

Kartlägga tillämpningen lagen 1996:1150 högkostnads-av om
skydd vid köp läkemedel och särskilt redogöra för svå-av m.m.
righeter i tillämpningen,

läkemedelkartlägga hur omfattas förmånen förskrivs,som av
analysera kostnadsdrivande faktorer inom förmånssystemet och
särskilt beskriva konsekvenserna läkemedelsinköp underattav
vissa förutsättningar helt kostnad för patienten,är utan
utreda och i så fall under vilka förutsättningar s.k. livsstils-om
läkemedel ingå i förmånenbör och analysera detta i så fallom
medför särskilda prioriteringsproblem,
analysera de prioriteringsriktlinjer riksdagen antagit förom som
hälso- och sjukvården har fått genomslag vid läkemedelsför-
skrivningen och föreslå erforderliga åtgärder så inte fallet,ärom
lämna orientering vad forskningsutvecklingen allt-moten om en

individualiserad terapi kan leda till,mer
utifrån läkemedelsförmånens allmänna utgångspunkter beskriva
konsekvenserna ordning där läkemedelsförmånen inteav en
längre statligt reglerad eller endast reglerad detär är attgenom

vissa för förmånen,anges ramar
analysera den nuvarande ordningen innebär varje lä-attom som
kare fritt skall få skriva läkemedel hänsyn till bl.a.ut utan om
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specialistkompetensläkaren har förenlig med läkemedels-är
utgångspunkter,förmånens allmänna

för- nackdelar medbeskriva och ha högkostnads-att separata-
för sjukvårdskydd för läkemedel och och föreslå regler bästsom

läkemedelsförmånensbeaktar allmänna utgångspunkter samt
utgångspunkterutifrån de allmänna gäller för läkemedels-som-

förmånen lämna de lagförslag och förslag i övrigt utredning-som
finner motiverade.en

utredningenför uppdraget skall den decemberInom 31senastramen
lämna med anledning riksdagens tillkännagivande1999 rapporten av

förtydligande vilka förskrivningsregler gäller förett ettattom av som
läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen.

uppfattat detta deluppdragUtredningen har på så sätt att rapporten
skall begränsad till innefatta redogörelse för och analysattvara en av
relevant gällande lagstiftning läkemedelsförrnånen och förskrivningom

Utredningen vill understrykaläkemedel. avsikten har varitatt attav
strikt utforma och i enlighet med detta uppdrag.avgränsa rapporten

avstått från föraFöljaktligen har utredningen andra för utredning-att
relevanta frågeställningar inom för denna rapport.en ramen

arbeteKommitténs1.2

arbeteUtredningen påbörjade sitt i augusti och skall lämna1999 en
slutlig redogörelse uppdraget den september Utred-30 2000.senastav

för sitt utföraningen låter inom uppdrag enkät- och intervju-ramen
undersökningar bland läkare och apotekspersonal. Resultatet vissaav

dessa undersökningar redovisas i korthet i denna avsnitt 2.4.rapportav
Utredningen återkomma till dessa och andra undersökningar iattavser

slutliga redovisningensamband med den sitt uppdrag.av

Tidigare utredningar1.3

Under 1900-talet har antal utredningar gjorts på läkemedels-ett stort
området. det fyrtiotalSammanlagt sig har beröring medrör ettom som
området. utförlig redogörelse för utredningarna läkemedels-En
området lämnas Läkemedelsdistributionsutredningen i SOU 1998:50av

ff. läkemedelsutredningar under17 De 39 1900-talet ochstegen,s. an-
Läkemedelsdistributionsutredningensunderlagsmaterial till huvud-nat

betänkande Läkemedel i vård och handel SOU 1998:28.
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förslaget läkemedelsförmån inom den all-grundläggandeDet om en
lades fram Socialvårdskommittén isjukförsäkringensmänna ram av

trädde i kraft och innebarbetänkande 1955dess SOU 1944:15. Denna att
kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel inrättades. Frå-medsystemet

läkemedelsförmånen har därefter behandlats i fem olika be-kringgor
läkemedelsförmânen gjordes 1961 års sjuk-tänkanden. En översyn av av
redovisade denna del sitt uppdrag i be-försäkringsutredning, avsom

betänkandet också ligger tilltänkandet 1966:28. DetSOU senaste som
läkemedelsförmånennuvarande utformningen Re-grund för den av -

lades fram i december122 1995 Kom-form på SOU 1995:recept av-
finansiering organisationoch sjukvårdens och HSUmittén hälso-om

2000.
i korthet det tidigare subventions-förslag innebarKommitténs att

kostnadsfrialäkemedel och prisnedsattamed tvåsystemet grupper av --
kostnadsfria läkemedlen inordnades i sub-och deövergavs ett nyttatt

kommitténs uppfattning det angelägetEnligtventionssystem. attvar
huvudsak till dem medsubvention läkemedel i riktassamhällets om-av

diagnos.och utgifter för läkemedelfattande behov stora oavsettav
också kostnadsansvaret för den läkeme-Kommittén föreslog att nya

till landstingen. patienter behandlade idelsförmånen fördes Föröver
föreslog kommittén särskilt hög-och sjukvårdenden hälso-öppna ett

kostnadsskydd.
års Kommitté förtids utredningar bör 1996Bland nämnassenare

betänkandet Läkemedel iläkemedel lade framprisreglering somav
för närvarandeBetänkandet beredspriskonkurrens SOU 1997:165.

års Läkemedelsdistri-regeringskansliet. Vidare bör 1996inom nämnas
vård ochlade fram betänkandena Läkemedel ibutionsutredning som

Läkemedelsinformation för allahandel SOU 1998:41SOU 1998:28,
1998:50. Betänkandena bereds förSOUDe 39 närvaran-samt stegen

regeringskansliet.de inom
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har på uppdrag regeringenav

förskrivningen s.k. livsstilsläkemedel.utarbetat Rap-rapport om aven
översiktligt iredovisas 2.5.avsnittporten

för utvärdering medicinsk metodik harberedning SBUStatens av
vad gäller prognosmetoderpå regeringen gjortuppdrag översynav en

läkemedelsförmånens kostnader. benämndför Rapporten, Prog-ärsom
offentliga utgifter för läkemedelsförmånen, överlämna-nosticering av

i oktoberdes till regeringen 1999.
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nuvarande2 Den
läkemedelsförmånen m.m.

Läkemedelslagen och1992:8592.1

Läkemedelsverkets föreskrifter

till-finns allmänna bestämmelser kontrollen ochläkemedelslagenI om
syftetgrundläggande bakom lagstiftningenläkemedel. Det ärsynen av

och patientsäkerheten. Regelverket byggervämandet folkhälsanom
grundpelare, dels förhandskontroll inför godkän-två fundamentala en

efterkontroll och övergripande tillsyn läkemedelsnandet, dels en aven
läkemedelstillverkning och hantering efterändamålsenlighet, annan

måste god kvalitet och ända-godkännandet. Läkemedel vara av vara
läkemedel fullständigt deklarerade, hamålsenliga. Vidare måste vara

försedda med tydligsärskiljande benämninggodtagbar och samt vara
Läkemedelslagen ramlag har kompletterats medmärkning. är en som

verkställighetsföreskrifter meddeladetillämpnings- ochantalett av
föreskrifter och allmänna råd publicerade iLäkemedelsverket. Dessa är

författningssamlingLäkemedelsverkets LVF S.
allmän huvudregel godkänt förläkemedel måsteEtt som en vara

i landet. förekommer såvälförsäljning för få säljas här Detatt numera
godkännanden läkemedel med gil-nationella EU-gemensamma avsom

myndigheter Läkemedelsverket ochtighet i landet. Behörigahär är
läkemedelsmyndigheten i London. finns ocksåEuropeiska Det ett sys-

erkännande godkännanden meddelats de övrigaförtem somav av
läkemedelsmyndigheterna inom samband mednationella EU. I att ett

produktinformationen främst produkt-läkemedel godkänns ianges -
bipacksedlar de användningsområden eller indikationerochresuméer -

godkänts för. varje läkemedel finns följaktligenläkemedlet har Försom
godkända indikationer.i princip vissa
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2.2 1996:1150Lagen om

högkostnadsskydd vid köp läkemedelav

m.m.

