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Socialdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

 

E-recept inom EES (SOU 2021:102) 

(S2022/00623) 
 
Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 
 

6.3.2 Överväganden avseende kraven i lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
Försäkringskassan anser, i likhet med utredningen, att frågan om villkoren för 
läkemedelsförmåner bör utredas i ett större sammanhang.  
 

15.6 Påverkan på statliga myndigheter 

Försäkringskassan instämmer i utredningens bedömning att en viss ökning av antal  
e-recept som hämtas ut i annat EES-land kan antas, vilket kan leda till ett ökat antal 
ansökningar om ersättning hos Försäkringskassan. Försäkringskassan anser dock att 
utredningens konsekvensanalys i denna del är knapphändig och att det därmed inte är 
möjligt att bedöma om utredningens slutsats - att det ökade antalet ansökningar om 
ersättning bör kunna hanteras inom Försäkringskassans budgetram - är rimlig.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av tf. rättschef 
Marie Axelsson, avdelningschef Leif Höök och rättslig expert Mei Linn Svensson Goh, 
den senare som föredragande. 

Nils Öberg  

Mei Linn Svensson Goh 
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