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FÖRORD
Nya läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar väcker intresse på flera
sätt. Ett område som röner stor uppmärksamhet i många länder gäller beslut om
subventionering. Vissa av de nya läkemedlen som riktas till små patientgrupper
har fått status som särläkemedel. Ett särläkemedel är ett läkemedel som
uppfyller vissa villkor och därmed omfattas av ett särskilda stimulansåtgärder
innan godkännande av läkemedelsmyndighet. På grund av att dessa läkemedel
som regel används för små patientgrupper är det svårt för läkemedelsföretagen
att ta fram bra vetenskapliga underlag som visar effekt och kostnadseffektivitet.
Dessutom tenderar priset för läkemedlen och därmed kostnaden för hälsovinsten
vara mycket hög. Detta ställer beslutsfattare som har ansvar för prioriteringar
inför ett dilemma. Även när hänsyn tagits till sjukdomarnas höga svårighetsgrad
kan kostnadseffektiviteten förefalla orimligt låg med de kriterier som bland
annat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket använder i sitt arbete.
Läkemedels- och apoteksutredningen gav i april 2012 Prioriteringcentrum vid
Linköpings universitet i uppdrag att analysera behovet av och möjligheterna till
särskilda regler för prioritering av läkemedel vid sällsynta sjukdomar.
Läkemedels- och apoteksutredningen presenterade sitt delbetänkande för
socialminister Göran Hägglund den 31 oktober 2012. I detta delbetänkande
ingår Prioriteringscentrums rapport som en bilaga. Utredaren valde att då inte
lämna några förslag rörande hantering av särläkemedel utan har aviserat att
sådana ska presenteras i nästa delbetänkande som är planerat till den 1 april
2014. Vår förhoppning är att denna rapport är ett värdefullt underlag i den
fortsatta processen.

Linköping 2012-12-29
Per Carlsson
Professor, chef för Prioriteringscentrum
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FÖRORD – REVIDERAD VERSION
Under våren 2017 blev vi uppmärksammade på att vi i fyra rapporter hade
angett en felaktig källa till ett av de citat som används i beskrivningen av
kostnadseffektivitetsprincipen. Citatet var inte hämtat från den proposition som
ligger till grund för Läkemedelsförmånslagen utan från ett av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut. Det innebär att citatet avspeglar den
tolkning av kostnadseffektivitetsprincipen som TLV tillämpar och inte
lagstiftningen eller dess förarbeten i sig. I denna reviderade version är detta
ändrat och den nya skrivningen återfinns i det sista förklarande stycket med
tillhörande citat i slutet av avsnitt 6.1.5.
Linköping 2017-04-12
Lars Sandman
Professor, föreståndare för Prioriteringscentrum
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SAMMANFATTNING
I ett tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om prissättning,
tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och
apoteksområdet (Dir. 2011:82) ingår att analysera behovet av särskilda lösningar
vid beslut om subventionering för särläkemedel. Ett särläkemedel är ett
läkemedel som uppfyller vissa villkor och därmed omfattas av särskilda
stimulansåtgärder innan godkännande av läkemedelsmyndighet samt möjlighet,
men inte rätt, till ensamrätt på marknaden under 10 år.
I rapporten analyseras den etiska plattformen och läkemedelsförmånslagen, som
är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utgångspunkter för
subventionsbeslut. En slutsats som dras är att dagens etiska plattform
tillsammans med den modifiering av kostnadseffektivitetsprincipen, som finns i
lagen om läkemedelsförmåner, ger möjlighet att komma till slutsatsen att
samhället är berett att betala mer per hälsovinst för läkemedel riktade till mycket
sällsynta och svåra sjukdomar/tillstånd.
Människovärdesprincipen ger uttryck för att irrelevant grupptillhörighet eller
gruppegenskap inte ska påverka en patientgrupps lika möjligheter och lika utfall
när det gäller hälsa. Huruvida en patientgrupp är liten eller stor är en sådan
irrelevant gruppegenskap och gruppens storlek eller tillståndets sällsynthet bör
därmed inte påverka gruppens möjligheter till behandling eller till att kunna
uppnå ett jämlikt hälsoutfall jämfört med andra större grupper eller grupper med
mer vanliga sjukdomar. Däremot kan den konsekvens i form av höga kostnader
för behandling som sällsynthet kan medföra, vara en grund för särbehandling.
Behovs-solidaritetsprincipen ger dels uttryck för att alla medborgare bör ges lika
möjligheter att uppnå god hälsa och dels uttryck för att vi bör uppnå ett så lika
hälsoutfall som möjligt för medborgarna. Om vi låter utvecklingskostnaden för
läkemedel mot sällsynta tillstånd påverka möjligheten att ta del av dessa
läkemedel ges inte medborgarna lika möjligheter till att uppnå god hälsa. Utifrån
detta drar vi slutsatsen att sällsynta och svåra tillstånd bör ges likartade
möjligheter att uppnå god hälsa som vanliga och allvarliga tillstånd.
Kostnadseffektivitetsprincipen. När en sämre kostnadseffektivitet främst beror
på höga kostnader som framför allt är kopplade till storleken på den grupp som
patienten tillhör dvs. storleken på marknaden för läkemedlet och inte på dålig
effekt hos åtgärden finns det av rättviseskäl anledning att dels försöka påverka
kostnadsaspekten av läkemedlet, dels i vissa fall acceptera en sämre
kostnadseffektivitet. Kostnaden kan påverkas genom t.ex. prissättning på
läkemedel efter särskilda avtal med det marknadsförande företaget.

VI
Det finns ett värde i att veta att man lever i ett barmhärtigt samhälle som tar
hand om och försöker hjälpa de människor som befinner sig i livshotande eller
andra svåra situationer. Detta värde består dels i att vetskapen skapar större
trygghet och tillit till samhället utifrån ett egenintresse eftersom vi alla kan löpa
risk att drabbas av svåra tillstånd, dels utifrån en mer altruistisk motivering som
består i att vi påverkas positivt av att bara veta att vi lever i ett barmhärtigt
samhälle. Detta är en faktor som därför även borde vägas in i
kostnadseffektivitetskalkyler. Storleken på detta värde är oklart.
Särläkemedel är en relativt heterogen grupp och det finns andra läkemedel med
motsvarande egenskaper som inte ansökt om status som särläkemedel. Ur
prioriteringssynpunkt är det mer relevant att istället fokusera på läkemedel som
används för sällsynta och svåra sjukdomar. Läkemedel vid mycket sällsynta och
svåra tillstånd, särskilt när annan behandling saknas, bör därför handläggas i särskild ordning oavsett status som särläkemedel eller ej. För att säkerställa jämlik
tillgång, transparenta beslut och god vård är en modell med nationellt
beslutsfattande för sådana läkemedel att föredra. Tre alternativa principer för
beslut och finansiering diskuteras: staten som huvudman, samarbete mellan stat
och landsting samt samarbete mellan landstingen.

VII

SUMMARY
An addendum to the terms of reference for the inquiry on certain issues
regarding pricing, accessibility, and market conditions in the pharmaceutical and
pharmacy sector (Dir. 2011:82) calls for an analysis of the need for special
solutions in decisions on subsidising orphan drugs. An orphan drug is a drug that
fulfils certain conditions and is thereby covered by special stimulus measures
prior to approval by agencies that evaluate medical products. Orphan drugs also
have the possibility, but not the right, to hold sole rights in the marketplace for
10 years.
The report includes an analysis of the ethics platform and the Pharmaceutical
Benefits Act, which serve as the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency’s
base for making decisions on subsidies. One conclusion drawn is that the current
ethics platform, along with the modification of the cost-effectiveness principle
that appears in the Pharmaceutical Benefits Act, offers the option to determine
that society is prepared to pay more per health benefit for drugs targeted at very
rare and severe diseases/conditions.
The human dignity principle indicates that irrelevant group affiliation or group
characteristics should not affect equality in a patient group’s opportunities and
outcomes regarding health. Whether a patient group is small or large is an
irrelevant group characteristic, and the size of the group or the rarity of the
condition should not affect the group’s opportunities for treatment, or the
possibility to achieve an equitable health outcome compared to other larger
groups or groups with more common diseases. However, the consequence of
higher costs for intervention that can result from rarity could be grounds for
special treatment.
The needs and solidarity principle indicates that all citizens should be given
equal opportunities to achieve good health and that we should achieve health
outcomes that are as equitable as possible for citizens. If we allow the
development costs for orphan drugs to influence the possibility to access these
drugs, then the citizens are not given equal opportunities to achieve good health.
Hence, we draw the conclusion that people with rare and severe conditions
should be given opportunities to achieve good health that are equal to those
given to people with common and serious conditions.
The cost-effectiveness principle. When lower cost effectiveness is primarily due
to high costs connected with the size of the patient group, i.e. the market size for
a drug, and not poor effects from the intervention, there is just cause, on the
grounds of equity, to try to influence the cost aspects of the drug and in some
cases accept a lower level of cost effectiveness.

VIII
The cost can be influenced, for example, by pricing based on special agreements
with the company marketing the drug.
There is value in knowing that we live in a compassionate society that cares for
and attempts to help people that find themselves in life-threatening or other
difficult situations. This value stems partly from the assertion that knowledge
creates greater security and trust in the community (based on self interest since
we are all at risk of contracting a severe condition) and partly from a more
altruistic motivation stemming from the assertion that we are affected positively
by knowing that we live in a compassionate society. This is a factor that should
also be considered in cost-effectiveness analyses. The size of this value is
uncertain.
Orphan drugs are a relatively heterogeneous group, and there are other drugs
with corresponding characteristics that have not applied for status as orphan
drugs. From a standpoint of priority setting, it is more relevant to focus instead
on drugs that are used for rare and severe diseases. Drugs for very rare and
severe conditions, particularly when no other treatment is available, should
therefore be processed in a special manner regardless of whether or not they are
classified as an orphan drug. To assure equitable access, transparent decisions,
and appropriate care it is preferable to use a model involving national decisionmaking for such drugs. Three alternative principles for decisions and financing
can be discussed: 1) the state as the principal authority, 2) collaboration between
the state and the county councils, and 3) collaboration among the county
councils.
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1. BAKGRUND
Den pågående Läkemedels- och apoteksutredningen har i ett tilläggsdirektiv fått
i uppdrag att analysera behovet av särskilda lösningar vid beslut om
subventionering för särläkemedel. Ett särläkemedel är ett läkemedel som
uppfyller vissa villkor och därmed omfattas av särskilda stimulansåtgärder
innan godkännande av läkemedelsmyndighet samt möjlighet, men inte rätt, till
ensamrätt på marknaden under 10 år. Till villkoren hör bl.a. att läkemedlet är
avsett för att diagnostisera, förebygga eller behandla livshotande tillstånd eller
tillstånd med kronisk funktionsnedsättning och som högst 5 av 10 000 personer
i gemenskapen lider av vid ansökningstillfället.
Ett läkemedel kan klassificeras som särläkemedel om det uppfyller de kriterier
som fastställts av Europaparlamentet i särläkemedelsförordningen 141/2000, se
faktaruta nedan. En sådan klassificering ger tillträde till olika stimulansåtgärder
som syftar till att öka forskning, utveckling och tillgång till läkemedel för
individer med sällsynta sjukdomar.
Artikel 3
Klassificeringskriterier
1. Ett läkemedel skall klassificeras som särläkemedel om dess sponsor kan påvisa
a) att läkemedlet är avsett för att diagnostisera, förebygga eller behandla livshotande
tillstånd eller tillstånd med kronisk funktionsnedsättning och som högst fem av 10 000
personer i gemenskapen lider av vid ansökningstillfället,
eller
att det är avsett för att diagnostisera, förebygga eller behandla livshotande, svårt
funktionsnedsättande eller allvarliga och kroniska till- stånd inom gemenskapen och att
det utan stimulansåtgärder inte är troligt att en försäljning av läkemedlet inom
gemenskapen skulle generera tillräcklig avkastning för att motivera den nödvändiga
investeringen,
och
b) att det inte finns någon tillfredsställande metod som godkänts inom gemenskapen för
att diagnostisera, förebygga eller behandla det aktuella tillståndet eller, om det finns en
sådan metod, att läkemedlet kommer att vara till stor nytta för dem som lider av detta
tillstånd.