De grundläggande bestämmelserna kring den nuvarande läkemedels-
förmånen finns i lagen 1996:1150 högkostnadsskydd vid köpom av
läkemedel m.m.

Inledningsvis bör läkemedel användsnämnas inom denatt som
landstingsbedrivna slutna vården helt betalas sjukvårdshuvudmän-av

Med sluten vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763nen. avses
Ävenvård lämnas på sjukhus. läkemedel behövs från smitt-som som

skyddssynpunkt vid behandling samhällsfarlig sjukdom skallav en en-
ligt smittskyddslagen 1988:1472 gratis för patienten.vara

bör ocksåDet lagen högkostnadsskydd vidnämnas köpatt om av
läkemedel innehåller vissa bestämmelser vilkam.m. om personer som
har till förmåner enligt lagen 8 §. principI gäller lagen irätt fråga om

omfattas lagen 1962:381 allmän försäkring ochpersoner som av om
bosatta i Sverige, har anställning här i landet ellerär medborgare iär

ÄvenEU/EES-land. vissa andra utländska medborgareett annat som
vistas här i landet kan berättigade till förmånema det följervara om av
överenskommelse Sverige har ingått med land ll §.ett annatsom

lagenI uppställs vissa tvingande förutsättningar för visst för-att ett
skrivet läkemedel skall ingå i högkostnadsskyddet. förutsätt-Dessa
ningar måstesamtliga uppfyllda fyra till antalet åter-ochärsom vara
finns i lagens första paragraf.

detFör första skall det i princip sig receptbelagtröra ettom
läkemedel. Vissa undantag från denna huvudregel förekommer dock.

framgår i huvudsakDessa förordningen 1996:1294 högkost-av om
nadsskydd vid köp läkemedel i förordningenI 2 § undantasav m.m.
således vissa receptbelagda läkemedel från läkemedelsförmånen. iI 3 §
förordningen finns bestämmelser vissa receptfria läkemedel fårattom
omfattas högkostnadsskyddet. detFör andra skall läkemedlet ha för-av
skrivits vissa behöriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.av

detFör tredje skall läkemedlet ha förskrivits för människor i syfte att
påvisa, lindra eller bota sjukdom eller på sjukdom eller förskri-symtom
vits i likartat syfte. det färdeFör skall i princip försäljningspris haett

Ävenfastställts för läkemedlet. från denna huvudregel förekommer vis-
undantag framgår i nämnda4 § förordning, läkemedelt.ex.sa som av

förskrivs på licens.som
Det det tredje rekvisitet i den aktuella bestämmelsenär förskriv-att

ningen skall ha skett på grund sjukdom särskilt föranlett prak-av som
tiska tillämpningsproblem. Utredningen fokuserar därför i första hand
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detta rekvisit. sjukdomsbegreppetOm i lagens förarbetensägs
endast detProp. 1996/97:27 108 skall tolkas extensivt ochatt atts.

fåttdet därför med undantag utformning i läkemedels-ett samma som
lagen Undantaget i förhållande1992:859. till läkemedelslagens defi-
nition läkemedel förskrivs förgäller förebygga sjukdom,att t.ex.som
vacciner. Läkemedel föreskrivs i profylaktiskt förebyggande syf-som

högkostnadsskyddet.ingår följaktligen aldrig i Lagstiftaren hänvisarte
tilluttryckligen till förarbetena läkemedelslagen i fråga den när-om

innebörden sjukdomsbegreppet. dessaI förarbeten Prop.mare av
1991/92:107 finns också uttalanden betydelse i dettaär storsom av

således ledningsammanhang. s. 70 vid tolkningen be-Där sägs att av
sjukdom och på sjukdom får sökas särskilt de medi-isymtomgreppen

cinska vetenskaperna.
Vidare uttalas i förarbetena till läkemedelslagen att en vara som

under viss tidsäljs läkemedel och därför framstår avseddensom som
förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom i allmänhet förloraratt etc.

sin läkemedel, den säljskaraktär för något ändamål.annatom senareav
Något på sådant fall lämnas dockexempel inte. Förarbetena tillett
läkemedelslagen också begreppetkommenterar likartat syfte. Uttryck-i

innebär används i samband med behandling sjuk-et att varor som av
dom, kroppsfel eller vid förlossningskada eller betraktas läke-som
medel lagstiftningens mening. enligt förarbetenai Här först ochavses
främst smärtstillande medel och bedövningsmedel även t.ex.men me-
del operativa blödningarför behandling skall följ-71. Begreppetav
aktligen tolkning.snävges en

avslutningsvis det i betänkandet ReformDet bör nämnas att re-
inte har lämnats några ytterligareSOU 1995:122 riktlinjer vadcept

gäller innebörden och tillämpningen sjukdomsbegreppet däri denav
föreslagna högkostnadsskydd vid köplagen läkemedelom av m.m.

Utredningen vill framhålla den gränsdragningen mellannärmareatt
begreppen sjukdom respektive ohälsa psykologiska och socialasamt
problem oklar och det finns icke obetydlig gråzon mellan be-är att en

Frågan emellertid central betydelse för frågeställningenärgreppen. av
läkemedel skall ingå i förmånenförskrivet eller Uttalandet iettom

lagförarbetena vägledning får sökas särskilt i de medicinskaatt veten-
skaperna för sig fögai och naturligt klargörande. Socialstyrel-är men

har skrift benämnd Klassifikation1997 sjukdo-gett utsenastsen en av
och hälsoproblem. svensk version Världshälso-Denna ärmar en av

organisationens WHO skrift The International Statistical Classifica-
tion of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision ICD-

dock ingen tillfredsställande10. Denna vägledning det gällernärger
definiera sjukdom.begreppet sådan definition skulleEn nämligenatt

behöva täcka alla tänkbara sjukliga tillstånd och hälsoproblem inom ett
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antal olika kategorier Läkemedelsverketsoch därför rimligthanterbart
livsstilsläkeme-förskrivningen s.k.och Socialstyrelsens rapport om av

uttömmande klassifikation i dettaUppställandet heltdel, 19. enavs.
svårigheter.medföra betydandetordesammanhang

Även i förebyggande syftemellan förskrivningargränsdragningen
svårighetersjukdom innefattar vissa igrundoch förskrivningar av

förarbetena till lagstiftningentillämpningen. prop.den praktiska I
exempel förebyggandevacciner enda1996/97:27 108 nämns soms.

förskrivningarpraktiska tillämpningen tordedenförskrivning. I av
ingåiomfattning ha kommiti icke ringaförebyggande karaktär att

förmånen.
godkänns läkemedel alltid formellt2.1framgåttSom avsnitt ettav

användningsområden eller indikatio-särskilt angivnaför eller fleraen
medicins-marknadsföringen läkemedlet.skall DenDessa styra avner.

tid grad-emellertid dessa indikationermedförka utvecklingen överatt
i allmänhetpraktiska tillämpningen. benämnsi den Dettavis förändras

indikationsglidningarskälen till dessaindikationsglidning. Ett avsom
det godkännsallmänhet inte färdigutvecklatläkemedel i närärär att ett

användningsyftar till dokumenteraStudierför försäljning. att ensom
läkemedlet formellt godkänt fördepå fler indikationer ärän ge-som

kan följaktligenefter godkännandet.nomförs ofta först Fenomenet vara
medicinskadel i vidareutvecklingenoch värdefullnödvändig aven

oftamotverkas lagstiftaren. ledersåledes inte Dettaterapier och bör av
för läkemedlet. vissa områden,godkänns Inomtill indikationeratt nya

omfattande självständig utvecklingskercancerbehandling,t.ex. aven
äldre läke-sjukvården kan leda tillbehandlingsmetoder inom attsom

inteför användning indikationerdokumenterademedel blir väl som
SocialstyrelsensLäkemedelsverkets ochgodkändaformellt rapportär

livsstilsläkemedel,s.k. 10.förskrivningen s.om av
hinder förskrivningprincip inte något lagligtfinns iDet mot av

förutsättning förskriv-godkänd indikation underläkemedel utanför att
vetenskap och beprövad erfarenhet seförningen sker inom av-ramen

förskrivning utanför godkänd indikation sker ikänt2.3. Detsnitt är att
det ovanligtbör interelativt omfattning. Det nämnas är att ettattstor

förskrivas i betydandeintroduktion kommitefterläkemedel attsom
minskar i användningomfattning så småningom ogynnsammap.g.a.

