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Yttrande över betänkande Omreglering av apoteksmarknaden SOU 2008:4
Svenska Diabetesförbundet har beretts möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på
huvudbetänkandet av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden.
Svenska Diabetesförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden rikstäckande
organisation med 30 000 medlemmar.
Svenska Diabetesförbundet stödjer och ansluter sig till det remissvar som lämnats av
handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO.
Svenska Diabetesförbundet vill dock framhålla vissa synpunkter som bör beaktas oavsett
fortsatt monopol eller en omreglerad apoteksmarknad.
Läkemedelsförmånsnämnden LFN
Vi vill understryka att LFN:s roll ska kvarstå och förstärkas och att LFN ges ett utökat
mandat i förhållande till dagens situation.
Läkemedelsförmånsnämnden uppger att man för närvarande saknar bra instrument för att
prissätta förbrukningsartiklarna eftersom de avviker dramatiskt från läkemedelsprodukterna.
Utredningen delar uppfattningen som framkommit att effektiviteten i hanteringen av
förbrukningsartiklarna är låg och att nuvarande ordning medverkar till att sortiments- och
kvalitetsstyrning blir svag.
Landstingens egna upphandlingar innebär att priserna för de aktuella produkterna inte är
enhetliga och att sortimentet varierar mellan landstingen. Det medför att man som patient inte
säkert har tillgång till förskrivet hjälpmedel om man vistas utanför hemorten. Personer med
diabetes har ett dagligt behov av nära tillgång till blodsockerstickor för att testa sitt
blodsocker och därmed kunna dosera sina mediciner.
Ytterligare en konsekvens som uppstår vid de olika landstingens upphandlingar är att många
personer med diabetes måste byta blodsockermätare på grund av att upphandlingen innebär
ett nytt sortiment av material för testning av blodsocker. Det är inte kostnadseffektivt
Eftersom tid som är avsatt till sjukvårdande behandling måste omprioriteras till instruktion av
ny blodsockermätare. Följden av detta blir längre väntetider och en försämrad patientsäkerhet.
Nationellt reglerade läkemedelsförmåner innebär att patienterna garanteras lika villkor oavsett
var i landet man bor. Det mest rimliga vore därför. Att LFN ges i uppdrag att nationellt
Kvalitetssäkra och prisförhandla de för patienten kostnadsfria förbrukningsartiklarna.
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