Antalet särläkemedel som godkänns varje år har varit relativt stabilt men
eftersom reformen är relativt ny har ännu endast ett fåtal särläkemedel förlorat
sin marknadsexklusivitet.
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Det totala antalet särläkemedel tillgängliga för behandling av patienter har
således ökat under det senaste decenniet men på sikt förväntas ett
jämviktstillstånd infinna sig. Behandlingskostnaden för ett särläkemedel är ofta
hög. Samtidigt kan det vetenskapliga underlaget när det gäller effekter och
totala behandlingskostnader vara svagt då det av skilda skäl kan vara svårt att
genomföra lika omfattande kliniska prövningar som för vanligare tillstånd.
Även om den höga kostnaden för själva läkemedelsbehandlingen i viss
utsträckning uppvägs av att andra insatser inom vård och omsorg faller bort, så
tenderar kostnaden per hälsovinst för särläkemedel vara hög. Allt detta bidrar
till att TLV haft svårigheter att fatta beslut på samma grunder och efter samma
principer som gäller för övriga läkemedel som förskrivs på recept. Motsvarande
diskussioner rörande svårigheter att hantera beslut om subventionering av
särläkemedel som förs i Sverige finns även i andra länder.
Enligt en rapport från TLV från 2010 framgår att myndigheten accepterat en
lägre kostnadseffektivitet för vissa särläkemedel på grund av att behandlingen
riktas mot en grupp med en svår sjukdom (TLV 2010a). Detta grundas i den
etiska plattformens behovsprincip som förskriver att samhället bör betala mer
för att vinna hälsa för enskilda patienter och grupper med svåra tillstånd jämfört
med de med lindrigare tillstånd. På den punkten skiljer inte TLV på
särläkemedel och andra läkemedel som också riktas till grupper med svåra
tillstånd. Myndigheten anser dock att det inte är förenligt med 15 § (2002:160)
lagen om läkemedelsförmåner m.m. att göra skillnad mellan patienter beroende
på om deras sjukdom är vanlig eller ovanlig.
Enligt direktivet för Läkemedels- och apoteksutredningen ska utredaren:
• särskilt belysa hur den framtida prissättningen av särläkemedel bör utformas
och analysera och pröva om det finns behov av en separat
prissättningsmodell för särläkemedel,
• vid behov lämna förslag på hur en prismodell för särläkemedel bör utformas
och vilka kriterier som ska ligga till grund för att värdera ett särläkemedel
och
• analysera hur den föreslagna prismodellen kan påverka tillgången till
särläkemedel.
TLV har på utredningens uppdrag belyst ovanstående frågeställningar i ett PM
daterat 2012-02-15. I detta PM beskrivs bl.a. exempel på system och praxis för
prissättning i andra europeiska länder och i Sverige.
Läkemedels- och apoteksutredningen gav i april 2012 Prioriteringcentrum vid
Linköpings universitet i uppdrag att, med utgångspunkt från utredningens
uppdrag, genomföra fördjupade analyser med avseende på fyra delfrågor:
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1. Vilka prioriteringskriterier är relevanta vid beslut om särläkemedel (eller
delmängd av dessa) och vad är den etiska grunden för sådana kriterier? Till
exempel finns argumentet att det finns en betalningsvilja i samhället som är
större för bland annat läkemedel mot tidigare obehandlade eller livshotande
tillstånd. En annan ofta nämnd princip är ”the Rule of Rescue”, som
beskrivs som den moraliska skyldighet som anses finnas att försöka rädda
identifierbara individer från akuta livshotande tillstånd, vilket skulle
motivera mycket höga kostnader. Andra argument handlar om solidaritet
med patienter som har sällsynta sjukdomar som bör tillförsäkras samma
tillgång till behandling som andra. På grund av höga utvecklingskostnader
och produktionskostnader per patient för särläkemedel så argumenteras att
gränsen för vad som är kostnadseffektivt bör vara annorlunda.
2. Finns det någon möjlighet att inom ramen för dagens etiska plattform
komma till slutsatsen att samhället är berett att betala mer per hälsovinst för
särläkemedel? Hur skulle detta i så fall motiveras?
3. Finns det skäl till att fatta beslut om särläkemedel enligt en annan procedur
än övriga originalläkemedel? I så fall vilka alternativa modeller förefaller
kunna vara aktuella?
4. Finns det skäl att överväga att ha en separat finansieringsmodell för hela
gruppen särläkemedel eller en delmängd så kallade ”ultra orphans”? Hur
skulle en sådan modell eller sådana modeller kunna utformas och hur stort
finansieringsbehov leder respektive alternativ till?
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2. DEFINITIONER AV SÄLLSYNTA OCH SVÅRA
SJUKDOMSTILLSTÅND, BEHANDLINGAR AV DESSA
RESPEKTIVE BEGREPPET SÄRLÄKEMEDEL
I detta avsnitt beskriver vi det som definierar och utmärker sällsynta sjukdomar
och särläkemedel samt diskuterar vad som förenar och skiljer olika
särläkemedel åt. Likaså presenterar vi hur särläkemedel handläggs vid beslut om
användning och subvention i olika länder. Vidare redovisas konsekvenser av
dagens regelverk i Sverige.
2.1 Begrepp och definitioner
Begreppen sällsynta respektive ovanliga sjukdomar/diagnoser brukar användas
som kollektiva termer för sjukdomar med låg förekomst och hög svårighetsgrad.
Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag gällande en nationell plan för sällsynta
sjukdomar/diagnoser som drabbar färre än 1 på 10 000 eller 950 svenskar 1. Det
är en heterogen grupp sjukdomar/diagnoser som innefattar framför allt genetiska
sjukdomar, sällsynta cancerformer, auto-immuna sjukdomar, kongenitala
missbildningar, toxiska sjukdomar eller infektionssjukdomar. Tillstånden är i
många fall livshotande eller kroniskt försvagande.
I Europaparlamentets och rådets förordning nr 141/2000 om särläkemedel
använder man begreppet sällsynta tillstånd – rare conditions. Fördelen med det
är att en sjukdom kan innefatta olika tillstånd med olika svårighetsgrad. Vi
finner att sjukdom/diagnos/ tillstånd används synonymt i olika dokument som vi
refererar till.
Det finns ett flertal definitioner av ”sällsynta sjukdomar”. I USA definieras det
som ett tillstånd som påverkar färre än 200 000 av den totala populationen eller
8,5 fall per 10 000 invånare vid lagens tillkomst (Orphan Drug Act 1983). Inom
EU är kriteriet högst 5 per 10 000 invånare.
Man uppskattar att det för närvarande finns mellan 5 000 och 8 000 olika
sällsynta sjukdomar. Totalt drabbar sällsynta sjukdomar mellan 6 och 8 procent
av befolkningen inom EU under deras livstid. Trots att varje enskild sällsynt
sjukdom karakteriseras av låg prevalens, är ändå det totala antalet personer som
drabbas av sällsynta sjukdomar i EU uppskattat till mellan 27 och 36 miljoner.

1 Socialstyrelsen. Sällsynta diagnoser. Organisationen av resurser för personer med sällsynta diagnoser.
Stockholm 2010. ISBN 978-91-86585-41-9.
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De flesta av dessa personer lider av mycket sällsynta sjukdomar, som drabbar
högst 1 person på 100 000 invånare.
Tabell 1. Kriterier för att definiera sällsynta sjukdomar i olika sammanhang.
Land
Kriterium
Motsvarar en förekomst
per 10 000 personer
EU
5/10 000 personer
Sverige
1/10 000 personer
USA
200 000 personer
1984: 8,5
2008: 6,6
Australien
2 000 personer
1998: 1,1
2008: 0,9
Japan
50 000 personer
1993: 4,0
2008: 3,9
Källa: Institute of Medicine (2010), Socialstyrelsen (2010).

2.2 Status som särläkemedel
2.2.1 Bakgrund
Läkemedelsföretag har i allmänhet haft ett begränsat intresse av att utveckla
läkemedel avsedda för sällsynta sjukdomar och endast ett fåtal har därför
tidigare lanserats på marknaden. Den främsta orsaken har varit bristen på
lönsamhet till följd av att utvecklingskostnader måste tjänas in från behandling
av endast en liten grupp patienter. För att öka forskning, utveckling och
tillgängligheten på denna typ av läkemedel har bland annat USAs Orphan Drug
Act från 1983 och Europaparlamentets förordning 141/2000 arbetats fram.
Bakgrunden till dessa förordningar är att det offentliga samhället i berörda
länder sett som sitt ansvar att underlätta framtagande (forskning, utveckling och
marknadsgodkännande) av behandlingar utifrån utgångspunkten att patienter
med sällsynta sjukdomar bör ha rätt till samma kvalitet vid behandling som
andra patienter. I USA, som saknar en generell sjukförsäkring respektive
läkemedelsförmån för hela befolkningen, innebär förordningen inte ett generellt
åtagande att finansiera användning av sådana särläkemedel.
De nationella systemen och regelverken för offentlig subventionering av
läkemedel i ett globalt perspektiv varierar i utformning från land till land. Detta
är fallet även inom EU eftersom frågor kring hälso- och sjukvårdens
uppbyggnad och struktur utgör ett område som inte är harmoniserat genom
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gemenskapsrättslig lagstiftning. Det följer direkt av EG-fördraget att dessa
frågor i allt väsentligt faller under nationell lagstiftning2.
Inom EU intar emellertid läkemedelsområdet allmänt sett en viktig roll i
gemenskapsrätten och ett stort antal bindande rättsakter har antagits av rådet.
Rättsakterna bygger, förutom på ökad transparens, på det dubbla syftet att dels
skydda och förbättra folkhälsan, dels främja den fria rörligheten av läkemedel
inom gemenskapen. Ett resultat av detta arbete har varit framtagande av
regelverk kring särläkemedel som reglerar frågor kring stimulansåtgärder inför
godkännande samt möjlighet till marknadsexklusivitet under upp till 10 år.
Frågan om utformning av läkemedelsförmånen i medlemsstaterna hanteras dock
inte.
Hanteringen av dessa nya läkemedel anses vara en framtida utmaning för hälsooch sjukvårdens beslutsfattare. Det finns flera skäl till detta, dels att kostnaden
per hälsovinst t.ex. kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) kan vara hög och över
de nivåer som normalt betraktas som kostnadseffektivt om hänsyn inte tas till
andra etiska principer, dels är besluten ofta förknippade med en stor osäkerhet
pga. mindre vetenskapligt underlag. Ett annat skäl är att avgränsningen av en
viss sjukdomsentitet – och därmed också dess förekomst – inte är entydigt
definierat trots strikta regelverk kring hur detta ska hanteras inom EU
(Europeiska kommissionen 2007). Detta är särskilt uppenbart inom
utvecklingen av olika former av biologiska markörer för cancersjukdomar,
vilket inneburit uppdelning av tidigare enhetliga diagnoser i många olika
undergrupper. Framsteg inom forskningen innebär också att det kan komma att
bli möjligt att dela upp många ”vanliga” sjukdomar, såsom högt blodtryck,
artrit, skilda cancerformer, och diabetes i mindre och distinkta subpopulationer
med patienter med specifika genetiska profiler, så kallad individualiserad
medicin (Largent & Pearson 2012). Incitament, t.ex. i form av
särläkemedelslagstiftning eller särskilda regler inom t.ex. läkemedelsförmånen,
kan ytterligare bidra till en annorlunda tolkning av avgränsning av specifika
patientpopulationer inom en sjukdom eller sjukdomsgrupp. Regelverket kring
särläkemedel inom EU ställer dock formella krav på kliniskt definierade
sjukdomstillstånd. För uppdelning av sjukdomstillstånd krävs både att
läkemedlet har en dokumenterad effekt i just den definierade subgruppen, och
inte har effekt i den större populationen.
2.2.2 Incitament för framtagning av särläkemedel
Utvecklingskostnaderna är höga för att ta fram ett nytt läkemedel, både för
särläkemedel och vanliga läkemedel, och tiden att ta fram ett läkemedel, från
upptäckt till lansering på marknaden, ligger generellt mellan åtta och tolv år.
Dessutom är det få preliminära produkter som klarar sig hela vägen fram till
2