Äventerapi. det kaneffekter deteller motsattaatt ersatts av annan
gälla.



SOU 1999:143 nuvarande läkemedelsförmånenDen 19m.m.

Förskrivningsrätten2.3 m.m.

tradition i vårt land legitimeradehar läkare fri förskrivningsrättAv en
läkemedel. lagen 1998:531 yrkesverksamhetI hälso- ochav om

sjukvårdens område finns övergripande bestämmelser hälso- och
sjukvårdens område också tillämpliga i fråga förskrivningärsom om

läkemedel. Enligt kap. i nämnda lag skall följaktligen2 1 § denav som
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstäm-

beprövadmelse med vetenskap och erfarenhet. viktiDet under-är att
stryka samtliga förskrivningar läkemedel ståskall i överensstäm-att av
melse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Innebörden begrep-av

och beprövad erfarenhetvetenskap berörs något i förarbetena tillpet
den upphävda lagen åligganden1994:953 för personal in-numera om

hälso- och sjukvården Prop. 1993/94: 149 60. dessa förarbetenIom s.
citeras yttrande från Socialstyrelsen från år 1976:ett

juridisk synvinkel innebär uttrycketUr läkaren i sin yrkesmässigaatt utöv-
ning har beakta såväl vetenskap beprövad erfarenhet. Författnings-att som

sålunda både och"innebär inte antingen eller. Närtexten ett ett exem--pelvis behandlingsmetod introduceras saknas självklart erfarenhet,en ny
det vetenskapliga underlaget får grunden för metodenatt accepterasvara
eventuellt efter erfarenheter vid försök djur. andra fall kan lång-Ivunna
varig erfarenhetklinisk det dominerande underlaget för behand-attvara en
lingsmetod medan det teoretiska och/eller experimentellaaccepteras veten-
skapliga bevisen för dess effektivitet kan begränsade.vara

har Socialstyrelsen utfärdatI vissa fall anvisningar till ledning för medici-
nalpersonalen i vissa konkreta situationer angående hur vissa sjuk-t.ex.
domstillstånd bör diagnostiseras eller behandlas. de fall särskildaI anvis-
ningar eller föreskrifter finns utfärdade innebär kravet på vetenskap och be-

sådanaprövad erfarenhet naturligtvis anvisningar följs.att

i första hand Socialstyrelsen i dess egenskapDet tillsynsmyndig-är av
het för hälso- och sjukvårdspersonalen har för granskaansvaret attsom

förskrivningar läkemedel står i överensstämmelse med lag-att av
stiftningens krav rörande vetenskap och beprövad erfarenhet. lagenI
1998:531 yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områdeom
finns bestämmelser vissa disciplinära m.fl. befogenheter motom perso-
nal inom hälso- och sjukvården. Skulle Socialstyrelsen detattanse
finns skäl för sådana åtgärder skall styrelsen anmäla detta till Hälso-
och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN för prövning. finns rik-Det en
haltig praxis från nämndens tillsynsverksamhet. Såvitt utredningen
kunnat saknas dock vägledande avgöranden rörande för-utröna ännu
skrivning läkemedel skulle relevant för utredningensav som vara upp-
drag, förskrivningar i livskvalitetshöjande syften.t.ex.

läkemedelslagen finnsI 1992:859 vidare bestämmelser vadom
den förordnar läkemedel har iaktta. lagensI föreskrivs så-22 §attsom
ledes den förordnar eller lämnar läkemedel särskilt skallatt utsom
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iaktta sakkunnig och omsorgsfull vård på upplysningkraven samt
patienten eller företrädare för denne.till och samråd med Läkemedels-

bemyndigande utfärdat särskilda föreskrifter för-verket har efter om
ordnande utlämnande läkemedel de s.k.och LVFS 1997:10,av m.m.
receptföreskriftema. i dessa föreskrifter framgår läkareAv 5 § att som

för yrket eller har särskilt förordnande enligthar legitimation ettsom
behörighetden upphävda lagen 1984:542 yrkeutövaattomnumera

sjukvården behörig förordna läkemedel förinom hälso- och är attm.m.
frågamänniska. Vidare i icke-legitimerade lä-behandling omangesav

endast gäller inom för förordnandet.kare deras behörighetatt ramen
lagen yrkesverksamhetBehörighetslagen har 1998:531ersatts av om

på och sjukvårdens område. Läkemedelsverkets receptföre-hälso- I
förskrivningsrätt.skrifter regleras andraLVFS 1997: 10 även gruppers

Således finns här bestämmelser förskrivningsrätt för tandläkare,om
barnmorskor och sjuksköterskor. hartandhygienister, Dessa grupper en

eller mindre inskränkt förskrivningsrätt.i förhållande till läkare mer
läkemedel utanför godkänd indikation har berörts iFörskrivning av

lagligtfinns i princip inget hinder läkemedel2.2. Detavsnitt mot att ett
indikationer under förutsättning för-förskrivs utanför godkända att

för vetenskap och beprövad erfarenhet.skrivningen sker inom ramen
erfarit torde det allmänt svårtEnligt vad utredningen har rent attvara

utanför godkänd indikation skulle stå ifastslå viss förskrivningatt en
erfarenhet. skulle i allmänhetstrid med vetenskap och beprövad Detta

särskild försvårande omständighet i samband med för-kräva någon
uppenbart förbiseende i fråga kontraindikationer.skrivningen, t.ex. om

Tillämpningsproblem kring den2.4

nuvarande läkemedelsförmånen

Utredningen låter inom för sitt uppdrag utföra enkät- och inter-ramen
vjuundersökningar bland bl.a. läkare och apotekspersonal. Resultaten

vissa undersökningar redovisas i korthet i dennadessa rapport.av av
återkomma till dessa och andra undersök-Utredningen kommer att

ningar i samband med den slutliga redovisningen sitt uppdrag.av
enkätundersökning har riktat sig till läkare inom pri-urvalEn ett av

märvården, bestämt tio Svenska läkarförbundetsnärmare procent av
Distriktsläkarföreningen. distriktsläkare har omfattatsmedlemmar i 411

undersökningen har på enkäten. Svarsfrekvensen325 svaratav varav
till dessa har varit bearbet-har således uppgått 79 %. Av 315 svar

ningsbara. frågor har ställts i enkäten. Enkätresultaten finns redo-Sex
visade i bilaga 2.
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distriktsläkama,majoritet bestämtEn 52 %, harnärmare uppgettav
de förmånssystemetuppfattar det nuvarande mycket krångligtatt som

eller ganska krångligt. dryg tredjedel 37 finner det svårtEn % de-att
finiera tillstånd omfattas respektive inte omfattas läkemedels-som av
förmånen. andel 41 harEn % relationen till pati-ännu större ansett att

riskerar påverkashar påverkats eller läkaren förskriverenten att attav
förmånenläkemedel utanför eller Drygt 10 % läkarnaett av uppger

de ofta förskriver läkemedelofta eller ganska utanför förmånen. Enatt
de ganska sällan eller mycket sällan74 % förskri-stor attgrupp anger

receptbelagda läkemedel utanför förmånen. distriktsläkamaAvver upp-
de aldrig förskriver läkemedel utanför förmånen15 % att -trots attger

förskrivningar i förebyggande syfte enligt gällande lagstiftning inte
skall omfattas förmånen. fjärdedel distriktsläkarnaEn har uppgettav av

informationde inte har fått tillräcklig hur receptblanketten skallatt om
fyllas i för läkemedel skall ingå i förmånen elleratt ett

Distriktsläkarna också beretts tillfälle lämnahar kommenta-att egna
förrnånssystemetrörande det nuvarande där syftet med förskriv-rer

ningen läkemedlet skall förskrivas inom förmånen. Vidareavgör om
har de beretts tillfälle lämna ytterligare kommentarer kring läkeme-att
delsförrnånen.

