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Läkemedelsreformen - allmän information 
Riksdagen fattade beslut om den nya läkemedelsreformen (proposition 
1996/97:27) den 27 november 1996. Beslutet innebär förändring i läke-
medelsförmåner, läkemedelsförsörjning, högkostnadsskydd, tillhandahål-
lande av förbrukningsartiklar vid inkontinens mm. 

I tidigare cirkulär  (Förbrukningsartiklar för inkontinens, läkemedelsförmå-
nen och läkemedelsförsörjningen 1996:141) har vi beskrivit de huvudsakliga 
förändringarna. 

Kommunerna får från 1 januari 1997 verksamhetsansvar för förbrukningsar-
tiklar vid inkontinens i särskilda boendeformer. Landstingen får ansvaret i 
ordinärt boende. 

Socialstyrelsen kommer även i fortsättningen att reglera förskrivningsrätten 
och utfärda föreskrifter om vilken kompetens som förskrivarna ska ha. Vi ska 
tillsammans med Landstingsförbundet diskutera behovet av eventuella 
förändringar av förskrivningsrätten med Socialstyrelsen. 

Några administrativa frågor har varit föremål för överväganden mellan 
Landstingsförbundet, Riksförsäkringsverket, Apoteksbolaget och Svenska 
Kommunförbundet. Resultatet av samarbetet redovisas i ett gemensamt PM  
som bilaga till detta cirkulär.  

Vi redovisar också Riksförsäkringsverkets information kring fakturerings-
rutiner av inkontinensartiklar. RFV kommer att under december månad 
skicka ut dessa separat till alla huvudmän. 
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En broschyr kommer att finnas tillgänglig på apoteken angående högkost-
nadsskyddet. Kommunerna kan få tillgång till informationsmaterial via 
landstingens vårdcentraler eller Försäkringskassan.  

Apoteksbolaget kommer också att ge ut information om ändrade rutiner för 
debitering av dosexpedierade läkemedel.  

Läkemedelsverket kommer att ge ut särskild information angående läkeme-
del.  

Någon allmän information till allmänheten om förändringen av ansvaret för 
inkontinensartiklar kommer inte att utgå från staten eftersom de praktiska 
lösningarna för hanteringen ser så olika ut i landet. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Britt-Louise Jennerstig, 
tfn 018-27 59 39, 0708-21 61 83 eller Alwa Nilsson, tfn 08-772 43 12. 
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