Socialdepartementet 2000 i SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen.
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klinisk användning – uppskattningsvis leder endast ett av cirka 7 500
forskningsobjekt till ett nytt läkemedel som når ut på marknaden (Hagn &
Schöffski 2005).
Tabell 2. Jämförelse av utvalda program för att underlätta utveckling av
särläkemedel.
EU
USA
Australien Japan
Originalpolicy
Förordning
Lag
Föreskrift
Föreskrift
(2000)
(1997)
(1993)
(1983)
År med
10
7
5
10
marknadsexklusivitet
Skattelättnader Nej (inte på Ja (50 %
Nej
Ja (6 % på
för klinisk
EU-nivå)
för kliniska
både kliniska
forskning
kostnader)
och ickekliniska
kostnader)
Avgiftsbefrielse Reducerade Ja
Ja
Nej
för ansökan
avgifter
Källa: Institute of Medicine (2010).

För att skapa ett större intresse hos företagen att ta fram läkemedel till patienter
med sällsynta sjukdomar har flera olika incitamentprogram arbetats fram.
Skillnader och likheter mellan dessa program redovisas i tabell 2. Exempel på
åtgärder för att underlätta för företagen är att ge dem marknadsexklusivitet för
behandling av den aktuella patientgruppen under en viss tid, olika
stipendieprogram, skattelättnader, hjälp med utformning av prövningar, samt
avgiftsfrihet eller reducerad avgift för ansökan (t.ex. Orphan Drug Act 1983,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 141/2000). Betydelsen av eller
effekten av dessa åtgärder tar vi inte ställning till i denna rapport.
USA
Redan 1983 antogs US Orphan Drug Act och den är därmed föregångaren till
senare framtagna förordningar som syftar till att göra det mer lönsamt att
utveckla särläkemedel. En sällsynt sjukdom definieras som en sjukdom som
påverkar färre än 200 000 individer i USA eller fler än 200 000 individer men
att det inte finns någon anledning att tro att kostnaderna för forskning och
utveckling kommer att täckas av försäljningen. US Orphan Drug Act har under
årens lopp fått vissa tillägg och de incitament som gäller i dagsläget är
marknadsexklusivitet i 7 år, stipendieprogram, skattelättnader, hjälp med
utformning av experiment samt avgiftsbefrielse vid ansökan.
Japan
Japan var det andra landet som presenterade ett program för att främja
framtagandet av särläkemedel. Detta skedde 1993. Stora delar av programmet är
baserat på US Orphan Drug Act (Hagn & Schöffski 2005). Kriterier för att få
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klassas som ett särläkemedel är att antalet individer i Japan med en specifik
sjukdom inte får överstiga 50 000, tillståndet som läkemedlet behandlar måste
vara allvarligt och livshotande,
vid den tidpunkt som läkemedlet erhåller statusen får det inte finnas någon
alternativ behandling på marknaden för behandling av samma tillstånd, samt att
läkemedlet måste anses vara säkert och effektivt. Programmet erbjuder bland
annat; kortare tider för godkännande, skattelättnader, råd vid utformning av
experiment, samt marknadsexklusivitet i 10 år.
Australien
Australiens program för särläkemedel togs fram 1997. Jämfört med de andra
programmen så har Australien de striktaste reglerna och de svagaste
incitamenten för läkemedelsföretagen. Färre än 2000 personer i landet måste
vara drabbade av en sjukdom för att det ska klassas som sällsynt. Ett läkemedel
kan inte klassas som särläkemedel om det inte blivit godkänt av Ministern för
hälso- och äldrevård i Australien, av FDA i USA eller någon av de myndigheter
som beslutar om läkemedel i Storbritannien, Kanada, Sverige eller
Nederländerna. De incitament som erbjuds är i form av avgiftsbefrielse för
ansökan samt hjälp med utformning av prövningar. Inga fördelar i form av
marknadsexklusivitet, subventioner eller skattelättnader erbjuds.
Europeiska Unionen
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 141/2000 om särläkemedel
arbetades fram som ett svar på hur medlemsstaterna bör hantera patienter med
sällsynta diagnoser. Ett förarbete till förordningen identifierade fem
tillkortakommanden kopplade till denna problematik; det fanns stora problem
med avsaknad av information om vad som egentligen pågick inom den kliniska
forskningen på sällsynta diagnoser, begränsad specialistkunskap och inadekvat
vård av dessa patienter, begränsad tillgång till specialister och beprövad
medicin, högre kostnader för diagnos, konsultation och behandling samt en
avsaknad av finansiella resurser för att bekämpa sällsynta diagnoser.
I artikel 3 i förordningen identifieras de kriterier som gäller för att ett läkemedel
ska få klassas som ett särläkemedel. I artikel 6–9 anges de incitament som
erbjuds läkemedelsföretag som kan påvisa att de uppfyller de ovan nämnda
kriterierna.
• Läkemedelsframställaren kan få så kallad protokollhjälp (Artikel 6), det vill
säga erhålla information från den europeiska läkemedelsmyndigheten
(EMA) om hur de olika tester och prov bör utföras för att läkemedlet ska
bevisas hålla den kvalitet, säkerhet och ändamålsenlighet som är nödvändig.
• Läkemedel som godkänns för behandling av sällsynta sjukdomar kan erhålla
ett centralt godkännande för hela EU (Artikel 7). Ett särskilt bidrag tilldelas
EMA som uteslutande ska användas för att helt eller delvis befria
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läkemedelsföretag från att betala den avgift som normalt åläggs företag som
söker ett centralt godkännande. Denna summa är normalt omkring 230 000
euro (Hagn & Schöffski 2005).
Det mest effektiva incitamentet anses vara det som rör möjlighet till
marknadsexklusivitet under maximalt tio år (Artikel 8).
Marknadsexklusiviteten innebär att om det inte finns några andra rättsliga
hinder så kommer EMA under en period på tio år inte godta någon annan
ansökan om godkännande för försäljning, bevilja något godkännande för
försäljning eller tillmötesgå en ansökan om att utvidga ett befintligt
godkännande för försäljning för ett liknande läkemedel för samma
behandlingsindikation. Denna period kan dock minskas till sex år om det i
slutet av det femte året kan fastställas att det aktuella läkemedlet inte längre
uppfyller kriterierna i artikel 3, bland annat om det framgår av tillgängliga
uppgifter att produkten är tillräckligt lönsam för att ensamrätt på marknaden
inte längre är motiverad. Vidare kan ett godkännande för försäljning beviljas
ett liknande läkemedel för samma behandlingsindikation, om
a) innehavaren av godkännandet för försäljning för det ursprungliga
särläkemedlet har gett sitt medgivande till den andra sökanden, eller
om
b) innehavaren av godkännandet för försäljning för det ursprungliga
särläkemedlet inte är i stånd att producera tillräckliga kvantiteter av
läkemedlet, eller om
c) den andra sökanden i sin ansökan kan påvisa att det andra läkemedlet
– även om det liknar det särläkemedel som godkännande för
försäljning redan har beviljats för – är säkrare, mer ändamålsenligt
eller i andra hänseenden kliniskt överlägset.

I EU-kommissionens förordning (EG) 847/2000 definieras närmare vad som
avses med mer liknande läkemedel respektive kliniskt överlägset.
• Även andra stimulansåtgärder kan komma att bli aktuella för särläkemedel
och erbjudas antingen genom Europeiska kommissionen eller individuella
medlemsstater. Dessa stimulansåtgärder kan vara av olika slag, det kan till
exempel röra sig om skattelättnader eller forsknings- och utvecklingsstöd.
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3. TILLÄMPNING OCH KONSEKVENSER AV DAGENS
EUROPEISKA REGELVERK
I nedanstående avsnitt tolkar vi och redovisar praktiska konsekvenser av
regelverket i Europa.
3.1 Beslut om särläkemedelsstatus
EU-kommissionen antog år 2000 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 141/2000 om särläkemedel. Beslut om att ett läkemedel ska få status
som särläkemedel fattas av EU-kommissionen efter yttrande över ansökan från
företaget till ”Committee for Orphan Medicinal Products” (COMP) vid den
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
COMP består av 33 ledamöter (en ledamot per medlemsstat, tre representanter
utsedda av den europeiska läkemedelsmyndigheten (varav två från ”Committee
for Human Medicinal Products”, CHMP) och dessutom finns det tre
representanter för patientorganisationer).
3.1.1 Vad innebär status som särläkemedel?
Som framgått innebär särläkemedelsstatus vissa förmåner för det företag som
tar fram den aktuella produkten:
• Ensamrätt för behandling med en viss produkt på en bestämd terapeutisk
indikation inom EU under 10 år.
• Kostnadsfri eller reducerad avgift för vetenskaplig rådgivning av
läkemedelsmyndighet.
• Kostnadsfri eller reducerad avgift för godkännande.
• Kostnadsfri inspektion innan godkännande.
• Företräde till EU:s forskningsprogram inom de så kallade ramprogrammen
(Europeiska kommissionen 2006) som avser särskilda stimulansåtgärder
inom enskilda medlemsstater.
3.1.2 Innebär status som särläkemedel att läkemedlet omfattas av
läkemedelsförmån?
Status som särläkemedel innebär inte ett åtagande från medlemsstaterna inom
EU att bekosta läkemedlet inom ramen för läkemedelsförmån eller hälso- och
sjukvård i övrigt. Beslut om läkemedelsförmån fattas som beslut om
finansiering av annan hälso- och sjukvård i enlighet med subsidiaritetsprincipen
av respektive land. Särläkemedel bedöms i Sverige enligt samma principer som
övriga läkemedel. Enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
ska ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkemedelsförmånerna och
försäljningspris fastställas för läkemedlet under förutsättning:
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•

att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av
bestämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som
rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter,
att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som
enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som
avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer
ändamålsenliga.

3.2 Läkemedel för sällsynta och svåra sjukdomar respektive
särläkemedel
En del av de läkemedel som kan användas för att behandla sällsynta och svåra
sjukdomar kan också användas för att behandla andra mer vanliga eller mindre
sällsynta sjukdomar. För dessa läkemedel finns en normal marknad för att
utveckla, registrera, tillverka och sälja läkemedel och det finns därför inte
möjlighet att klassificera dessa läkemedel som särläkemedel. Läkemedel som
inte är godkända kan, oavsett om det rör sig om sällsynta eller svåra sjukdomar,
tillhandahållas till enskilda patienter eller vid särskilda behov till grupper av
patienter via licensförfarande i stället för godkännande och/eller för kortare tid
inom ramen för en klinisk prövning.
Begreppet särläkemedel avser inte behandling av sällsynta sjukdomar i sig utan
är en särskild klassificering som en produkt kan få kopplat till en viss
indikation. För detta krävs dels en ansökan som godkänts av Europeiska
kommissionen efter yttrande från kommittén för särläkemedel på EMA i
enlighet med uppställda kriterier.
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Figur 1. Särläkemedel i förhållande till andra läkemedel respektive sällsynta samt
allvarliga sjukdomar. För förklaring, se text.