friakan i denna del enkäten delas iSvaren grovt treav upp grupper.
avstått från lämna kommentarer.har heltEn Enattgrupp annan grupp

har lämnat kortfattade kommentarer ofta innebörden detattav nuvaran-
tredjede godtagbart. har på olika grunderEnärsystemet ansettgrupp

det nuvarande inte godtagbart. sistnämndaDennaäratt systemet grupp
har ofta utförligt motiverat sitt ställningstagande. vanlig in-relativt En

distriktsläkare varitvändning har för dessa det nuvarande förmåns-att
alltför subjektivt och det inbjuder till olika bedömningarärsystemet att

från förskrivare till förskrivare.
Vidare har undersökning rörande signumanvändningen recept-en

blanketten genomförts inom Apoteket Femtio slumpvis utvaldaAB. apo-
tek vecka i oktobermedverkade under 1999 i undersökning dären en
samtliga förskrivningar läkemedel förstagångsrecept analysera-av
des. uppmärksamhet ägnades de fall därSärskild förskrivaren satt

förmånstyp påsignum i receptet.rutan om
Totalt expedierades recipe, förskriv-50 379 323 0,64 %varav var

avsåg läkemedelrabatt. dessa 160 0,32 % aldrig kanAvutanna som
rabatteras grund de undantagna från rabatt enligt regerings-ärattav

prisgodkända.beslut eller de inte de återstående recipeAv 163äratt
har expedierats med rabatt efter diskussion med förskri-90 0,18 %

Återståendeeller kunden/patienten. recipe har73 0,14 %varen expe-
dierats på grund förebyggande behandling, undersökningrabattutan av
eller därför har omfattats förmånen.att personen av
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Från Apoteket framhållsAB huvudsakligen följande tillämpnings-
problem med de nuvarande reglerna för läkemedelsförmånen:

svårigheter patienten upplysningar vad läkemedlen kom-att ge om-
kosta vid varje expeditionstillfälle förmånstrappansattmer p.g.a.

konstruktion
tolkningen och tillämpningen 90-dagarsregeln och 2/3 för-av av-
skriven mängd oklarheter beträffande tillämpningensamt av
särskilda skäl, utlandsvistelset.ex.
svårigheter för patienten motivera varför vissa läkemedelatt-
ingår i förmånen, hostdämpande eller prisgodkända läke-t.ex.
medel
referensprissystemets konsekvenser merkostnad ingår isom-
högkostnadsskyddet
möjligheten ingångsdatumändra för de står utanför hög-att som-
kostnadsdatabasen, vilket orimliga fördelarger
administrativt krångliga särlösningar för smittskyddsläkemedel-

läkemedel skall faktureras Statens Invandrarverk SIVsamt som

2.5 Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens
förskrivningen s.k.rapport om av

livsstilsläkemedel

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har uppdrag regeringen iav
september överlämnat1999 till regeringen förskriv-rapporten om
ningen s.k. livsstilsläkemedel benämnd Läkemedel, livskvalitet ochav
ekonomiska konsekvenser. Utredningen återkommanärmareattavser
till i samband med den slutliga redovisningen sitt uppdragrapporten av
och lämnar här endast översiktlig redovisning denna. Rapportenen av
innehåller i huvudsak redovisning rörande läkemedelskostnademasen
utveckling, faktorer påverkar kostnadsutvecklingen samtsom nya
läkemedel och dess förväntade konsekvenser. särskiltEtt avsnitt be-
handlar sjukdom, ohälsa,begreppen livsstil och livskvalitet. Rapporten
avslutas med slutsatser och förslag. detta avsnittI anförs bl.a. läke-att
medelsbehandling bör betraktas övriga åtgärder in-sättsamma som

hälso- och sjukvården och riksdagens prioriteringsriktlinjer börattom
för reformeratgrunderna förmånssystem. under-Detutgöra etten av

stryks offentlig subventionering läkemedel kan ifrågasättas vidatt av
Ävenvissa tillstånd. vikten hälsoekonomiska analyser i sambandav

med bl.a. utarbetande behandlingsrekommendationer och återföringav
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information läkemedelsanvändning till förskrivare, verksamhets-av om
chefer och läkemedelskommittéer framhålls.

Socialstyrelsens2.6 meddelandeblad om

gkostnadsskyddethö

Socialstyrelsen har i samråd med Läkemedelsverket och Landstingsför-
bundet utarbetat s.k. meddelandeblad beträffande högkostnadsskyddet
vid köp läkemedel förstaDet dessa publicerat i serienärav m.m. av
Socialstyrelsens meddelandeblad 4/99, februari 1999. Medde-som nr
landebladet riktat till förskrivare, apotekspersonal och verksamhets-är
chefer. meddelandebladetI redogörs kort för lagstiftningen hög-om
kostnadsskyddet. Vissa vägledande uttalanden i lagförarbetena redovi-

också. Vidare lämnas anvisningar hur förskrivama bör hanterasas om
frågor rörande högkostnadsskyddet på den nuvarande receptblanketten.
På denna punkt uttalas förskrivaren skall sitt signum isättaatt rutan om
förmånstyp syftet med den aktuella förskrivningen uppfyller villko-om

Ärför högkostnadsskyddet. syftet med förskrivningen ett annatren
skall alltså lämnas upplysesDet ocksårutan tom. översynatt en av
receptblanketten pågår inom Läkemedelsverket för dennaatt anpassa
till gällande lagstiftning rörande högkostnadsskyddet. I meddelandebla-
det två uttalanden principiell karaktär. Dels uttalas för-görs attav en
skrivning sker i syfte påvisa, lindra eller bota sjukdomänannat attsom
eller sjukdom eller i likartat syfte inte omfattas högkost-symtom av
nadsskyddet. emellertid förskrivningOm sker på grund sjukdomen av
kan inte förskrivaren själv förfoga högkostnadsskyddetöver attgenom

köpet inte omfattas högkostnadsskyddet.attange av
Socialstyrelsen har utarbetat ytterligare meddelandeblad medett an-

ledning vissa ändringar i läkemedelsförmånen nr 16/99, juni 1999.av
meddelandebladDetta riktat till landstingen, läkemedelsansvariga iär

landstingen, läkemedelskommittéema, förskrivare via information från
Läkemedelsverket apotekspersonal. Meddelandebladet behandlarsamt
bl.a. vilka i formellt hänseende har till läkemedelsför-rättpersoner som
månema enligt och lagen8 § 11 § högkostnadsskydd se avsnittom
2.2. Förskrivaren skall på receptblanketten denange om person som
fått läkemedel förskrivet har till förmånema enligt nämndarättett
paragrafer i lagen.
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2.7 refonnerad receptblankettEn

Den nuvarande receptblanketten fastställd Läkemedelsverketär ochav
finns bilaga till verkets föreskrifter förordnande och utlämnan-som om
de läkemedel receptföreskrifterna, LVFS 1997:10. På recept-av m.m.
blanketten finns benämnd förmånstyp avspeglar de tidigarerutaen som
bestämmelserna läkemedelsförmånen föregick lagen hög-om som om
kostnadsskydd vid köp läkemedel Vid Läkemedelsverket pågårav m.m.

arbete med den nuvarande receptblanketten till gällandeett att anpassa
regelverk högkostnadsskyddet.om

