
Vissa läkemedel på recept kan kosta olika mycket hos olika apotek, utan att läkare

och patient kan överblicka kostnaden när beslut fattas om behandling. Det är dags

att avskaffa prisskillnaderna, skriver flera debattörer.
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För en del läkemedel på recept måste du alltid betala hela
kostnaden själv. Det är läkemedel där samhället inte betalar hela eller
delar av kostnaden via läkemedels förmånen. Då finns det inte heller
någon kontroll av priset – vare sig av det pris läkemedels företaget

”Ta bort pris skillnader för
läkemedel på recept”
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Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är

skribentens egna.



någon kontroll av priset – vare sig av det pris läkemedels företaget
begär eller det apoteken vill ha för att expediera läkemedlet. För dessa
läkemedel kan varje apotek självt bestämma priset du ska betala. Det
innebär att ett läkemedel från en och samma tillverkare kan kosta
olika mycket beroende på vilket apotek du går till.

Det handlar om flera vanliga läkemedel på recept som till exempel
vissa preventiv medel, medel mot potensbesvär, host mediciner och en
del medel mot sömnbesvär. Det handlar också om en del nya och dyra
läkemedel eller vissa förpackningar. Det finns flera olika orsaker till
att samhället inte betalar för dessa läkemedel. Tandvårds- och
läkemedelsförmåns verket kan ha sagt nej till att samhället betalar för
att myndigheten bedömt att priset som läkemedelsföretaget begärt är
för högt i förhållande till nyttan. Det kan vara läkemedels företagen
som inte ansökt om läkemedelsförmån till exempel för att läkemedlet
i första hand ska användas på sjukhus eller för att de för vissa
förpackningar vill ha möjlighet till en fri pris sättning.

För att priskonkurrens ska fungera måste priset vara känt för den som
beslutar och betalar. Det är inte svårt att förstå. Men det är svårt för
dig att veta vilka läkemedel det gäller och ännu svårare att få reda på
priset i förväg. Varken du eller din läkare har i praktiken tillgång till
vad du måste betala för dessa läkemedel när de förskrivs på recept
eftersom priserna varierar mellan apotek. Trots det måste du förstå
vilka av dina läkemedel på recept som inte har samma pris på alla
apotek. Sedan förväntas du dessutom försöka ta reda på vilket apotek
som har lägst pris på just det läkemedlet varje gång du ska hämta ut
det. Förhoppningsvis är det apoteket också ett apotek på din ort som
har alla dina andra läkemedel på lager.

Före apoteksomregleringen för tio år sedan var det samma
ersättning till apoteken för expediering av ett recept oavsett om
läkemedlet ingick i läkemedels förmånen eller om patienten måste
betala hela kostnaden själv. Om Sverige återgår till det så skulle priset
för ett sådant läkemedel bli detsamma på alla apotek samma dag. Så
är det också i de allra flesta länder i Europa. Då skulle läkaren och du
enkelt kunna se det dagsaktuella priset när receptet skrivs och
skickas. Du som patient skulle inte behöva jämföra priset mellan
apotek på orten.

Frågan lyftes redan 2013 i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det
ledde till att en utredning tillsattes. Det är fyra år sedan utredaren
Anna-Lena Sörenson överlämnade utredningen ”Enhetliga priser
på receptbelagda läkemedel” till dåvarande socialminister Annika
Strandhäll (S). Utredningen konstaterade att läkemedel på recept är
lika viktiga för de enskilda patienterna oavsett om samhället betalar
för dem via läkemedelsförmånen eller ej. Då var kostnaden för dessa
läkemedel 3,6 miljarder kronor. Pris skillnaden mellan apoteken var
stor och problemet drabbade framför allt unga kvinnor samt äldre. En
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stor och problemet drabbade framför allt unga kvinnor samt äldre. En
del av dessa kostnader rörde läkemedel som samhället betalar utanför
läkemedelsförmånen, till exempel via smittskydds lagen. Då används
skattemedel för att betala för fri prissättning från apotek.

Utredningen konstaterade också att det är samma arbetsinsats för
apoteken att expediera ett receptbelagt läkemedel, oavsett om det
ingår i förmånerna eller inte. Därför föreslog utredaren att apotekens
expedition av receptbelagda läkemedel skulle ersättas med samma
handelsmarginal fastställd av Tandvårds- och läkemedels förmåns-
verket oavsett vem som betalar. Sedan dess har inget hänt.

Vi vill att våra politiker sätter patienterna och inte apoteks -
aktörerna i fokus. Ge apoteken samma reglerade ersättning för alla
läkemedel på recept oavsett om samhället betalar en del av kostnaden
eller patienten alltid måste betala hela kostnaden. Då kan patienter
slippa försöka jämföra priser mellan apotek. Då kan läkare och
patient överblicka vad olika läkemedel kommer kosta för patienten
när beslutet fattas om behandling. Då blir det en prispress direkt mot
läkemedelstillverkarna eftersom priset blir synligt när beslut om
behandling fattas. Då blir också vården mer jämlik än det system vi
har i dag som innebär att dessa läkemedel kostar olika beroende på
vilket apotek du går till eller vilka apotek som finns på din hemort.

Det är tio år för sent men nu är det dags att patienternas behov och
inte apoteks kedjornas intressen styr de politiska besluten. Frågan är
färdigutredd. Den social minister som tillträder när regeringsfrågan är
löst behöver agera snarast för patienternas skull.
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