A+B) Samtliga par av substans och indikation som fått status som särläkemedel.
A) Läkemedel godkända enligt särläkemedelslagstiftning som fortfarande har
hel eller med annat särläkemedel delad marknadsexklusivitet.
B) Par av substans och indikation som fått status som särläkemedel men inte har
godkänts som läkemedel.
C) Läkemedel som kan användas vid sjukdomar som är sällsynta och svåra men
inte är klassificerade som särläkemedel. Hit hör läkemedel:
där övriga kriterier för särläkemedelsstatus såsom betydande fördel, avsaknad
av alternativ etcetera, inte är uppfyllda.
• där företaget inte ansökt om särläkemedelsstatus, t.ex. för att det förutom
vid en sällsynt och allvarlig sjukdom har andra möjliga indikationer.
• där marknadsexklusiviteten hävts, antingen genom att företaget begärt detta
eller EMA initierat detta, t.ex. på grund av att andra nya möjliga
indikationer tillkommit, eller för att produkten bedömts tillräckligt lönsam
för att ensamrätt inte längre är motiverad (EU förordning 141/2000, artikel
8, punkt 2). Ett annat skäl kan vara att en eller flera andra liknande
läkemedel visats sig vara säkrare, mer ändamålsenliga eller kliniskt
överlägsna (punkt 3).
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som godkänts innan regelverket för särläkemedel infördes i EU år 2000.
Exempel på detta är bl.a. de läkemedel som inom läkemedelsförmånen nu
omfattas av solidarisk finansiering mellan sjukvårdshuvudmännen 3 som
vissa av koagulationsfaktorerna vid blödarsjuka; samt vissa antivirala medel
vid HIV-infektion. Zavesca vid Gauchers sjukdom har tidigare hört till
denna grupp men sedan TLV i samband med sin omprövning av läkemedel
vid Gauchers sjukdom har beslutat att Zavesca förlorar förmån så omfattas
läkemedlet inte heller längre av den solidariska finansieringen enligt separat
överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmännen. 4
D) Tillstånd som är både sällsynta och svåra och för vilka ingen
läkemedelsbehandling finns.
E) Läkemedel som inte har användningsområde för tillstånd som är både
sällsynta och svåra.
3.2.1 Vad händer efter godkännandet av läkemedlet?
Ett särläkemedel är ett läkemedel som uppfyller vissa villkor och därmed
omfattas av särskilda stimulansåtgärder innan godkännande av
läkemedelsmyndighet samt möjlighet, men inte rätt, till ensamrätt på marknaden
under 10 år.
Efter godkännandet kan begreppet tolkas på olika sätt:
• att läkemedlet en gång i tiden genom beslut av EU-kommissionen beviljats
status som särläkemedel kopplat till vissa terapeutiska indikationer,
• att läkemedlet har marknadsexklusivitet i enlighet med reglerna för
särläkemedelsstatus,
• att läkemedlet har förlorat sin rätt till marknadsexklusivitet men ingen annan
alternativ behandling finns att tillgå på marknaden.
Beroende på hur man ser på begreppet särläkemedel efter godkännandet kan
alltså alternativa tolkningar göras av vad som är ett särläkemedel, t.ex. för
statistik och uppföljning. Särläkemedel särredovisas inte i svensk
läkemedelsstatistik från Apotekens Service AB respektive Läkemedelsregistret
vid Socialstyrelsen trots att detta vore möjligt att genomföra.
3.2.2 Återkallande av status som särläkemedel
Ett särläkemedel kan förlora sin status på begäran från läkemedelsföretaget t.ex.
genom att företaget söker nya indikationer för läkemedlet som inte berör
sällsynta sjukdomar. I dessa fall prövas läkemedlet för godkännande vid de nya
indikationerna som inte berör sällsynta sjukdomar.

Beslut av SKL styrelse. Överenskommelse om statens ersättning till landstingen för kostnaden för
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2011 Dnr 11/0658. Sveriges Kommuner och Landsting 2011.
4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2012a.
3
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Det finns också möjlighet att behålla ursprungsprodukten som särläkemedel för
den specifika indikationen och ansöka om godkännande för en ny produkt med
annat handelsnamn för övriga indikationer.
Detta har hänt särläkemedlen Sutent, Afinitor, Ilaris och Xyrem. Sutent fick
status som särläkemedel i mars 2005 för behandling av malign gastrointestinal
stromacellstumör (GIST) men i och med tillkomsten av nya indikationer så
begärde företaget att status som särläkemedel skulle återkallas i juli 2008. 5
Afinitor fick status som särläkemedel i juni 2007 för behandling av avancerad
njurcellscancer men detta återkallades i juli 2011 på begäran av företaget.6 Ilaris
fick status som särläkemedel i mars 2007 för behandling av bland annat
kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS) och detta återkallades i
december 2010 av företaget.7 Xyrem blev särläkemedel för behandling av
narkolepsi med kataplexi hos vuxna i februari 2003 och status som
särläkemedel återkallades januari 2010, även det på begäran av företaget.
Samtliga fyra läkemedel där status som särläkemedel återkallats kan alltså
fortsätta att användas för den eller de sällsynta sjukdomar som de ursprungligen
registrerades för enligt regelverket för särläkemedel. Det som hänt är att nya
indikationer tillkommit och att läkemedlen då har genomgått ordinarie prövning
för godkännande av dessa indikationer. Över tid kommer sannolikt
användningen hos dessa indikationer öka och dominera den totala försäljningen.
3.2.3 Omprövning av förmån efter återkallande av särläkemedelsstatus
Återkallande av särläkemedelsstatus är i sig inte tillräckligt skäl för omprövning
medan beslut om utvidgade indikationer för ett läkemedel kan motivera
omprövning av förmånsberättigande till aktuellt pris.
För Sutent som inkluderades i förmånen 2006-11-208 har ingen omprövning
skett av TLV efter det att status som särläkemedel återkallades och de nya
indikationerna tillkommit i juli 2007. Samma sak gäller Afinitor som ingår i
förmånen sedan 2010-09-07 9 och vars status som särläkemedel återkallades i
juli 2011. För Ilaris saknas beslut av TLV. Xyrem uteslöts ur förmånen i
december 2011 på grund av för högt pris i förhållande till patientnyttan.
Om hänsyn tas till datum för förlorad marknadsexklusivitet respektive status
som särläkemedel påverkar detta inte beräkningen av kostnader för
särläkemedel mer än marginellt med undantag för Sutent.

Europeiska Läkemedelsmyndigheten 2009a.
Europeiska Läkemedelsmyndigheten 2009b.
7 Europeiska Läkemedelsmyndigheten 2009c.
8 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2006.
9 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2010b.
5
6
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Sutent har blivit godkänt för användning vid ytterligare diagnoser sedan medlet
förlorade status som särläkemedel i juli 2007. Under motsvarande tid steg
försäljningen från knappt 29 miljoner kronor 2007 till drygt 65 miljoner kronor
2011, en skillnad på 36 miljoner kronor. Glivec som under 2011 sålde för 208
miljoner kronor, och därmed stod för omkring en femtedel av den totala
kostnaden för läkemedel klassificerade som särläkemedel, är sedan 2012-04-16
inte längre ett särläkemedel.
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4. VILKA SÄRLÄKEMEDEL FINNS PÅ MARKNADEN?
I detta kapitel beskriver vi vilka särläkemedel som funnits på den svenska
marknaden olika år och uppskattar kostnaden för dessa. Då det saknas uppgifter
om antal personer i Sverige med de aktuella sjukdomarna används beräkningar
inom EU som underlag för en grov uppskattning av kostnaderna i Sverige.
4.1 De faktiska kostnaderna för särläkemedel i Sverige 2011
Det saknas en uppdaterad lista över vilka särläkemedel som försäljs på olika
marknader inom Europa. Av tillgängliga sammanställningar framgår att det
finns ett stort antal (>1 000) kombinationer av substans och sjukdom som fått
särläkemedelsstatus inom EU 10 och alltså är under utveckling för att eventuellt
bli godkända som läkemedel. Av dessa har hittills ett mindre antal godkänts för
försäljning inom EU och ännu färre har faktiskt sålts respektive inkluderats i
förmånen.
Under perioden 2007 t o m december 2011 finns 54 identifierade särläkemedel
som försålts i Sverige enligt offentlig läkemedelsstatistik (se tabell 1). För
enstaka av dessa saknas säkerställd uppgift om volym och/eller kostnad (A16A
B10 Vpriv samt N07X X04 Xyrem, för ytterligare kan underlaget vara
bristfälligt). Ytterligare särläkemedel kan ha distribuerats och sålts inom ramen
för klinisk prövning.
Normalt skall läkemedel som förskrivits på licens omfattas av ordinarie
läkemedelsstatistik. I de fall där läkemedel av företaget ställts kostnadsfritt till
förfogande inom ramen för en klinisk prövning uppstår givetvis ingen kostnad.

10

Europeiska kommissionen 2012.
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Tabell 3. Särläkemedel som under perioden 2007–2011 fått förändrad status
alternativt förlorat sin marknadsexklusivitet och totalkostnad AUP kronor för alla
försäljningssätt.
Särläkemedelsstatus

2007

2008

2009

2010

2011

Marknadsexklusivitet till aug
2011
Marknadsexklusivitet till aug
2011
Mars 2005–
juli 2007
Juni 2007–
juli 2011
Mars 2007–
december 2010
Februari 2001–
januari 2010

525 501

-

265 005

4 880 692

7 850 797

38 982 584

38 158 141

32 486 469

11 731 669

26 592 788

L01XE04 –
29 293 180
Sutent
L01XE10 –
Afinitor
L04AC08 –
Ilaris
N07XX04 –
Xyrem
Totalt
68 801 265
– Uppgift saknas
Källa: Concise, Apotekens service AB.

