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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Remissvar - departementsskrivelse 
Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42) 
- förslag till ändringar i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. - diarienummer 
S2014/8108/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra 

sig över ovan rubricerade promemoria. 

Förslag till beslut 
att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Landstinget i Jönköpings län Telefon: 036-32 40 00 Plusgiro: 10 50 00 - 4 

Landstingets kansli E-post: landstinget@lj.se Bankgiro: 5216-2849 

Husargatan 4 Hemsida: www.lj.se Orgnr: 232100-0057 

Box 1024     

551 11  Jönköping      

Förvaltningsnamn  

Avsändare Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Remissvar - departementsskrivelse Kostnadsfria 
läkemedel för barn (Ds 2014:42) - förslag till änd-
ringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. – diarienummer S2014/8108/FS 

Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig angående departe-

mentsskrivelsen Kostnadsfria läkemedel till barn (Ds 2014:42). Regeringen före-

slår i budgetpropositionen för 2015 att en reform ska genomföras som medför att 

receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för barn 

och ungdomar under 18 år. Förändringen föreslås ske den 1 juli 2015. Landstinget 

i Jönköping anser att intentionen bakom förslaget är bra, men att det finns vissa 

risker som kortfattat beskrivs nedan. 

Ökad läkemedelsanvändning 
Landstinget i Jönköpings län anser att det finns en risk för ökad användning av 

läkemedel om det blir en fri nyttighet. Det finns också en risk att läkemedel som 

idag används i egenvård, exempelvis allergimediciner och hudvårdspreparat, när 

det vid läkarbesök blir kostnadsfritt leder till fler vårdbesök och större kostnader 

än vad som förväntas. Vid enstaka förskrivningstillfällen inom barnhälsovården 

kan kostnaderna för barnfamiljerna bli hög. Barnläkarna inom Landstinget i Jön-

köpings län anser därför att förslaget är bra. 

Antal barn och ungdomar 
Befolkningsökningen vad beträffar barn och ungdomar är prognosticerad till två 

procent per år. Landstinget i Jönköpings län anser att statsbidraget för läkemedels-

förmånerna behöver korrigeras med beaktande av detta. Förslaget om kostnadsfria 

läkemedel för asylsökande barn och ungdomar samt de som vistas i Sverige utan 

tillstånd kan medföra att förslaget även här behöver korrigeras utifrån statsbidra-

get. 
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Möjligheter till uppföljning 
Uppföljningsmöjligheterna är idag bristfälliga. Specialspår inom förmånen kan 

inte följas fullständigt. Landstinget i Jönköpings län anser det angeläget att möj-

lighet till uppföljning tillskapas. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

 










































































