Läkemedelskommittéema2.8 och

receptregistret

förskrivamaFör det mycket omfattande arbete hålla sig infor-är ett att
merade forskning och utveckling inom läkemedelsområdet, ocksåom
inom begränsat specialistområde. Förskrivarkåren har behovett ett av
producentoberoende informationskällor vid sidan läkemedelsindus-av
trins. Utöver Läkemedelsverket och några ytterligare aktörer läkeme-är
delskommittéema de viktigaste dessa producentoberoendeen av av
informationskällor. samband med denI nuvarande regleringen rö-att
rande läkemedelsförmånen tillkom januari1 infördes1997 dennamot
bakgrund bestämmelser på lagnivå läkemedelskommittéerna. Dessaom
finns i lagen läkemedelskommittéer.1996:1157 Vidare infördesom
bestämmelser receptregister förs hos Apoteket ABettom som genom

särskild lag 1996:1156 receptregister. Receptregistret får bl.a.en om
användas för registrering och redovisning till förskrivare, till verksam-
hetschefer enligt ochhälso- sjukvårdslagen och till läkemedelskom-
mittéerna uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kva-av
litetssäkring sjukvårdeni hälso- och femte3 § punkten lagen om
receptregister. Receptregistret kompletteras förskrivarregisterettav

förs hos Socialstyrelsen enligt särskild förordning beslutatssom en som
regeringen.av
Läkemedelskommittéema har central roll i fråga uppföljningen om
läkemedelsförskrivningen. övergripande målet förDet läkemedels-av

kommittéemas verksamhet verka för säker och kostnadseffek-är att en
tiv användning läkemedel prop. 1996/97:27 103. Varje kommittéav s.
har denna bakgrund lagstiftaren möjlighet delmot getts att taav av
sammanställningar förskrivningar relevanta förskri-görsav som av

oberoende det gäller offentligt anställda eller privat-vargrupper av om
anställda förskrivare. Kommittéema har i detta syfte enligt lagen om
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receptregister möjlighet från receptregistret få tillgång tillgetts att upp-
läkemedel förskrivs, förskrivningsorsak frångifter vilka samtsomom

hänförvilken Förskrivare sig till. Förskrivnings-receptetsomgrupp av
med kod.orsak skall enligt lagen anges en

tillämpningen har det emellertid motståndden praktiskaI stött
förskrivningsorsak vilketbland förskrivama lett till dennaattatt ange

tillförts registret. heller arbetsplatskoderinformation inte har Inte s.k.
arbetsplats förekommer på allaförskrivarens Enrecept.som an-anger

kan i detta sammanhang, ochomständighet nämnasnan som som mer
betydelse för uppföljning förskrivning, lagstift-allmänt är är attavav

återföring och uppföljning information på indi-ningen inte medger av
vidnivå patient.

finns hämta i receptregistret bl.a. avseddinformationDen ärattsom
grund för diskussioner och samråd mellan före-kunna ligga till t.ex.att

för-kommitténs olika specialistinriktningar och respektiveträdare för
förarbetena till lagstiftningen inteenligt 103skrivargrupp. Det är

skall studera enskilda förskrivare elleravsikten kommittéemaatt en-
läkemedelsanvändning. framgår också direktskild patients Detta 3 §av

receptregister. stället kan dessa samråd mellan kom-i lagen I t.ex.om
ligga till grund för utvärderingmittéema och förskrivargruppema en av

utbildningsinsatser erfordras från kommit-vilka informations- och som
säkrare och kostnadseffektiv läkemedelsfor-för uppnåtéema att en mer

skrivning.
hjälpmedel i strävandena säkrare ochytterligareEtt mot en mer

kostnadseffektiv förskrivning för den enskilde förskrivarenavsett mer
tillgång förskri-Apoteket få till denmöjligheten ABär att egnagenom

förskrivarprofllerna den enskilde förskri-varprofilen. Syftet med är att
förskriv-följa och eventuellt korrigera sinskall kunna egenuppvaren

förskrivande ef-ning. möjlighet förutsätter dock den läkarenDenna att
låter registrera sig via eller kod. Till-initiativ ettter eget nummer en

Socialstyrelsen eller huvudmannen har intesynsmyndigheten - -
uppgifter enskild läkares förskrivningsprofil.lagstöd infordraatt om
egenskap arbetsgivare för förskrivama spelarLandstingen i deras av

roll i strävandena öka möjligheternanaturligtvis här viktig att att ar-en
information till förskrivare deras förskriv-återföringbeta med omav

ningsmönster.
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Utredningens överväganden3

högkostnadsskyddutformning lagen vid köp läkemedelDen omsom av
enligt utredningens mening det finnsinnebär attgetts ett utrymmem.m.

för läkemedel förskrivs det ingår i läkemedelsfönnånen.utan attatt ett
tydlig i fråga läkemedelslutsats blir särskilt förskrivs iDenna om som

syfte. det följer lagens utformning läkemedelförebyggande Men attav
syfte påvisa, lindraförskrivs i något eller bota sjuk-änannat attsom

eller syftedom på sjukdom i likartat huvud inteeller översymtom taget
läkemedelsförmånen. de erfarenheter dragits bl.a.omfattas Av somav

Läkemedelsverketinom Socialstyrelsen, och Apoteket ochAB av
resultaten från de enkätundersökningar utredningen låtitsom genom-
föra grundad anledning dels förskrivning i viss omfatt-finns anta att

syften på grund sjukdomning sker också i andra och dels pati-än attav
förskrivare för fåutnyttjar fler mängd läkeme-än störreenterna atten

motiverat.del medicinsktän ärsom
det endast den enskilde förskrivaren vid detUtredningen ärattanser

samråd rimligenenskilda förskrivningstillfállet i med patientensom - -
vilket syfte viss förskrivning sker.har möjlighet i Dennaavgöraatt en

uttalandet i förarbetena till läkemedelslagenslutsats vinner bl.a. stöd av
sjukdomsbegreppet fårledning vid tolkningen sökas särskilt i deatt av

Även lagstiftningens fokuseringmedicinska vetenskaperna. själva
förskrivningen leder enligt utredningens uppfattning tillsyftet med

följer den enskilde förskrivaren i sambanddenna slutsats. Av detta att
lämpligt bör syftet med förskriv-med förskrivningen sätt ange

redovisats sker för närvarande detta i den praktiskaningen. Som ovan
förskrivaren signum ellerförskrivarverksamheten sittsätterattgenom

fönnånstyp den receptblanketten.i särskild nuvaranderutaen om
Socialstyrelsen har rekommenderat förskrivaren skall sitt signumsättaatt

uppfylleri denna syftet med förskrivningen villkoren för hög-ruta om
förskrivningen i något syfte skallkostnadsskyddet. Sker annat rutan

lämnas Utredningen den Socialstyrelsen anvisadetom. attanser av mo-l övergångslösning i avvaktan införandetdellen lämpligär av enen
Utredningenreviderad receptblankett. kan därför ställa sig bakom den-l

rekommendation.na
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Som framgått 2.2 central fråga i detta sammanhangavsnitt ärav en
gränsdragningen mellan begreppen sjukdom respektive ohälsa samt
psykologiska och sociala problem oklar. finns betydandeDetärsom en
gråzon begreppen. Utredningen har konstateratmellan uttolkningenatt

sjukdomsbegreppet enligt gällande lagstiftning betydelsefull förärav
frågeställningen läkemedel ingår i förmånen eller Utredning-ettom

har det saknasvidare konstaterat uttömmande definition ochatten en
klassifikation i fråga sjukdomar och sjukdomsbegreppet skulleom som

för den enskilde förskrivaren.kunna till vägledning sådan klas-Envara
sifikation låter sig inte betydande svårigheter. Utredningengöras utan
finner sammanfattningsvis detta förhållande huvud-utgörsom en av-
orsakerna till variationema i förskrivningen läkemedel otillfreds-av -
ställande.

ytterligare gränsdragningsproblematikEn endast kortsom om-
föreligger i fråga förskrivningari 2.2 läkemedel iavsnittnämnts om av

förebyggande syfte respektive förskrivningar på grund sjukdom.av
Även detta förhållande bidrar till de tillämpningssvårigheter finnssom
inom nuvarande förmånssystemet.för detramen

frågeställning aktualiseras den utredningenEn ärsomannan som
också berört i nämligen den fortlöpande2.2, vidareutvecklingenavsnitt

terapiema leder tillde medicinska s.k. indikationsglidningar.somav
Utredningen har konstaterat indikationsglidningar kan viktigatt vara en
och nödvändig del i vidareutvecklingen läkemedel och den inteattav

lagstiftaren. leder oftabör motverkas Detta till indikationerattav nya
godkänns läkemedel. finns i principför Det inget hinder för-ett mot
skrivning läkemedel utanför godkända indikationer förutsätt-underav
ning förskrivningen sker inom för ochvetenskap beprövadatt ramen
erfarenhet aspekt intese 2.3. En berörs iavsnitt närmareannan som
denna konsekvenserna indikationsglidning för den all-ärrapport av

kostnadsutvecklingen i fråga läkemedel.männa om
pågårredogörs för i för närvarande revideringSom 7avsnitt en av

receptblanketten vid Läkemedelsverket i syfte denna tillatt anpassa
gällande regelverk högkostnadsskyddet. Utredningen välkomnarom
från principiell utgångspunkt receptblanketten till gällandeatt anpassas
lagstiftning.

