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Yttrande över departementsskrivelse Kostnadsfria läkeme-
del för barn (Ds 2014:42) 

Inledning 
 
RSMH som bildades 1967 har som organisation byggts upp av människor med egna erfaren-
heter av funktionsnedsättning samt psykisk och social ohälsa. Riksförbundet verkar på före-
ningsdemokratisk grund och är en del av Handikappförbunden samt aktiv inom Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). RSMH är religiöst och partipolitisk neutralt, men vill 
aktivt motverka utanförskap och diskriminering. 
 
Handikappförbunden – av vilka Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, alltså är 
ett – har beretts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda förslag via remiss 2014-12-09 
(S2014/8108/FS). Det genom Handikappförbunden framförda gemensamma yttrandet har 
RSMH:s fulla stöd, men RSMH vill därutöver särskilt anföra följande. 
 

RSMH:s synpunkter 
 
Exponering för psykisk eller social ohälsa i unga år leder inte, enligt RSMH:s kollektiva erfa-
renhet, med självklarhet till livslång funktionsnedsättning, fattigdom eller socialt utanförskap. 
Men, det stöd man känner och den miljö man vistas i som ung influerar en och kan drama-
tiskt påverka den riktning ens liv tar. Härom kan många av RSMH:s medlemmar vittna.  
 
Likaså kan föräldrar som lever med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa behöva 
stöd och avlastning för att kunna vara det stöd för sina barn man önskar. Barn har rätt till 
sina föräldrar och samhället behöver erbjuda strukturer för att möjliggöra detta även för barn 
till resurssvaga föräldrar. 
 
De belopp som det rör sig om kan synas försumbara för många. Högkostnadsskyddet är 
högst 0,05 procent av prisbasbeloppet. Syskon räknas gemensamt och kostnadstaket ligger 
för närvarande på cirka 2 200 kr. De flesta läkemedel är statligt subventionerade och några 
är (som insulin) helt avgiftsbefriade. Men, för familjer på marginalen kan dessa utgifter kräva 
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att man med mössan i hand måste vända sig till sociala myndigheter för att få bistånd eller 
att man sparar in på basala ting andra tar för givna. 
 
Förslagets utformning som generell förmån för alla barn bidrar till att minska stigma för för-
äldrar vars disponibla inkomster är begränsade på grund av ohälsokonsekvenser inom det 
svenska socialförsäkringssystemet och underlättar deras möjligheter att erbjuda sina barn en 
god uppväxtmiljö ohälsa och sjukdom till trots. 
 
RSMH tillstyrker därför med emfas det i skrivelsen framförda förslaget att läkemedel 
för barn ska vara kostnadsfria på motsvarande sätt som tand-, hälso- och sjukvård för 
barn och unga redan idag är. 
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