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Svenska Diabetesförbundets remissvar angående: 

Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förskrifter och 

allmänna rås (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel 

mm, dnr 2794/2011. 

Svenska Diabetesförbundet vill härmed ge följande synpunkter: 

I förslaget redovisas hur TLV vill genomföra en utbytesmodell där man ger apoteken rätten att som 

alternativ till utbytbara läkemedel införa ett system där man levererar läkemedel med näst lägsta pris 

eller där efter lägsta pris.  När det gäller förslaget som helhet anser Svenska Diabetesförbundet att 

systemet är bättre än det ursprungliga. Det är bättre med två reserver än en då det minska risken för att 

läkemedlet ska vara slut på apoteken. Vi anser att det finns många risker med att byta ut 

originalläkemedel mot generika speciellt om man dessutom måste byta inom de olika generika 

preparaten. Några områden som vi speciellt vill lyfta fram är patientsäkerheten, miljön och 

läkemedelsförsäkringen. 

Patientsäkerheten 

När det gäller den patientgrupp som Svenska Diabetesförbundet företräder använder många flera 

läkemedel (4-5). Vi ser här en risk att det för många kan det vara svårt att hålla reda på medicinerna 

när namn, förpackning och tabletternas utseende ändras särskilt om produkten byts varje månad. Vi 

anser därför att för de patienter där man bedömer att risken för felmedicinering är stor bör man i större 

utsträckning använda sig av rätten att läkemedlet inte får bytas ut. Detta för att säkerställa 

patientsäkerheten.                                                                                                                                   

För personer med typ 1-diabetes är medicineringen med insulin livsviktig. I dessa fall är det speciellt 

viktigt att denna patientgrupp får tillgång till sin medicin.   

Miljön 

Vi anser att det är av stor vikt att man har kunskap om under vilka miljövillkor de utbytbara 

läkemedlen är tillverkade. Vi är därför mycket kritiska till att man inte gör en miljöprövning av de 

läkemedel som tillhandahålls i Sverige och inom EU.  
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Läkemedelsförsäkringen 

Om en person vid flera tillfällen måste byta generika läkemedel innebär det en ökad risk för att 

personen kan reagera på läkemedlen och råka ut för skador.  

Svenska Diabetesförbundet anser att om man inför ett system där man kan byta läkemedelsleverantör 

varje månad måste man ställa krav på att alla leverantörer ska ingå i en gemensam 

läkemedelsförsäkring. Vi tycker att det är en stor brist att man inte har det kravet. 

 

Vi har förståelse för att utbyte av originalläkemedel mot generika läkemedel ger stora samhällsvinster 

och spar flera miljarder kronor varje år och kan i många avseenden vara bra men enligt vår uppfattning 

får det aldrig inkräkta på patientsäkerheten. 

 

Svenska Diabetesförbundet som ovan 
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