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Förbundet larmar

Stora problem med  
restnoterade läkemedel 

O  rsakerna till restnoteringarna 
 anges av bland annat Läke-
medelsverket vara komplexa 

och kan handla om brist på enskilda 
råvaror, den allmänna oron i världen, 
energipriser och inflation. 

Epilepsiförbundet ställde krav på 
att informationskedjan till patien-
ten måste säkerställas och påtalade 
att läget är extra problematiskt i och 
med att dagens epilepsivård är brist- 
fällig. Det är brist på neurologer, och 
vården är inte likvärdigt i hela landet. 
Detta måste åtgärdas bland annat 
genom att implementera de nationel-
la riktlinjerna för vård vid epilepsi.  

Epilepsiförbundet påtalade också 
att läkemedelsförsörjningen måste 
ses över och att beredskapen vid kris-
situationer måste säkras. Vi skrev 

brev till Socialstyrelsen, Läkemedels-
verket och regeringen där vi önskade 
svar på hur problemen ska åtgärdas. 

 SOCIALSTYRELSEN SVARADE  att de ”delar 
uppfattningen att det är allvarligt med 
de restnoteringar som allt oftare sker  
för läkemedel på apotek”. Läkemedels-
verket svarade att de ”bekymras över 
det ökande antalet restanmälningar, 
såväl inom gruppen epilepsiläkemedel 
som inom andra grupper av läkemedel. 
… därför arbetar vi på flera håll för 
att tillsammans med övriga aktörer 
inom läkemedelsförsörjningen hitta 
fungerande lösningar för hälso- och 
sjukvården och patienten.” 

Vi bjöds sedan in till samtal med 
Läkemedelsverket, där bland annat 
förslag på åtgärder diskuterades. 

 REGERINGEN HAR TILLSATT en utredning, 
och inför beslut kring den är det vik-
tigt att hänsyn tas till erfarenheter 
från personer med epilepsi. Epilepsi- 
förbundet har bjudits in till samtal 
med sjukvårdsminister Acko Ankar- 
berg Johansson, då vi kommer att 
beskriva problematiken och fram-
föra krav. 

Men vi ska också uppmärksamma 
regeringen på att äldre läkemedel 
försvinner från marknaden, vilket 
resulterar i att det finns personer 
som riskerar att bli utan ett väl in- 
provat läkemedel som inte är utbyt- 
bart. En del av problemet är att 
producenterna inte längre anser att 
dessa läkemedel är lönsamma – där-
för behöver prissättningen ses över av 
svenska myndigheter. 

Svenska Epilepsiförbundet kräver  

bland annat att regeringen ger en 
myndighet i uppdrag att  

•   säkerställa att informationen till 
patienten fungerar bättre  

• öka lagerhållningen av läkemedel 
• förbättra prissättningen av äldre 

läkemedel så att den kan fort- 
sätta produceras. l

Svenska Epilepsiförbundet larmade i september till medier 
och myndigheter om den allvarliga situation som många 
personer med epilepsi upplevde. Flera epilepsiläkemedel 
var restnoterade eller helt slut på apoteken. Även många 
ersättningsmediciner restnoterades.  
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LÄKEMEDEL Det är 
problem med restnoterade 
läkemedel för många perso-
ner med epilepsi.

”Epilepsi- 
förbundet 
har bjudits 
in till sam-

tal med 
sjukvårds-
ministern.” 

”


