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Dnr S2019/00100/FS 

 
Remissvar: Tydligare ansvar och regler för 
läkemedel 
 

1. Bakgrund 

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för 
läkemedel. 
 

2. Sammanfattning av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar  

Sveriges Tandläkarförbund instämmer i stort med de förslag som lyfts 
fram i utredningen. Bland annat är utredningens intention att tillskapa ett 
samlat grepp kring ansvar och regler för läkemedel en positiv ansats. 
Sveriges Tandläkarförbund ser en mening med att förenkla systemet, 
genom att ta bort vissa särlösningar och permanentera bra särlösningar. 
Vi instämmer i vikten av att skapa ett tydligt incitament för regionerna att 
agera kostnadseffektivt, samtidigt som staten fortsätter att stödja 
ändamålsenlig användning av nya effektiva läkemedel och 
förbrukningsartiklar. 
 
Sveriges Tandläkarförbund ser utredningens målsättning, att skapa en 
tydligare och förstärkt samverkan mellan region och myndighet, som en 
positiv utgångspunkt.  
 
Sveriges Tandläkarförbund instämmer i utredarens kommentar om 
behovet av en separat parlamentarisk utredning av den etiska 
plattformen. Förbundet anser att en sådan utredning tydligt behöver lyfta 
in de särskilda premisser som gäller inom tandvården.  
 
Utredningen lyfter att de förslag som framförs inte bedöms ha en negativ 
påverkan på regionens ekonomi. Sveriges Tandläkarförbund anser att det 
är viktigt att följa upp om de förslag som lyfts i utredningen får en negativ 
inverkan på regionernas ekonomi. Om förslagen visar sig ha negativa 
ekonomiska effekter på regionernas ekonomi behöver orsaken analyseras 
och åtgärder sättas in. Förbundet anser även att en genomgripande 
uppföljning och utvärdering av genomförda förslag behöver genomföras. 
Förbundet anser vidare att samtliga berörda aktörer och yrkesgrupper 
måste involveras i en sådan uppföljning och utvärdering.  
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3. Sveriges Tandläkarförbunds remissvar  

 

 3.1. Övergripande synpunkter 
Sveriges Tandläkarförbund instämmer i stort med de förslag som lyfts 
fram i utredningen. Bland annat är utredningens intention att tillskapa ett 
samlat grepp kring ansvar och regler för läkemedel en positiv ansats. 
Sveriges Tandläkarförbund ser en mening med att förenkla systemet, 
genom att ta bort vissa särlösningar och permanentera bra särlösningar. 
Vi instämmer i vikten av att skapa ett tydligt incitament för regionerna att 
agera kostnadseffektivt, samtidigt som staten fortsätter att stödja 
ändamålsenlig användning av nya effektiva läkemedel och 
förbrukningsartiklar.  
 
Sveriges Tandläkarförbund anser att det är positivt med en samordnad 
nationell prioritering av läkemedel, oavsett om läkemedlen distribueras 
via öppenvårdsapotek eller som rekvisitionsläkemedel. Dessutom 
instämmer förbundet i utredningens förslag att det behövs riktade statliga 
bidrag till regioner med ovanligt höga läkemedelskostnader för 
patientgrupper med särskilda diagnoser. 
 
Sveriges Tandläkarförbund anser att det är positivt om 
förbrukningsartiklar som expedieras från apotek blir befriade från moms. 
Dock är det viktigt att säkerställa att borttagandet av momsen skapar ett 
mervärde för patienten.  
 
Sveriges Tandläkarförbund anser att utredningens förslag som syftar till 
att stärka och tydliggöra samverkan mellan region och myndighet är 
positiva. Ett förslag som lyfts i utredningen är ett tätare samarbete i 
omprövningsärenden mellan regionerna och Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV. Regionerna ska kunna ansöka om att TLV 
ska inleda en omprövning av hela läkemedelsgrupper inom ett 
terapiområde. 
 
Sveriges Tandläkarförbund ställer sig även bakom utredningens förslag att 
regionerna ska ses som en gemensam part och att möjligheten för 
enskilda regioner att teckna egna avtal tas bort. Förbundet tror att 
förslaget kommer att bidra till att begränsa tillkomst av nya särlösningar. 
 
Sveriges Tandläkarförbund instämmer i utredarens kommentar om 
behovet av en separat utredning av den etiska plattformen. Förbundet 
anser att en sådan utredning tydligt behöver lyfta in de särskilda 
premisser som finns inom tandvården. Sveriges Tandläkarförbund anser 
att det är viktigt att en sådan parlamentarisk utredning inhämtar kunskap 
och information från relevanta yrkesgrupper och de organisationer som 
organiserar dessa yrkesgrupper. 
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3.2. Synpunkter kopplade till myndigheternas förändrade uppdrag 

Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på att Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV, får ett utökat uppdrag samt på ett ökat 
samarbete mellan TLV och regionerna.  

 
Ett förslag som Tandläkarförbundet anser vara positivt är förslaget att TLV 
ges utökade möjligheter att behandla personuppgifter och att 
myndigheten kan använda data från eHälsomyndigheten till att också 
inkludera användning med syfte att följa upp läkemedelsanvändningen, 
inklusive att förmånsbegränsningar efterlevs.  
 
Sveriges Tandläkarförbund är positiva till en höjning av Vetenskapsrådets 
anslag till forskning kring läkemedelseffekter i klinisk användning, samt 
instämmer i att det är viktigt att pengarna öronmärks för ändamålet.  
 
Sveriges Tandläkarförbund anser att det är viktigt att säkerställa att 
myndigheterna som föreslås förändrade uppdrag erhåller tillräckligt med 
resurser samt att myndigheternas prestationer analyseras och följs upp. 

 
3.3. Behov av uppföljning och utvärdering 
Sveriges Tandläkarförbund anser att en transparent och övergripande 
uppföljning och utvärdering av de utredningsförslag som införs är 
avgörande för om utredningens intentioner ska kunna uppfyllas och 
vidmakthållas. I uppföljningen och utvärderingen bör fokus riktas mot hur 
förslagen påverkat: 
 

• regionernas ekonomi 

• kostnaden för patienterna 

• patienternas tillgänglighet till adekvata läkemedel 

• myndigheternas prestationer. 
 
En uppföljning och utvärdering bör genomföras av den myndighet som 
regeringen finner mest lämpad. Sveriges Tandläkarförbund anser att 
berörda yrkesgrupper och de organisationer som organiserar dessa 
yrkesgrupper måste ges möjlighet att delta i en uppföljning och 
utvärdering. Sveriges Tandläkarförbunds bidrar gärna i det framtida 
arbete som är kopplat till utredningens förslag och i en kommande 
uppföljning och utvärdering.  
 
Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 

 
 
Chaim Zlotnik 
Ordförande    
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