47 706 089

54 801 613

60 790 452

65 155 779

-

429 231

9 374 492

21 376 666

-

-

703 888

1 526 129

-

-

-

-

85 864 230

87 982 318

87 481 192

122 502 160

A16AB03 –
Replagal
A16AB04 –
Fabrazyme

Flera läkemedel som introducerats som särläkemedel har antingen på begäran
från företaget fått status som särläkemedel tillbakadraget – t.ex. på grund av
nytillkomna andra indikationer – eller förlorat sin marknadsexklusivitet efter 10
år. Det framgår av tabell 3 att sex läkemedel förlorat status som särläkemedel,
alternativt sin marknadsexklusivitet, under åren 2007 t.o.m. 2011.
4.2 Kostnader för särläkemedel uppdelade efter EU-prevalens
I tabell 4 nedan redovisas patientpopulationen med olika sjukdomar i Sverige
beräknad utifrån den genomsnittliga EU-prevalensen för de sjukdomar som
behandlas med särläkemedel och de faktiska kostnaderna år 2011 för de
läkemedel som fakturerats från apotek i samband med expediering i öppen vård
och rekvisition av läkemedel till sluten vård. I kostnaderna ingår inte eventuella
rabatter i samband med upphandling och inte heller distributionskostnader för
rekvisitionsläkemedel till vårdavdelningar och mottagningar.
Flera sällsynta sjukdomar är ojämnt fördelade både inom Sverige och mellan
länder inom EU. Antalet individer som är aktuella för behandling i Sverige kan
alltså utifrån omedelbart tillgängligt underlag inte säkerställas för Sverige. I
ansökningar om särläkemedelsstatus ska enligt EU-kommissionens förordning
847/2000, artikel 2 detaljerat underlag för beräkning av prevalens på EU-nivå
lämnas in (se COMP 2002). Data krävs för varje enskild EU-medlemsstat och
från samtliga tillgängliga källor vars värde måste kunna beläggas. Prevalensen
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ändras med tiden – beroende på att nya behandlingar tillkommit i vissa fall och
överlevnaden förbättrats – dvs. vissa sjukdomstillstånd blir inte längre sällsynta.
Därför måste nya företag som söker på samma sjukdomstillstånd presentera sina
egna uppdaterade data. Vid ansökan om godkännande för försäljning
kontrollerar COMP att kriterierna fortfarande gäller, inklusive
prevalensberäkningen. Om något av kriterierna inte håller så stryks
klassificeringen ur EU-kommissionens register och företaget kan då få ett
vanligt godkännande men utan ensamrätt på marknaden eller avgiftsreduktioner
vid godkännandet. Prevalensgränsen vid klassificering omfattar hela
sjukdomstillståndet. Den population som kan behandlas när den terapeutiska
indikationen fastställts av Committee for Medicinal Products for Human Use,
CHMP, vid ansökan om godkännandet är alltid avsevärt mindre än vad som
anges i den officiella prevalensberäkningen (personlig kommunikation, Kerstin
Westermark, Läkemedelsverket).
Alla individer med sjukdom som är behandlingsbar med särläkemedel är inte
identifierade och de identifierade är sannolikt inte heller alltid behandlade. De i
tabell 4–6 faktiska kostnaderna år 2011 är därför en underskattning av de
kostnader som en heltäckande behandling av samtliga patienter som skulle
kunna tänkas vara aktuella för behandling med särläkemedel skulle innebära.
Vi har delat upp redovisningen av materialet i tre tabeller. Den första avser
särläkemedel mot sjukdomar med en uppskattad förekomst i Sverige om
1/10 000–5/10 000 invånare vilket för Sveriges del motsvarar 950 till 4 900
patienter, eller avrundat till jämna hundratal 1 000 till 5 000 patienter. 950
patienter motsvarar gränsen för vad som räknas som sällsynt sjukdom i Sverige.
En andra grupp utgörs av särläkemedel mot sjukdomar med en uppskattad
prevalens motsvarande 1/10 000–1/50 000 personer motsvarande 190 till 950
personer (avrundat till 200 till 1 000 personer). Mindre än tvåhundra patienter i
Sverige motsvarar 1 per 50 000 invånare vilket är gränsen för vad som i
England ibland kallas ”ultra orphan drugs” dvs. läkemedel som används för
mycket sällsynta sjukdomar.
De 1 005 läkemedels-indikationspar som hittills klassificerats som särläkemedel
fördelas på sjukdomstillstånd med en prevalens på <1/10 000 i 37 procent och
1–3/10 000 i 52 procent av fallen. Endast 11 procent används för sjukdomar
med en prevalens i området 3–5/10 000. Detta beror på att COMP alltid
försöker bredda sjukdomstillståndet, dvs. den högsta tänkbara prevalensen och
ställer extra höga krav vid prevalens mellan 3–5/10 000. Av de 72 särläkemedel
(varav 54 sålts i Sverige) som godkänts för försäljning t.o.m. 2011 var hälften
riktade till sjukdomstillstånd med en prevalens på <1/10 000 (personlig
kommunikation, Kerstin Westermark, Läkemedelsverket).
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Observera att tabell 4, 5 och 6 inte redovisar det faktiska resursbehovet p.g.a.
följande:
• EU-prevalens är en osäker siffra och kan i de flesta fall inte överföras direkt
till svenska förhållanden då sällsynta sjukdomar ofta är genetiskt kopplade
och därför förekommer i kluster. Slumpfaktorer kan också förklara
skillnader i prevalens mellan länder. Förekomsten i Sverige kan alltså vara
såväl betydligt högre som lägre. Även om EU-prevalens är ett osäkert mått
för enskilda sjukdomar har vi bedömt det som ett rimligt mått att utgå från
för ett grovt åskådliggörande av hur de faktiska kostnaderna för
särläkemedel för olika sjukdomar relaterar till uppskattat antal patienter.
• Kostnaderna som redovisas består för receptförskrivna läkemedel av
läkemedelsförmån plus patientens egenavgift, och för rekvirerade läkemedel
för kostnaden exklusive såväl eventuella rabatter till följd av upphandling
respektive kostnaderna för distribution och hantering av läkemedel vid
vårdinrättningarna.
• Kostnaderna är de faktiska kostnaderna. I själva verket är många patienter
sannolikt inte identifierade och ytterligare andra kan av lokala
prioriteringsbeslut och/eller ekonomiska begränsningar inte fått tillgång till
läkemedlen.
Antalet patienter som faktiskt får behandling kan redovisas via uppgifter från
Läkemedelsregistret för receptförskrivna läkemedel men inte för läkemedel som
förbrukats på avdelningar och mottagningar varför antalet individer inte
redovisas. Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin pågår en process
för att möjliggöra uppföljning av givna läkemedel på avdelningar och
mottagningar på ett likartat sätt som för receptförskrivna läkemedel
(Socialstyrelsen 2012a). 11

11

Se Nationell läkemedelsstrategi avsnitt 6.4. Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkemedel på individnivå.

Handelsnamn
Afinitor

Revolade
Litak
Arzerra
Firazyr
Tracleer
Vidaza
Xagrid
Ventavis
Pedea
Volibris

Thelin

Increlex

ATC

L01XE10

B02BX05

L01BB04

L01XC10

B06AC02

C02KX01

L01BC07

L01XX35

B01AC11

C01EB16

C02KX02

X03

H01AC03

mecasermin

sitaxentan

ambrisentan

ibuprofen

iloprost

anagrelid

azacitidin

bosentan

ikatibant

ofatumumab

kladribin

eltrombopagolamin

everolimus

Substans

Primär brist på insulinliknande
tillväxtfaktor-1 (primär IGF-1-brist)

Pulmonell arteriell hypertension
(PAH)

Öppetstående ductus arteriosus
hos prematura spädbarn
Pulmonell arteriell hypertension
(PAH)

Primär pulmonell hypertension
funktionsklass III NYHA

Essentiell trombocytemi (ET)

Mjukdelssarkom

Pulmonell arteriell hypertension
(PAH)

Hereditärt angioödem (HAE)

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Indolent non-Hodgkins lymfom

Kronisk immunologisk (idiopatisk)
trombocytopen purpura (ITP)

Neuroendokrina tumörer med
ursprung från pankreas, avancerad
njurcellscancer

Huvudindikation (kortversion)

1 900

1 900

1 900

2 000

2 100

2 900

2 900

2 900

2 900

3 400

3 500

3 900

4 100

Antal pat (EU-prev.)

Förmån
2007-12-21

768 839

–

15740 467

Begränsad
förmån
2008-11-03
Tillbakadraget
2010-12-16.
Begränsad
2007-12-21

1 037 259

10 330 344

13 640 842

30 445 350

84 695 562

6 393 014

2 382 305

–

2 509 139

21 376 666

Total kostnad 2011 (kr)

Ej förmån

Förmån
2011-05-04

Förmån
2005-02-25

Ej förmån

Förmån

Ej förmån
Förmån
2010-03-26

Ej förmån

Förmån
2011-05-02

Förmån
2010-09-07

TLV-beslut

Tabell 4. Faktiska kostnader (AUP kronor) 2011 i öppen och sluten vård, exklusive eventuella rabatter och hanteringskostnader
inom hälso- och sjukvård, för särläkemedel i Sverige, där antalet patienter om EU-prevalens vore sann för Sverige skulle vara
1 000–5 000. Kostnaderna kan inte direkt relateras till de faktiska behoven, se text.
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Exjade
Inovelon
Kuvan
Revlimid

Atriance
Nplate
Nexavar
Mozobil

V03AC03

N03AF03

A16AX07

L04AX04

L01BB07

B02BX04

01XE05

L03AX16

plerixafor

sorafenib

romiplostim

nelfarabin

lenalidomid

sapropterindihydroklorid

rufinamid

deferasirox

imatinib

Inför autolog transplantation hos
patienter med lymfom och multipelt
myelom

Levercellscancer

Kronisk primär immunologisk
trombocytopeni (ITP)

Akut lymfatisk leukemi av T-cellstyp
och T-cells lymfoblastlymfom

Multipelt myelom som har fått minst
en tidigare behandlingsregim

1 000

1 000

1 000

1 100

1 300

1 600

1 700

Epileptiska anfall i samband med
Lennox-Gastaut- syndrom
Hyperfenylalaninemi (HPA) /
fenylketonuri (PKU)

1 900

1 900

Betatalassemi major

Philadelphiakromosom-positiv
(Ph+) kronisk myeloisk leukemi
(KML)

Källa: Apotekens service AB via Concise.
*Glivec är inte längre särläkemedel sedan 2012-04-16.

Glivec*

L01XE01
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TOTALT
prevalens
1 000–5 000

Ej förmån

Förmån
2010-10-04
Förmån
2006-05-11

Ej förmån

Begränsad
förmån
2008-02-25

Avslag
2009-12-18

Förmån
2006-12-22
Förmån
2007-12-18

Förmån
2004-04-23

579 158 584

4 926 353

30 121 754

11 628 926

428 888

109 520 292

6 752 214

3 307 939

15 341 073

207 811 360

Handelsnamn
Tasigna
Thalidomi
de
Celgene
Revatio
Sprycel

Gliolan

Busilvex

Wilzin
Zavesca
Tepadina

ATC

L01XE08

L04AX02

G04BE03

L01XE06

L01XD04

L01AB01

A16AX05

A16AX06

L01AC01

tiotepa

miglustat

zinkacetatdihydrat

busulfan

5-ALA HCl

dasatinib

sildenafil

talidomid

nilotinib

Substans

Gauchers sjukdom (typ 1), Niemann-Picks
syndrom typ C
Konditioneringsbehandling före allogen eller
autolog hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)

Wilsons sjukdom

Konditioneringsbehandling före
konventionell hematopoetisk
stamcellstransplantation (HPCT)

Visualisering av malign vävnad under
operation för malignt gliom (WHO-grad III
och IV)

Philadelphiakromosom-positiv (Ph+)
kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk
fas; KML i kronisk fas, accelererad fas eller
blastkris, Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL)
och lymfoid blastisk KML

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Obehandlat multipelt myelom, ålder ≥ 65 år
eller som ej är lämpliga för högdoskemoterapi

Huvudindikation (kortversion)

500

600

600

700

700

800

800

900

900

Antal
pat (EUprev.)

