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Svenska Diabetesförbundets remissvar angående:

Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn
(dnr S2014/8108/FS)
Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder och typ av
diabetes. Det beräknas finnas ca 400 000 personer med diabetes i Sverige idag. Diabetes
är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och fortsatt under
hela livet.
Typ 1‐ diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och unga i Sverige.
Årligen insjuknar ca 800 barn och unga och man räknar med att det finns ca 8 000 barn
och unga i åldrarna 0‐18 år med typ 1‐diabetes. Typ 1‐diabetes är en livshotande
sjukdom som kräver daglig tillförsel av insulin, antingen genom upprepade injektioner
med insulinpenna eller genom insulinpump. Syftet med behandlingen är att nå en så
god balans i blodsockret som möjligt, för att personen ska må bra och för att risken för
framtida komplikationer ska minska.
Diabetesförbundet har ingen erinran mot de förslag som lämnas i promemorian.
Förbundet vill dock framhålla att det grundläggande skälet till att insulin sedan lång tid
tillbaka är kostnadsfritt för både barn och vuxna är ett annat än de argument som förs
fram för förslaget, nämligen behovet av ständig medicinering för överlevnad.
I sammanhanget vill Diabetesförbundet även lyfta fram andra problem rörande
läkemedelsförmånen. Vissa tekniska hjälpmedel, såsom insulinpump och system för
kontinuerlig blodsockermätning, har fram till den 1 december 2013 betraktats som
förbrukningsartiklar i lagens mening och därmed ingått i förmånen, eftersom de är
nödvändiga för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.
Fr.o.m. nämnda datum har Tandvårds‐ och läkemedelsförmånsverket, trots en mer än
15‐årig praxis, omdefinierat begreppet förbrukningsartiklar. Denna typ av hjälpmedel
ingår därför inte längre i förmånen, utan det är upp till varje landsting/region att
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tillhanda hjälpmedlen. Tillgänglig statistik och Diabetesförbundets erfarenhet visar att
tillgången till tekniska hjälpmedel sedan den 1 december 2013 kraftigt har minskat och
att utbudet varierar stort mellan olika landsting/regioner. Detta leder till en ökande
ojämlikhet i vården. Därtill kommer att allt fler personer med diabetes själv bekostar
hjälpmedel som underlättar deras vardag och kontroll av sjukdomen, men som idag inte
tillhandahålls av vården. Detta gäller även för barn. Diabetesförbundet ser det som
mycket angeläget att regeringen snarast tillsätter en utredning för att utreda en ordning
där tekniska hjälpmedel omfattas av ett statligt förmånssystem för utvärdering,
prissättning och finansiering.
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