Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-02-06

§ 52
Remissvar – Finansiering, subvention och prissättning
av läkemedel – en balansakt.(SOU 2017:87).KS 2017-543

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna socialnämndens yttrande till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns svar på remissen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-01
Socialnämnden 2018-01-24 § 22
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-12-28
Delbetänkande av Läkemedelsutredningen, SOU 2017:87, Finansiering, subvention och
prissättning av läkemedel – en balansakt.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att avge yttrande över Socialdepartementets
delbetänkande. Socialnämnden har för kommunstyrelsen ombetts redovisa ett yttrande.
Då kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar endast belastar landsting/region och
stat lämnar Falkenbergs kommun endast kommentarer kring viktiga aspekter för patienter
som är gemensamma för stat, landsting/region och kommun.
Huruvida ett läkemedel ska förskrivas eller rekvireras kan påverka kostnaderna för såväl
huvudman som patient. Om behov av hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal ska vara
särskiljande bör detta utredas vidare, då bedömningen ska göras av hälso- och
sjukvårdpersonal och ekonomiska incitament kan påverka hur patienten upplever sitt behov
av hjälp. Man kan tänka sig att en sådan bedömning görs av ordinatören och ska följas upp.
På samma sätt som en egenvårdsbedömning. Det är dock riskabelt att hälso- och
sjukvårdspersonal ska göra dessa ekonomiska bedömningar.
Under behandling av vissa sjukdomstillstånd orsakas sannolikt av andra faktorer än
kostnadsfaktorer. Många av dessa patientgrupper återfinns i kommunerna som identifierar
tillgång till läkare samt läkares intresse för patientgrupperna som avgörande.
Ekonomi
Förslagen i remissen bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
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Forts § 52
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens antagna tjänsteskrivelse ska
översändas till Socialdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.
Utdragsbestyrkande
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