frågeställningcentral principiell utredningen slut-En naturav som
ligen ställning förskrivarenshar till möjlighet förfogarör överatt ta att
högkostnadsskyddet. Frågan aktualiseras i de fall förskrivning skeren

grund sjukdom och således uppfyller villkoren för högkostnads-av
skydd. lagstiftning här aktuell har karaktär rättighetslag-Den ärsom av
stiftning. framförts från vissa håll i debattenhar kring läkemedels-Det
fönnånen den enskilde förskrivaren bör ha eller har möjlighetatt att

viss förskrivning skall omfattassjälv förmånen obero-avgöra om en av
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förskrivningen. Enligt vadende syftet med här har anförts harsomav
det finns visst förutredningen konstaterat läkemedelatt ett utrymme att

läkemedelsförmånen. förhållande får dock inteförskrivs utanför Detta
det måste normalsituationen, dvs.förväxlas med utgöra attansessom

på grund sjukdom. lagstiftningens karaktärläkemedel förskrivs Avav
den har tvingande karaktär till förmån föroch utformning följer att en

således viss förskrivningden enskilde patienten. Om sker grunden
sjukdom och därmed uppfyller förutsättningarna enligt lagenl § omav

vid köp läkemedel skall enligt utredningenshögkostnadsskydd av m.m.
läkemedlet omfattas förmånen. dessa fall kan inte för-uppfattning Iav

åsidosätta den enskildes lagfästa rättighet väljaskrivaren att attgenom
förskrivningen inte omfattas högkostnadsskyddet. Utred-att avange

del ställa sig bakom Socialstyrelsens uttalandeningen kan i dennaäven
redovisade meddelandebladet.i det i 2.6avsnitt

också bör framhållas den del läkeme-viktig aspektEn är attsom av
avsåg förbättrade möjligheter till återföring ochdelsreformen som upp-

inte har fått genomslag. bidragandeföljning förskrivning En orsak ärav
information förskrivningsorsak inte kunnat tillföras receptregist-att om

lagstiftningen inte medger återföring ochorsakEn är attret. upp-annan
information individnivå patient.följning av

vill avslutningsvis understryka den i sittUtredningen att attavser
slutbetänkande återkomma till flera de frågor behandlas i dennaav som

uppdrag har sammanfattats i kanUtredningens 1.1. Häravsnittrapport.
frågeställningar särskilt berörts i dennasärskilt framhållas ett par som

huvuduppgiftema för utredningen enligt dess direktivEn ärrapport. av
högkostnadsskydd vid köptillämpningen lagenkartläggaatt avav om

särskilt redogöra för svårigheter i tillämpningen.läkemedel ochm.m.
för sitt uppdrag bl.a. fått i uppgiftUtredningen har inom attramen ana-

definitionen i högkost-möjligt ändra lagenlysera det l §är att omom
framlagtsläkemedel övervägandennadsskydd vid köp De somav m.m.

utredningens på gällande regel-i denna avspeglar endastrapport syn nu
verk.
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Kommittédirektiv

Översyn läkemedelsförmånenav

Dir. 1999:35

Beslut vid regeringssammanträde den juni3 1999.

Sammanfattning uppdragetav

tillkallas medEn särskild utredare uppdrag dengöra översynatt en av
nuvarande läkemedelsförmånen. Vissa frågor anknyter tillnärasom
läkemedelsförmånen såsom läkarnas fria förskrivningsrätt skall också

kommautredas. Syftet främst till med brister i ochär rättaatt systemet
få kontroll kostnadsutvecklingen. Utredaren skallöveratt

kartlägga tillämpningen lagen 1996:1150 högkostnadsskyddav om
läkemedel och särskiltvid köp redogöra för svårigheter im.m.av

tillämpningen
kartlägga hur läkemedel omfattas förmånen förskrivssom av

kostnadsdrivande faktorer inomanalysera förmånssystemet och sär-
skilt beskriva konsekvenserna läkemedelsinköp under vissaattav
förutsättningar helt kostnad för patientenär utan
utifrån Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens förskriv-rapport om
ningen s.k. livsstilsläkemedel utreda och i så fall under vilkaav om
förutsättningar sådana läkemedel bör ingå i förmånen och analysera

detta i så fall medför särskilda prioriteringsproblemom
analysera de prioriteringsriktlinjer riksdagen antagit förom som
hälso- sjukvården har fåttoch genomslag vid läkemedelsförskriv-
ningen och föreslå erforderliga åtgärder så inte falletärom
lämna orientering vad forskningsutvecklingen alltmermoten om en
individualiserad terapi kan leda till
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utifrån läkemedelsförmånens allmänna utgångspunkter beskriva-
konsekvenserna ordning där läkemedelsförmånen inte längreav en

statligt reglerad eller endast reglerad det vissaär är attgenom anges
för förmånenramar

analysera den nuvarande ordningen innebär varje läkareattom som-
fritt skall få skriva läkemedel hänsyn till bl.a. läkaren harut utan om
specialistkompetens förenlig med läkemedelsförmånens allmännaär
utgångspunkter
beskriva för- och nackdelar med ha högkostnadsskyddatt separata-
för läkemedel och för sjukvård och föreslå regler bäst beaktarsom
läkemedelsförmånens allmänna utgångspunkter
utifrån allmänna utgångspunkterde gäller för läkemedelsför-som-
månen lagförslaglämna de och förslag i övrigt utredaren finnersom
motiverade.

Bakgrunden

nuvarande läkemedelsförmånenDen

nuvarande statliga förmånssystemetDet för läkemedel trädde i kraft
den januari förarbetena1 1997. till det förmånssystemetI nya angavs

utgångspunkterna det skulle uppfattas rättfärdigt fler-att attvar som av
talet och skydd till människor med behov läkemedelett gott storage av
och sjukvård. vidare bl.a.Det förmånen måste konst-attannan angavs

på sådant subventionen blir träffsäker högasättett att motrueras mer
kostnader generellt i stället för subventionera alla läkemedels-sett, att
köp viss skulle utformas såSystemet de samladeöver atten summa.

för sjukvårdenhälso- och används så effektivt möjligt iresurserna som
längre perspektiv. anfördes den snabba kostnadsutvecklingenDetett att

måste såvälbromsas kortsiktigt i längre perspektiv.ettsom
Förmånssystemet iregleras lagen 1996:1150 högkostnads-om

skydd vid köp läkemedel Samtliga receptbelagda läkemedel in-av m.m.
går i läkemedelsförmånen läkemedlen förskrivs i något sådant syfteom

i och det marknadsförande1 § bolaget har fått prisettsom anges om
fastställt Riksförsäkringsverket. förordningenI 1996: 1294 hög-av om
kostnadsskydd vid köp läkemedel undantas vissa receptbelag-av m.m.
da läkemedel från högkostnadsskyddet. Enligt vad inärmaresom anges
förordningen kan receptfria läkemedel ingå i läkemedelsförmå-även

Enligt lagen6 § högkostnadsskydd har den under år16ärnen. om som
till prisnedsättning vid inköp livsmedel enligt vadrätt närmareav som
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i paragrafen. föreskrivs§ vissa förbrukningsartiklarI 7 skallattanges
tillhandahållas kostnadsfritt.

Högkostnadsskyddet begränsar patientens samlade läkemedelsutgif-
under år till kronor. Skyddet byggerl 800 på den enskildeter ett att

patienten får sin totala läkemedelskostnad under tolvmånadersperioden
stegvis reducerad enligt trappstcgsmodell beroende hur kost-storen
naden innebär den sammanlagda läkemedelskostnadenDettaär. att re-
duceras endast den överstiger kronor.900 så falletOm är utgörom
kostnadsreduceringen den del50 överstiger 900 kronorprocent av som

inte kronor, den del1 700 75 överstiger l 700 kro-procentmen av som
inte kronor, den3 300 90 del överstiger 3003procentnor men av som

kronor inte kronor hela4 300 den sammanlagda kostnadensamtmen
till den del den överstiger 4 300 kronor.

Kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen

delbetänkandet ReformI SOU 1995:122 Kommitténrecept av om
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000 som
överlämnades i december 1995 redogjorde för kostnadsutveck-man
lingen läkemedelsförmånenför under åren 1974-1994 85 procent
läkemedel, förbrukningsartiklar och14 speciallivs-procent procenten
medel. Redogörelsen visade de nominella läkemedelskostnadernaatt
under dessa år hade ökat med i genomsnitt årligen.11,2 procent
Ökningstakten något lägre under första hälften 1980-talet änvar av

Ökningstaktenperioderna före och efter. i slutet perioden sär-av var
skilt markant och mellan åren och1993 1994 uppgick den till drygt 16

snabbare ÖkningstaktenDen särskilt tydlig i fråga läke-procent. var om
medel. det gäller kostnadsutvecklingenNär uttryckt i reala fanntermer
utredningen Således ökade kostnaderna klart snab-mönster.ett annat
bare från mitten 1980-talet. gällerDetsamma måttet real kostnadav om

används visar den årliga ökningen klart störreattper person som var
under delen perioden. Orsaken till denna utveckling densenare av var
allt lägre inflationstakten.

snabba Ökningstakten fortsatte årenDen 1995 och 1996 med i nomi-
nella tal respektive årets11 % 19 %. Det kostnad kom dock attsenare
påverkas hamstringen läkemedel skedde i samband med attav av som
de ändrade reglerna för högkostnadsskyddet trädde i kraft den januari1
1997. år redovisades naturligFör 1997 följd hamstringensom en av
året före läkemedelskostnaderna hade minskat med siff-16 %. Omatt

hamstringenkorrigeras for ökade läkemedelskostnaderna medrorna
% under år och minskade med året därefter.5 1996 3 % Under år 1998
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närvarandeläkemedelskostnadema med %. år 1999 finns för9 Försteg
Läkemedelskostnadema hardet första kvartalet.uppgifter förendast

kvartaleti förhållande till förstaperiod stigit med 23 %för denna ca
1998.

under den redovisade periodenkostnadsökningarnatillOrsakerna är
demografiska utvecklingen,gjorts bl.a. denenligt de analyser som

allt andel läkemed-lett tillstrukturförändringama störreatt en avsom
och dyrare läkemedel.tillkomstenöppenvårdskrivs ilen samtut nyaav

stude-vilken del periodenockså beroendeväxlarOrsakerna somav
kost-den snabba ökningenredovisningenframgårSom avtog avavras.

tillfälligt under år främstläkemedelsförmånen 1997naderna för ettsom
närvarande mycketfore. finns förhamstringen året Detresultat somav

läkemedelsförmånenkostnadsökning försnabbpå fortsatttyder omen
vidtas.åtgärder inte

beslu-kostnadsutvecklingen har riksdagen nyligendämpasyfteI att
läkemedelhögkostnadsskydd vid köpändringar i lagentat avomom

rskr. 1998/992209.bet. 1998/99:SoU14,1998/99:106,prop.m.m.
ärenden anknyter till läke-regeringskansliet bereds fleraInom som

Ärendena for vissa läke-bereds inom projektgruppmedelsförmånen. en
for Socialdepartementet och Finans-medmedelsfrågor representanter

förbereda ochhuvudsakliga uppgiftdepartementet är att genom-vars
läkemedelsförmå-forfulla kostnadsansvaretdetföra överföringen av

frågankommer beredaProjektgruppentill landstingen. även att omnen
läkemedelsför-läkemedel ingår iprissättningförsystemett nytt somav

priskonkurrens 1997:165Läkemedel iutifrån betänkandetmånen av
projekt-läkemedel. frågaprisreglering EnförKommittén annan somav
generiskändrade regler förbereda denkommer äratt omgruppen

Läkemedelsdistributionsutredningen ibehandlatssubstitution avsom
handeli vård och SOU 1998:28.Läkemedelbetänkandet

Uppdraget

utgångspunkterallmännaLäkemedelsförmånens

läkemedelsförmånenför den nuvarandeutgångspunkternaallmännaDe
för-grund for utredarensoch ligga tillfortfarande desammaskall vara

nuvarandemed brister i detkomma tillSyftet främstslag. rättaär att
kostnadsutvecklingen.kontrollfåoch översystemet

läkemedelsförmånen åkostnadsutvecklingen för harbeskrivnaDen
å and-lätta beräkna ochökade kostnaderinneburitsidan är attsomena

snabbare tillfrisk-färre operationer ochi formsidan vinster t.ex.avra
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nande, svårare beräkna. därför viktigtDet förslagenär haratt är attsom
hälsoekonomiskt perspektiv också hänsyn till vinster utanförett tarsom

hälso- och sjukvårdsområdet.
modell föreslogDen HSU 2000 utgick från patienternasattsom

andel den totala läkemedelskostnaden skulle 25 %. Patientensutgöraav
andel har sjunkit och år 1998 21 %. Det utredaren före-systemvar som
slår skall ha sina utgångspunkter läkemedelsförmånen tillattsom en av

viss andel betalas patienterna och denna andel enkeltatt sätten av
skall kunna hållas konstant tiden.över

utgångspunktEn förslaget skall förenligt medär att attannan vara
landstinget kommer det fulla kostnadsansvaret för läkeme-överatt ta
delsförmånen. nödvändigtDet utredaren håller sig informeradär att om
arbetet i projektgruppen vissa läkemedelsfrågor tillsattsom som av
regeringen.

Utredaren skall också utgå ifrån läkemedelsförmånenJ inte på nå-att
avgörande skall skilja sig beroende i landet patientensättgot var

bor. Utredaren skall analysera kostnadsdrivande faktorer inom för-
månssystemet ekonomiskaredovisa konsekvenser sina förslag.samt av
Utredaren skall i det sammanhanget bl.a. beskriva konsekvenserna av

läkemedelsinköp patienten har fått frikort heltgörs näratt är utansom
kostnad för denne.

Läkemedelsförmånens konstruktion

läkemedelsförmånens konstruktionDen nuvarande har kritiserats för
förstå för den enskildesvår patienten och för lagenatt att attvara om

högkostnadsskydd läkemedelvid köp svår tillämpa.är attav m.m.
tillämpningenUtredaren skall därför kartlägga lagen och särskiltav

redogöra för svårigheter i tillämpningen.
Utredaren skall utifrån vad läkemedelsförmånenssom anges som

allmänna utgångspunkter beskriva vad det skulle innebära läkeme-om
delsförmånen inte längre statligt reglerad eller regleradvore vore en-
dast vissa för förmånen. detI sammanhanget skall utreda-genom ramar

ställning till den nuvarande bestämmelsen i lagen12 §taren om om
högkostnadsskydd vid köp läkemedel vilken gäller rättenattav m.m.,
till förmån det landsting har för kostnaden förprövas attav som svara
förmånen, ändamålsenlig.är

Utredaren fri föreslå ändringar i det nuvarande medär att systemet
trappstegsmodell föreslåeller helt Systemet skallatt ett nytt system.en

begripligt och lätt förstå för den enskilde samtidigt detattvara som
skall lätt administrera.attvara
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utgångspunkt i landstingen skall kostnadsansvaretMed övertaatt
fullt utredaren beskriva för- och nackdelar medskall haut att separata

sjukvårdhögkostnadsskydd för läkemedel och för och föreslå den lös-
läkemedelsförmånensning bäst beaktar allmänna utgångspunkter.som

läkemedelsförmånenOmfattningen av

förskrivet läkemedel skall omfattas läkemedelsförmånenFör att ett av
högkostnadsskydd vid köpföreskrivs i lagen läkemedel1 § om av m.m.