Tillhanda-hålles f n ej

Förmån
2003-10-24

Förmån
2005-04-29

Ej förmån

Ej förmån

Förmån
2007-03-02

Förmån 2006-03-27

Förmån
2008-12-18

Förmån
2008-04-15

TLV-beslut

–

4 920 054

273 024

852 737

1 561 216

41 394 888

27 197 187

23 447 908

32 791 637

Total kostnad 2011
(kr)

Tabell 5. Faktiska kostnader (AUP kronor) 2011 i öppen och sluten vård, exklusive eventuella rabatter och hanteringskostnader
inom hälso- och sjukvård, för särläkemedel i Sverige, där antalet patienter om EU-prevalens vore sann för Sverige skulle vara
200– 999. Kostnaderna kan inte direkt relateras till de faktiska behoven, se text.
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Prialt
Somavert
Evoltra
Torisel
Vpriv
Sutent
Diacomit

N02BG08

H01AX01

L01BB06

L01XE09

A16AB10

L01XE04

N03AX17

stiripentol

velaglukeras
alfa
sunitinibmalat

temsirolimus

klofarabin

pegvisomant

ziconotid

trabektedin

300

300

Malign gastrointestinal stromacellstumör
(GIST)
Refraktära generaliserade tonisk-kloniska
anfall hos barn med allvarlig myoklon
epilepsi

300

400

400

400

500

500

Gauchers sjukdom (typ 1)

Njurcancer, mantelcellslymfom (MCL)

Akut lymfatisk leukemi hos barn med
återfall

Akromegali

Kronisk smärta hos vuxna som kräver
intratekalanestesi

Mjukdelssarkom

Förmån
2009-05-26

Avslag
2011-05-02
Förmån
2006-11-20

Ej förmån

Ej förmån

Förmån

Förmån
2007-09-05

Ej förmån

1 381 630

65 155 779

5*

3 096 299

2 897 035

9 228 480

50 561

11 742 830

Källa: Apotekens service AB via Concise.

TOTALT prevalens
225 991 267
200–999
* Denna kostnad är ett exempel på att uppgifter om särläkemedel inte alltid är korrekta och uppdaterade. En möjlig förklaring till denna kostnadspost är t.ex. att det vid
tillfället saknats koppling till faktiskt pris i varuregister och att expeditionen istället på förts en fiktiv kostnadspost.

Yondelis

L01CX01
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betain
(vattenfritt)
alglukosidas alfa
nitisinon
mitotan
kanakinumab

agalsidas alfa
dexrazoxan

agalsidas beta
laronidas
galsulfas
idursulfa
eculizumab
carglumin-syra

oxybate

Cystadane

Ilaris

Replagal
Savene

Fabrazyme
Aldurazyme
Naglazyme
Elaprase
Soliris

Carbaglu

Xyrem

Källa: Apotekens service AB via Concise.

Myozyme
Orfadin
Lysodren

Substans

Handelsnamn

Narkolepsi med kataplexi
hos vuxna

Pompes sjukdom
Hereditär tyrosinemi
Avancerat
binjurebarkkarcinom
Kryopyrinassocierade
periodiska syndrom
(CAPS)
Fabrys sjukdom
Behandling av
extravasering av
antracyklin hos vuxna
Fabrys sjukdom
Mukopolysackaridos I
Mukopolysackaridos VI
Hunters sjukdom (MPS II)
Paroxysmal nokturn
hemoglobinuri (PNH)
Hyperammonemi pga Nacetylglutamatsyntas-brist

Homocystinuri

Huvudindikation
(kortversion)

<10

<10

30
20
20
20
10

30
30

50

150
100
100

Antal pat
(EUprevalen
s)
150

TOTALT prevalens 1–199

Ej förmån

Förmån 2003-10-02

Förmån
Förmån 2003-06-30
Ej förmån
Ej förmån
Ej förmån

Förmån
Ej förmån

Ej förmån

Ej förmån
Förmån 2005-03-29
Ej förmån

Förmån 2008-02-06

TLV-beslut

163 665 602

–

5 008 269

26 592 788
3 071 520
4 170 852
24 286 152
60 044 685

7 850 797
903 420

1 526 129

19 163 726
8 367 049
1 583 937

1 096 278

Total kostnad (kr)

Tabell 6. Faktiska kostnader (AUP kronor) 2011 i öppen och sluten vård, exklusive eventuella rabatter och hanteringskostnader
inom hälso- och sjukvård, för särläkemedel i Sverige, där antalet patienter om EU-prevalens vore sann för Sverige skulle vara
under 200. Kostnaderna kan inte direkt relateras till de faktiska behoven, se text.
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4.3 Särläkemedlens andel av kostnaderna för läkemedel
Den totala kostnaden för särläkemedel (i apotekens utförsäljningspris, AUP) i
Sverige under år 2011 var 1 029 miljoner kronor. Av detta utgjordes 794
miljoner kronor av receptförskrivna läkemedel samt 235 miljoner kronor av
läkemedel rekvirerat till avdelningar och mottagningar på sjukhus.
Av de receptförskrivna läkemedlen bekostades 767 miljoner kronor via
läkemedelsförmånen och 27 miljoner kronor betalades av patienter i form av
egenavgifter. Den totala kostnaden för hälso- och sjukvården för särläkemedel
via alla försäljningssätt var således enligt statistik från Apotekens servicebolag
1 002 miljoner kronor. I denna summa ingår alltså inte patienternas
egenavgifter.
De totala kostnaderna för alla läkemedel som förskrivits på recept eller
rekvirerats till vårdinrättningar var under 2011 enligt Socialstyrelsen 25 908
miljoner kronor.12 Särläkemedel utgjorde således knappt 4,2 % av kostnaderna
för alla läkemedel.
De totala kostnaderna bör justeras för kostnaderna för Sutent, Afinitor och Ilaris
då dessa innan 2011 på begäran från företagen förlorat status som särläkemedel
på grund av nytillkomna indikationer. Sutent såldes för 65 miljoner kronor år
2011, Afinitor såldes för 21 miljoner kronor medan Ilaris såldes för 1,5 miljoner
kronor. Eftersom läkemedlen har fortsatt användas på den ursprungliga
indikationen kopplad till särläkemedelsstatus kan det grovt uppskattas att den
totala kostnaden för särläkemedel så som den redovisas i tabellerna bör justeras
ned med 45 + 12 + 1 eller totalt 58 miljoner kronor. Totalt skulle då
särläkemedel ha kostat 971 miljoner kronor under år 2011 varav 27 miljoner
kronor skulle ha betalats direkt av patienter genom patientavgift. Det skulle
motsvara 3,7 % av kostnaderna för alla läkemedel som receptförskrivits eller
rekvirerats till vårdinrättning.
De totala och ojusterade kostnaderna år 2011 för de särläkemedel vars
förekomst enligt EU-prevalens skulle vara 1 000–5 000 individer i Sverige var
640 miljoner kronor; för de med 200–999 individer var kostnaden 226 miljoner
kronor; och för de med prevalens under 200 individer var kostnaden 164
miljoner kr. Justerat för Sutent, Afinitor och Ilaris skulle motsvarande belopp
vara 628 miljoner kr, 181 miljoner kronor respektive 163 miljoner kronor.

Läkemedel – statistik för år 2011. Socialstyrelsen. Stockholm 16 mars 2012.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-28.

12
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Under 2011 såldes Glivec för totalt 208 miljoner kronor. För 2012 kommer de
faktiska kostnaderna att påverkas kraftigt av att Glivec sedan 2012-04-16 inte
längre är klassificerat som särläkemedel.
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5. SUBVENTIONERING AV SÄRLÄKEMEDEL I SVERIGE
OCH NÅGRA ANDRA EUROPEISKA LÄNDER
I detta kapitel redovisar vi handläggningen av särläkemedel i Sverige och ett
urval av några andra europeiska länder. Sammanställningen visar att det finns
både likheter och olikheter. Det finns flera initiativ som syftar till att
åstadkomma en ökad samverkan inom EU.
Det saknas som påtalats tidigare gemensamma EU-bestämmelser om
prissättning och subventionering av särläkemedel. För särläkemedel såväl som
för övriga läkemedel gäller att respektive medlemsstat beslutar om sina egna
regler. Generellt gäller att särläkemedel och andra läkemedel behandlas på
principiellt samma sätt när det gäller prissättning och subventionering för
användning på sjukhus (i Sverige så kallade rekvisitionsläkemedel). De
vanligaste sätten att fastställa priser på de särläkemedel som tillhandahålls via
sjukhus är genom upphandling eller prisförhandling. När endast en produkt
finns tillgänglig, substitut i form av andra substanser med samma
användningsområde saknas och/eller företaget har ensamrätt till marknaden är
sannolikheten att rabatter erhålls mindre trolig.
Reglerna för prissättning och subventionering av särläkemedel i öppenvård är i
allmänhet desamma som för övriga läkemedel. Det innebär i flertalet länder
bland annat att internationell referensprissättning tillämpas i någon form. I
många länder kan patienter få tillgång till vissa särläkemedel trots att de inte
subventioneras enligt de vanliga reglerna. Nedan redovisar vi i korthet hur
systemen för subventioneringsbeslut för särläkemedel är utformade i ett urval av
länder. Vi har valt nordiska länder och några större länder i Europa som
exempel.
Utöver de regelverk som styr prissättning och förmån påverkas användningen
och därmed kostnaderna och nyttan med särläkemedel av hur vården
organiseras. I Europeiska unionens råds rekommendation om en satsning
avseende sällsynta sjukdomar 2009 ges en rad exempel på andra viktiga
åtgärder för hantering av berörda patientgrupper. Exempel på åtgärder är uppbyggnad av kompetenscentrum och europeiska referensnätverk för sällsynta
sjukdomar, samlande av expertis om sällsynta sjukdomar på EU-nivå. Vidare
stödjer EU-kommissionen samverkan mellan organisationer ansvariga för
medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment, HTA); ett projekt kring
Clinical Added Value of Orphan Medicinal Products, CAVOMP, som syftar till
att förbättra kontinuerlig utvärdering av klinisk nytta och kostnadseffektivitet
t.ex. som en grund för villkorad förmån.
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European Union Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD) inrättad
2009 har som uppgift att assistera EU-kommissionen i frågor som rör sällsynta
sjukdomar i samarbete med medlemsstaterna och har en bred representation från
varje medlemsstat, patientorganisationer, forskare, industri etc. I rapporterna
från EUCERD 13 ges en omfattande redovisning av EU-samarbetet, inklusive det
om särläkemedel.
Sverige
I Sverige skiljer sig som i många andra länder hanteringen av särläkemedel
mellan öppen vård (förskrivna på recept) och sluten vård (rekvisition) sig åt.
När det gäller receptförskrivna särläkemedel prövar TLV ansökningar om att
inkludera dessa i läkemedelsförmånerna enligt samma regler som för övriga
läkemedel. TLV har fattat beslut om inkludering i läkemedelsförmånerna
beträffande 33 av de 54 särläkemedel som har haft försäljning i Sverige under
perioden 2007 till och med november 2011.
För fjorton stycken av dessa har TLV i sin beslutstext redovisat de uppskattade
kostnaderna per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Dessa uppskattningar
ligger normalt i intervallet 500 000–1 000 000 kronor. Subvention har beviljats i
31 av 33 ärenden. I tre fall begränsades dock subventionen till ett snävare
användningsområde än läkemedlens godkända indikation. Avslagen gällde
läkemedlen Kuvan och Vpriv.
Landstingen hanterar, med något undantag, särläkemedel som används i sluten
vård på samma sätt som andra rekvisitionsläkemedel. Den samarbetsgrupp för
läkemedel som finns mellan landsting som ska ge rekommendationer om nya
läkemedel i sluten vård, den så kallade NLT-gruppen, (gruppen för nya
läkemedelsterapier, tillsatt av Sveriges kommuner och landsting) har för läkemedlet Soliris rekommenderat landstingen att som regel inte använda
läkemedlet för behandling av paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH) vid den
prisnivå som gällde vid beslutstillfället.
Kostnaden för behandling med Soliris är 3,4 miljoner kronor per år och patient,
vilket har uppskattas till cirka 10 miljoner per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.
Det är enligt NLT-gruppen långt över den nivå som normalt anses som
kostnadseffektiv vid bedömningar av TLV. NLT-gruppen har bett TLV att göra
en noggrannare kostnadseffektivitetsbedömning av Soliris. Detta sker inom
ramen för den försöksverksamhet som verket genomför på regeringens uppdrag
med att förse landstingen med hälsoekonomiska bedömningar av ett antal
rekvisitionsläkemedel.

