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Svar på remiss SOU 2017:87 Finansiering, subvention och
prissättning av läkemedel – en balansakt, S2017/06371/FS
Region Jämtland Härjedalen har av Socialdepartementet getts möjlighet att lämna
synpunkter på rubricerad remiss. Regionen anser att delbetänkandet innehåller en bra
analys av nuvarande system och dess utmaningar. Flera förändringar som lyfts är angelägna.
Det är viktigt att det blir ett enklare och ett mer tydligt system som bidrar till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik vård i hela landet.
Regionen vill framföra vikten av att regelverket för rekvisition och recept av läkemedel ses
över. Nuvarande tillämpning av regelverket försvårar en patientsäker hantering av
läkemedel som oftast missgynnar patienten och försvårar en rationell hantering för vården.
Region Jämtland Härjedalen är en liten region med svag befolkningstillväxt, lägre
skatteintäkter och en högre andel äldre än landet i övrigt. För vår region är det angeläget att
de aktörer (regionsjukhus, enskilda läkare och Nationella Behandlingsriktlinjer) som
påverkar kostnaderna har ett ansvar för finansieringen. Även om inte kostnadsansvar i sig
bedöms leda till ojämlik vård, så kan ekonomiska aspekter få stor effekt för den mindre
regionen/landstinget och för den enskilde patienten. För en liten region utan
Regionsjukhus, leder större andel statlig finansiering till mer jämlik vård. Om en modell
skapas där vissa läkemedelsområden får särskild finansiering under en tid, så tenderar det
att ge snedstyrningseffekter och finansieringsproblem på sikt.
Regionen vill påtala att även om den ökande frekvensen av avtal som innebär sekretess
innebär en omfattande administrativ belastning för regionerna och försvårar planering,
budgetering och uppföljning, så har det lett till bra prispress och inneburit en mer jämlik
vård där patienter fått tillgång till nya dyra läkemedel oavsett var i landet patienten bor.
Utan avtal skulle priset vara högre, vilket skulle innebära att den mindre kapitalstarka
regionen varit tvungna att omprioritera vilka patienter som skulle erbjudas behandlingen,
vilket i sig inte skulle innebära en jämlik vård i landet.
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