förskrivas i syfte påvisa, lindraläkemedlet skall eller bota sjuk-attatt
sjukdom eller i likartat syfte. Definitionen skiljerdom eller påsymtom

i läkemedelslagen påsig från vad § 1992:859 endast det1sägssom
förebygga sjukdom inte omfattasläkemedelsättet attatt som avser av

förarbetena till lagen högkostnadsskydd vidhögkostnadsskyddet. I om
anförs förskrivningen skall ske på grundköp läkemedel att avav m.m. g

tolkas extensivt.sjukdom och detta begrepp bör Bestämmelsen haratt
undantag fått utformning motsvarande be-därför med ett samma som

läkemedelslagen. Undantaget gäller läkemedel för-stämmelse i som
vacciner.skrivs för förebygga sjukdom,att t.ex.

avlämnade sitt betänkande ReformSedan 2000HSU recept
medicinska utvecklingen inneburithar denSOU 1995:122 att jnya

iför för före-avsedda främst sjuka människor ellerläkemedel är attsom iockså förvisar sig ha intresse friskabygga sjukdom män-men som
jlivskvalitet allmänt introduceratsniskor önskar höja sin mersom

läkemedel Viagra, förskrivs indika-marknaden. sådantEtt är lmotsom
kan tänkas förskrivasdysfunktion,tionen erektil även mänmen som

sexualliv. Läkemedelsverket har tillsam-för förbättra derasallmäntatt
fått i uppdrag regeringen lämnaSocialstyrelsenmed att enavmans

de s.k. livsstilsläkemedlen. Med anled-förskrivningenrapport avom
läkemedel har Socialstyrelsen i med-ning diskussionen dessa ettomav

berörd personal beskrivit i vilka situatio-delandeblad riktat till närmare
ingår i läkemedelsför-läkemedel kan förskrivas detattett utanner som

tillkännagett den önskar förtydligande imånen. Riksdagen har att ett
gäller för läkemedelfrågan vilka förskrivningsregler att ettsomom

läkemedelsförmånen och frågan behandlas med förtur iskall ingå i att
utredningen.

det möjligt definitionen iUtredaren skall analysera ändraär attom
vid läkemedel utifrånlagen högkostnadsskydd köpl § av m.m.om

läkemedelsförmånen avsedd för patienter harprincipen äratt somom
förmånen i första hand läkeme-det behovet och skallstörsta ersättaatt

sjukdom. Utredaren skalldel förskrivs i syfte bota eller lindraattsom
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fokusera det läkemedlet vid behandling sjukdom skallpå äratt av som
och läkemedlet i sig. därför försubventioneras inte Det utrymme attger

E med eller subvention. Utgångspunktenläkemedlet förskrivaskan utan
skall Läkemedelsverkets och Socialstyrel-för utredarens analysi vara

i rapport.sens gemensamma
l också analysera frågan de prioriteringsriktlinjerUtredaren skall om
i antagit för hälso- och sjukvården fått genomslag vidharriksdagensom
å och föreslå åtgärder så inte fallet.läkemedelsförskrivningen Enärom

forskningsutveckling läkemedelsområdet idensärskild fråga gällerE
i individualiserad terapi i vissa fall leder tillalltmerriktning mot somen

Utredaren skall lämna orien-läkemedelskostnader. härhögaextremt en
till.utveckling kan ledatering vad dennaom

Läkarnas förskrivningsrätt

finns bestämmelser behörighet och legi-läkareverksamhetFör omsom
1998:531 yrkesverksamhet hälso- ochtimation i kap. lagen3 om

förutsättningarna läkareområde. kap. § för bl.a.sjukvårdens 13 2 anges
legitimerad läkare kan få specialistkompetensfå legitimation. Enatt

vidareutbildning bestämts regeringen.läkaren genomgår en som avom
yrkesverksamhet hälso-kap. förordningen 1998:1513I 4 1 § om

de specialiteter huvudgrupper ochsjukvårdens område 18och anges
få specialistkompetens. Varjedär läkare kanantal undergrupperett en

läkemedel begränsning den gäl-läkare förskrivakan änutan annan som
begränsning finns för-behandlingsformer.ler för andra Den är attsom

iakttagande bestämmelserna i kap. §måste ske med 2 1skrivningen av
sjukvårdens område arbetetyrkesverksamhet hälso- ochlagen attom

erfa-överensstämmelse med vetenskap och beprövadskall utföras i
sin förskrivningsrätt kan detta leda tillläkare missbrukarrenhet. Om en

vad föreskrivs i kap.legitimationen återkallas enligt 5 7 Detatt som
iandra reaktioner enligt vadkan leda till närmareäven angessom

kap.5
dist-får läkemedel förskrivas tandläkare, vissaläkareFörutom avav

barnmorskor och tandhygienister. dessariktssköterskor, vissa För grup-
i förskrivningsrätten och endast femgäller begränsningar procentper

förskriver såledesläkemedel förskrivs dem. Läkarna 95 %alla avav av
alla läkemedel.

den nuvarande ordningen varje lä-Utredaren skall analysera attom
få skriva läkemedel hänsyn till bl.a. läkarenkare fritt skall ut utan om

förenlig med de allmänna utgångspunkterhar specialistkompetens ären
läkemedelsförmånen. detta sammanhang skallskall gälla för Isom
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utredaren beakta varje patient bosatt inom landstinget enligtäratt som
hälso- sjukvårdslagen5 § och 1982:763 får tillgång till och kan välja

fast läkarkontakt har specialistkompetens i allmänmedicin.en som

Övriga frågor

Riksförsäkringsverket måste fastställa pris för läkemedel skallett att ett
ingå läkemedelsförmånen.i det väl fastställts pris påHar läkemedletett
krävs det inte något ytterligare beslut för läkemedlet skall ingå i för-att
månen. kan regeringen i förordningenDäremot högkostnadsskyddom
vid köp läkemedel undanta de läkemedel eller läke-av m.m. grupper av
medel inte skall omfattas läkemedelsförmånen. Utredaren skallsom av
beskriva för- och nackdelar med det nuvarande systemet.

utifrånUtredaren skall de allmänna utgångspunkter gäller försom
läkemedelsförmånen lämna de lagförslag och förslag i övrigt utre-som
daren finner motiverade.

de internationellaUtredaren skall jämförelser han be-göra anser
fogade.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall den december lämna31 1999 medsenast rapporten
anledning riksdagens tillkännagivande förtydligande vilkaettav om av
förskrivningsregler gäller för läkemedel skall ingå i läkeme-att ettsom
delsfönnånen.

lämna slutligUtredaren skall redogörelse uppdraget senasten av
den 30 september 2000.
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angåendeResultat- enkät

läkemedelsförmånen, hösten 1999

Population: Läkare inom primärvården

Urval: Läkarförbundets10 % medlemmar i Distriktsläkar-av
föreningen 411 st.

Svar: 79 % 325 st. 97 % 315 st. bearbetningsbaravarav
bearbetningsbaraoch 3 % 10 st. ej verksamma

förmånssystemet förHur uppfattar Du läkemedel

Antal %-
krångligtMycket 26 8,3

Ganska krångligt 13 8 43,8
Ganska enkelt 134 42,5
Mycket enkelt 10 3,2
Vet 4 1,3

tagit del 3 1,0
Totalt 315 100, 0

fått tillräcklig information hurHar Du receptblanketten skall fyl-om
las i för läkemedel skall ingå i förmånen ejelleratt ett

Antal %
Ja 233 74,7
Nej 79 25,3
Totalt 312 100,0
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svårt definiera tillstånd omfattas inteFinner detDu att som resp. om-
läkemedelsformånenfattas av

Antal %
svårt 14 4,5mycketJa,

32,6ganska svårt 102Ja,
54,6lätt 171Nej, ganska

20 6,4mycket lättNej,
6 1,9Vet

313 100,0Totalt

forskrivit receptbelagda läkemedelförekommitdet DuHar utan-att
för förmånen

Antal %
2,37Ofta

26 8,4Ganska ofta
109 35,3sällanGanska

3 8,2118Sällan
47 15,2Aldrig

2 0,6Vet
309 100, 0Totalt

påverkats riskerartill patienten har ellerDin relationAnser Du attatt
ejläkemedel utanför förmånen ellerförskriverpåverkas Du ettattav

Antal %
125 41,3Ja

58,7178Nej
00, 03 03 1Totalt
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