13

European Union Committee of Experts on Rare Diseases.
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Särskilt dyra läkemedel för vissa sällsynta sjukdomar där behoven är ojämnt
fördelade mellan landstingen finansieras solidariskt av landstingen genom ett
särskilt ömsesidigt avtal mellan sjukvårdshuvudmännen från år 2002, se kapitel
8. Denna finansiering gäller specifikt för vissa definierade läkemedel som
omfattas av läkemedelsförmånen och tillämpas inte för närvarande på särläkemedel som grupp. Blödarpreparat, HIV-läkemedel samt preparaten Cerezyme
och Zavesca (mot Gauchers sjukdom) omfattas sedan 2007 av den solidariska
finansieringen. TLV beslutade i april 2012 i samband med sin genomgång av
läkemedel mot Gauchers sjukdom att bl.a. Cerezyme inte längre skulle omfattas
av läkemedelsförmånen. 14 Detta innebär att Cerezyme inte längre heller skulle
omfattas av överenskommelsen som enbart gäller läkemedel inom förmånen.
Tills vidare omfattas dock Cerezyme av läkemedelsförmånen efter det att
Kammarrätten i maj beslutat om inhibition av TLV:s beslut. I och med att
prövningsrätt inte getts av Högsta förvaltningsdomstol kvarstår alltså Cerezyme
tills vidare inom läkemedelsförmånen under domstolsprövning av TLV:s
beslut.15 För Zavesca som förlorade läkemedelsförmån vid Gauchers sjukdom
gäller dock att det inte längre omfattas av solidarisk finansiering.
Norge
Norges beslut gällande läkemedel baseras i stor utsträckning på bevisad
kostnadseffektivitet. Särläkemedel utvärderas på samma grunder som övriga
läkemedel och kan därmed ha svårt att nå upp till kraven på kostnadseffektivitet,
men om ett särläkemedel inte automatiskt ingår i ersättningssystemet kan en
behandlande läkare ansöka om en individuell användning. Under dessa
omständigheter måste läkaren visa att behandlingen väntas vara effektiv i det
aktuella fallet. Individuell ersättning ges inte då det rör sig om en experimentell
behandling och inte heller om evidensen för patientnytta är för bristfällig.
Danmark
En ansökan till Sundhedsstyrelsen om att få ett läkemedel godkänt måste
innehålla bevis för dess effektivitet, säkerhet och kvalitet.16 Om läkemedlet
godkänns får produkten marknadsföras inom landet – denna procedur gäller
både vanliga läkemedel och särläkemedel. 77 procent av EMA godkända
särläkemedel är godkända för marknadsföring i Danmark. Särläkemedel är i de
flesta fall begränsade till att distribueras från sjukhus och patienter behöver i
dessa fall inte bekosta sina läkemedel. Om läkemedlet hämtas ut från apotek får
patienten betala en liten andel av priset.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2012b.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 2012c.
16 Sundhedsstyrelsen. Godkendelse af lægemidler.
14
15

30

Har läkemedlet inte godkänts för marknadsföring finns det två möjligheter för
förskrivning; läkemedlet kan godkännas för behandling av humanitära skäl eller
så kan ett läkemedel utan rätt att marknadsföras bli godkänt för användning
”utanför systemet”, motsvarande licensförskrivning i Sverige. För att ansöka om
användning ska det framgå av ansökan varför patienten ska få tillgång till ett
läkemedel som inte marknadsförs i landet samt det ska vara visat att medlet har
hög kvalitet och säkerhet. Kostnaderna för särläkemedel godkända på detta sätt
bekostas av respektive region. I vissa fall kan patienter med sällsynta diagnoser
få tillstånd att behandlas i annat land (Habl & Bashner 2011).
Finland
I Finland är den generella regeln att alla patienter får ekonomiskt kompensation
för de läkemedel där läkemedelsprisnämnden fattat beslut om
ersättningsstatus. 1718 Det finns tre kategorier av läkemedelsersättningen;
grundersättningen (som ersätter 42 procent av läkemedelspriset), den lägre
specialersättningen samt den högre specialersättningen. Den lägre
specialersättningen ersätter 72 procent av läkemedlets pris medan den högre
ersätter hela kostnaden.
De sjukdomar som är aktuella för specialersättning finns inkluderade på en
särskild lista som innehåller ett 30-tal allvarliga sjukdomar varav några faller
under definitionen för sällsynta sjukdomar, till exempel några allvarliga
cancerformer och blödarsjuka. Patienter som är aktuella för denna kategori av
läkemedel måste med hjälp av sin läkare bevisa behovet av medicinen med ett
certifikat.
Frankrike
I Frankrike kan särläkemedel förskrivas antingen inom öppen- eller
slutenvården och det finns ett flertal olika listor för läkemedel där särläkemedel
kan förekomma.
”Liste des médicaments remboursables agrées aux assurés sociaux” innehåller
läkemedel för öppensjukvården och säljs via apotek. Den franska
socialförsäkringen ersätter kostnaderna för dessa läkemedel. De särläkemedel
som finns i denna kategori ersätts därmed helt av staten.19
”Tarification à l’activité” (T2A) inkluderar cirka 40 procent av de läkemedel
som används på sjukhus och som är integrerade i det aktivitetsbaserade
kostnadssystemet (DRG) och täcks av sjukhusets egen budget.
Folkpensionsanstalten (KELA). Läkemedel och läkemedelsersättningar.
Folkpensionsanstalten (KELA). Specialersättning.
19 Haute Autorité de Santé (HAS). Commission de la transparence. Les avis sur les medicaments.
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Särläkemedel i denna kategori kan endast förskrivas vid särskilda
specialistcenter och kan endast förskrivas inom slutenvården. Undantag inom
T2A är:
• ”Liste des médicaments facturables en sus des prestations d’hospitalisation”
(Non-T2A) är en tilläggslista som innefattar kostsamma läkemedel som ingår
i T2A och som ersätts separat av den franska socialförsäkringsfonden. Flera
av de listade läkemedlen behandlar sällsynta sjukdomar. 20
• ”Financement au titre de l’enveloppe dédiée au financement des missions
d’intérêt” läkemedel kan omfattas av detta under vissa särskilda
omständigheter: läkemedlet är till för att behandla, förebygga eller
diagnostisera allvarliga och/eller sällsynta sjukdomar där det inte finns någon
lämplig behandling.21 Effektiviteten och säkerheten ska vara vetenskapligt
dokumenterad. Även i detta fall ersätts kostnader av den franska socialförsäkringsfonden.
• ”Liste rétrocession”: särläkemedel som förekommer på denna lista kan
hämtas ut vid sjukhusapotek från både öppen- och slutenvårdspatienter. Är
läkemedlet utskrivet till en öppenvårdspatient så bekostas det vanligen av den
franska socialförsäkringen, i annat fall belastas respektive sjukhusbudget.
Italien
I Italien kan patienter med sällsynta diagnoser få tillgång på läkemedel på tre
olika sätt (Habl & Bashner 2011): genom att de godkänts för försäljning genom
det generella systemet för läkemedel, genom lag 648/96 samt genom en speciell
fond (Fondo AIFA 5 %). Lag 648/96 gör det möjligt för patienter att få tillgång
till icke-auktoriserade läkemedel då andra behandlingsalternativ saknas. Lagen
omfattar innovativa läkemedel som redan godkänts i andra länder men ännu inte
i Italien, läkemedel som uppvisat en tydlig effekt på patientens tillstånd samt
viss ”off-label” förskrivning. För att ett läkemedel ska kunna inkluderas i detta
system måste en ansökan lämnas in till det italienska läkemedelsverket (AIFA)
som via en speciell kommitté beslutar om huruvida läkemedlet uppfyller de
särskilda kraven. Det finns i dagsläget en lista med ett 40-tal läkemedel som
omfattas av lag 648/96. Dessa finansieras genom ett särskilt anslag, där halva
summan har avsatts för att subventionera särläkemedel och livräddande
behandlingar.
Läkemedel vars indikation ännu inte godkänts i Italien kan bli tillgängliga för
patienter genom Fondo AIFA 5 %. Fonden etablerades genom lag 326/2003 och
främjar tillgången på särläkemedel som är i processen för att bli godkända för
marknadsföring.
20 Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Les spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des
prestations d’hospitalisation.
21 Agence Nationale de Securité du Médicament et des Produits de Santé. Autorisations Temporaires
d'Utilisation (ATU).
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I särskilda fall kan icke-godkända läkemedel importeras om den behandlande
läkaren tror att den specifika behandlingen är nödvändig för patienten.
Vanligtvis är det den enskilda sjukvårdsregionen som då står för kostnaderna.
Spanien
De flesta godkända särläkemedel ersätts helt i Spanien inom ramen för den
offentliga hälso- och sjukvården (Habl & Bashner 2011). För icke-godkända
särläkemedel finns det ett antal särskilda bestämmelser: förskrivning av
humanitära skäl, tillgång till särskilda mediciner ”off-label”, samt läkemedel
godkända utanför Spanien.
Förskrivning av särläkemedel med hänsyn till humanitära skäl förekommer då
patienter med kroniska eller livshotande sjukdomar är i behov av ett ännu inte
godkänt läkemedel. Detta kan ske antingen för en individuell patient, då en
särskild ansökan för behandling av denna patient lämnas in, eller för behandling
under en tidsbegränsad period och för en större grupp patienter – exempelvis då
det handlar om en klinisk prövning för ett visst läkemedel.
Läkemedel som är avsedda för behandling av andra sjukdomar kan få tillstånd
att användas off-label till patienter med sällsynta sjukdomar i de fall som det
saknas andra behandlingsalternativ. I dessa fall måste en läkare visa på
fördelarna med behandlingen för den enskilde patienten. Läkaren måste även
informera patienten om riskerna med behandlingen samt få hans/hennes
skriftliga godkännande.
I vissa fall kan särläkemedel som inte är godkända i Spanien, men i andra
länder, göras tillgängliga för patienter om ingen annan tillgänglig behandling
finns som motsvarar patientens behov.
England
Alla godkända läkemedel tillhandahålls genom National Health Service.
Tillgången på läkemedel bestäms normalt efter utvärdering och
rekommendation av National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE). För särläkemedel brukar NICE acceptera lägre evidens när det gäller
patientnytta och kostnadseffektivitet.
Läkemedel för mycket sällsynta sjukdomar, så kallade ultra-orphans, hanteras i
särskild ordning. De granskas inte som andra läkemedel av the National
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) utan de behandlas för
närvarande i en särskild procedur. NICE har emellertid fått ett uppdrag att
utveckla en särskilt procedur för läkemedel riktade till sällsynta sjukdomar.
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6. DEN ETISKA GRUNDEN FÖR SÄRBEHANDLING AV
VISSA LÄKEMEDEL VID SUBVENTIONSBESLUT
I detta kapitel analyserar vi den etiska grunden för särbehandling med avseende
på kostnadseffektivitet för läkemedel riktade mot sällsynta och svåra sjukdomar
vid subventionsbeslut. Analysen utgår från den nuvarande etiska plattformen för
prioriteringar som ska vara vägledande för nuvarande beslut kring
läkemedelssubvention och analyserar vad den rättvisesyn som uttrycks i
plattformen implicerar för läkemedel riktade mot sällsynta och svåra sjukdomar.
Det är väsentligt att påpeka att analysen utgår från det regelverk som finns kring
särläkemedel men vidgar diskussionen utanför det snäva begreppet
särläkemedel som avser en procedur kring marknadsgodkännande samt
marknadsexklusivitet. Därför används generellt begreppet ”läkemedel riktade
mot sällsynta och svåra sjukdomar”.
Efter att ha analyserat den etiska plattformens utrymme för särbehandling av
dessa läkemedel diskuterar vi andra argument som vi återfinner i litteraturen. I
relation till dessa argument görs en bedömning av om dessa skulle kunna ge
ännu starkare stöd till särbehandling eller ge stöd till en mer utvidgad
särbehandling än den etiska plattformen – och om vi därmed har skäl att
förändra eller komplettera den etiska plattformen.
6.1 Principer för rättvis fördelning av begränsade resurser
Filosofer, etiker, ekonomer och beslutsfattare diskuterar ofta hur en rättvis
fördelning av samhällets resurser skulle kunna se ut. Denna etiska
argumentation kan ta sig uttryck i formulerandet av olika etiska principer för
hur en sådan fördelning bör se ut för att vara etiskt acceptabel. I Sverige har
detta resulterat i den etiska plattform för hälso- och sjukvården som
formulerades av Prioriteringsutredningen och antogs som lagstiftning 1997
(Prop. 1996/97:60). I det följande analyserar vi den rättvisesyn som kommer till
uttryck i den etiska plattformen och tillämpar den på läkemedel mot sällsynta
och svåra sjukdomar.
Det hävdas dock ibland att det kan finnas problem med att använda sig av
samma etiska principer som i allmänhet anses rimliga i vården när det gäller
beslut om läkemedel mot sällsynta sjukdomar. I den internationella debatten
kring särläkemedel eller läkemedel mot sällsynta (och svåra) sjukdomar finns
etiska och etiskt färgade argument för att särbehandla dessa läkemedel på olika
sätt.
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I detta kapitel analyserar vi om dessa förslag till särbehandling täcks av eller
ytterligare stöder de slutsatser som den etiska plattformen implicerar eller om de
snarare ger uttryck för överväganden som är rimliga men som förefaller saknas i
den etiska plattformen och där den etiska plattformen behöver kompletteras.
I detta kapitel refererar vi både till särläkemedel och läkemedel som används för
sällsynta och svåra sjukdomar eftersom det är del av uppdraget att särskilt
analysera särläkemedel samt att vi utgår från internationell litteratur som
specifikt behandlar särläkemedel.
6.1.1 Den etiska plattformen vid sällsynta och svåra sjukdomar
När TLV prövar ansökningar om att inkludera särläkemedel i
läkemedelsförmånerna sker det i dag enligt samma regler som för övriga
läkemedel. Myndigheten utgår från de principer som riksdagen beslutat om och
som beskrivs i proposition 1996/97:60. Dessa principer ska användas vid all
prioritering i hälso- och sjukvården. Den etiska plattformen innehåller tre etiska
principer; människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. TLV ska sedan göra en samlad bedömning enligt 15 §
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Inom ramen för vårt uppdrag har vi analyserat i vilken utsträckning beslut om
subventionering av särläkemedel kan hanteras inom ramen för dagens etiska
plattform samt diskuterat i vilken utsträckning särskilda beslutskriterier bör
gälla för särläkemedel. Vi har i analysen utgått från den samlade rättvisesyn
som kommer till uttryck i den etiska plattformen och bedömt om denna ger stöd
för att vi accepterar en lägre grad av kostnadseffektivitet när det gäller
läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar. I detta avsnitt kommer vi även att
analysera de eventuella motargument som framkommer i litteraturen kring de
ställningstaganden som görs i relation till den etiska plattformen och bedöma
om de är tillräckligt starka för att välja en annan tolkning av plattformen. I de
följande avsnitten analyserar vi om det finns andra etiska argument som kan ge
starkare stöd för särbehandling eller stöd för en mer utvidgad särbehandling och
huruvida den etiska plattformen kan behöva kompletteras med dessa argument.
Den etiska grundvalen för regelverket kring särläkemedel är att patienter med
sjukdomar som både är sällsynta och svåra riskerar att inte få tillgång till
läkemedel som enbart används vid den aktuella sjukdomen på grund av
marknadsmässiga överväganden hos de forskande läkemedelsföretagen
och/eller högre kostnader. Det generella etiska problemet rör även läkemedel
som av olika skäl inte är registrerade som särläkemedel men endast kan
användas av en begränsad patientgrupp med ett samtidigt allvarligt tillstånd.
Exempel på sådana läkemedel är de läkemedel som godkändes innan
särläkemedelslagstiftningen infördes; vissa läkemedel där företaget valt att inte
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ansöka om särläkemedelstatus; läkemedel som godkänts som särläkemedel men
inte längre har rätt till marknadsexklusivitet; samt andra läkemedel som inte
formellt uppfyller reglerna för att klassificeras som särläkemedel men ändå
avser sällsynta och samtidigt svåra sjukdomar.
6.1.2 Människovärdesprincipen
Vår analys utgår från den etiska plattformens människovärdesprincip som
formuleras på följande sätt:
Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga
egenskaper och funktioner i samhället.
(Socialdepartementet 1996)

Principen i sig säger dock inget mer om vad som avses med personliga
egenskaper och funktioner i samhällen men i propositionen görs följande
tolkning:
Att respektera någons människovärde innebär att man alltid och under alla
förhållanden betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte i
egenskap av det hon har eller gör. Människovärdet innebär att alla människor
har vissa fundamentala rättigheter (rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och ett
värdigt liv) som skall respekteras och att i dessa avseenden är ingen förmer än
någon annan.
(Socialdepartementet 1996)

Vidare sägs det att:
Det är viktigt att slå fast att begåvning, social ställning, inkomst, ålder etc. inte
får avgöra vem som skall få vård eller kvaliteten på vården.
(Socialdepartementet 1996)

I en vidare tolkning av människovärdesprincipen sägs att:
Det är en form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att
generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller
ekonomiska och sociala förhållanden. Däremot är det förenligt med de etiska
principerna att i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar
nyttan av medicinska åtgärder.
(Socialdepartementet 1996)

I propositionen görs bedömningen att det är oförenligt med människovärdesprincipen att prioritera på basis av social status, ekonomisk ställning,
kronologisk ålder, eller om behoven uppkommit genom en negativ livsstil eller
kan anses vara självförvållade.
Prioriteringsutredningen gör en distinktion mellan kronologisk och biologisk
ålder, där kronologisk ålder är den ålder som är kopplad till födelsedatum,
medan biologisk ålder avgörs av organens och kroppen funktion.
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Människovärdesprincipen tillåter inte att man tar hänsyn till kronologisk ålder
hos patienten eller att man tillämpar generella kronologiska åldersgränser vid
prioriteringar, om inte den kronologiska åldern är förknippad med
omständligheter som begränsar eller påverkar effekten av en behandling.
En patients biologiska ålder i form av nedsatta fysiologiska resurser – som
påverkar möjligheten att tillgodogöra sig åtgärder, eller som leder till att
riskerna överväger nyttan eller leder till risk för allvarliga komplikationer – kan
dock vägas in. Likaså betonas i Prioriteringsutredningen att till exempel låg
födelsevikt ”i sig” inte får utgöra grund för prioritering (eller ransonering) utan
att det måste göras en individuell bedömning av patientens förutsättningar att
tillgodogöra sig de åtgärder som övervägs (Socialdepartementet 1995).
Att självförvållade skador och sjukdomar eller en skadlig livsstil skulle kunna
ligga till grund för prioritering avvisas på grundval av skäl som att kunskapen
om orsakssambanden mellan val/livsstil och sjukdom/skada saknades när
patienten gjorde de val som kan ha orsakat sjukdomen/skadan; att ärftliga
faktorer kan påverka huruvida sjukdomen/skadan uppkommer. I
Prioriteringsutredningen nämns ytterligare skäl som att det kan finnas sociala
förhållanden som påverkar våra val och vår livsstil på ett sätt som vi inte kan
ses som ansvariga för; att det är svårt att avgränsa vad som är en skadlig livsstil
från icke-skadliga livsstilar (Socialdepartementet 1995).
Däremot kan livsstilen vägas in i det enskilda fallet när det bedöms om
patienten kommer att ha nytta av åtgärden ifråga, givet patientens fortsatta
livsstil. I den slutgiltiga propositionen slås det fast att i vissa fall kan det vara
motiverat att ställa krav på motprestationer när det gäller livsstil i relation till
om en åtgärd ska erbjudas eller inte.
Propositionen avvisar att patientens ekonomiska ställning ska få spela roll för
huruvida patienten kommer i åtnjutande av vård och omsorg eller inte. Man
menar att i princip ska patientens förmåga att kunna betala för sin vård inte får
ha något inflytande på väntetidens längd eller vården medicinska kvalitet.
Detsamma gäller patientens sociala ställning i samhället eller om patienten har
vissa ansvarsförhållanden.
6.1.3 Människovärdesprincipen och läkemedel mot sällsynta och svåra
sjukdomar
Människovärdesprincipen ger uttryck för en basal rättviseprincip som går ut på
att irrelevanta egenskaper hos en person inte ska bestämma om denna person får
tillgång till en viktig samhällelig nyttighet.
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I detta fall att en persons grupptillhörighet inte generellt är relevant vid
prioriteringar inom hälso- och sjukvård, om inte en sådan grupptillhörighet är
relaterad till storleken på det behov som patienten har, eller möjligheten att få
nytta av en viss hälso- och sjukvårdsåtgärd (se nedan).
I relation till särläkemedel, eller läkemedel för sällsynta sjukdomar, kan det
tolkas som att patienter inte ska särbehandlas (negativt eller positivt) för att de
tillhör en viss grupp, som i detta fall framför allt kännetecknas av att den består
av få individer. Detta innebär att åtgärder i relation till en viss patientgrupp ska
behandlas som åtgärder gentemot motsvarande behov och nytta i relation till
andra patientgrupper oavsett storleken på dessa grupper. Problemet här är
naturligtvis att gruppstorleken dels påverkar den forskningsvolym som kan leda
fram till behandlingsåtgärder för gruppen, dels påverkar kostnaden för de
behandlingsåtgärder som tas fram.
I den brittiska medborgarpanelen kring dessa frågor pekar man på att om inte
särläkemedel tillhandahålls kan det bli en uppdelning mellan fattiga och rika
patienter (NICE 2004). En variant på detta argument är att särläkemedel måste
subventioneras eftersom medborgarna själva (eller åtminstone ett mycket litet
fåtal) kan bekosta dessa läkemedel själva utan att gå i personlig konkurs eller
lida stor ekonomisk skada – något som ses som oacceptabelt i ett välfärdsamhälle (McCabe 2010). Ett generellt problem med dessa argument är dock att
de även kan tillämpas på en rad andra läkemedel som inte kan ses som
läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar (exempelvis vissa
cancerläkemedel riktade till relativt stora patientgrupper) och ger inte skäl till
specialbehandling för just denna kategori läkemedel. Med tanke på de kostnader
per behandlad patient som dessa dyra läkemedel ger upphov till är det ytterst få
privatpersoner som skulle kunna tillägna sig dessa. Generellt gäller det för alla
nedanstående resonemang i relation till den etiska plattformen att de även gäller
för läkemedel riktade mot vanliga och svåra sjukdomar, men poängen med
rättviseresonemanget är just att peka på den likhet som bör råda när det gäller
hanteringen av vanliga och sällsynta svåra sjukdomar.
Propositionen konstaterar dock att människors lika värde och lika rätt inte ger
någon direkt vägledning vid prioriteringar. Människovärdesprincipen
kompletteras därför med behovs-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen.
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6.1.4 Behovs-solidaritetsprincipen
Behovs-solidaritetsprincipen säger att: ”resurserna bör fördelas efter behov”.
(Socialdepartementet 1996)
Enligt propositionen innebär principen att mer av hälso- och sjukvårdens
resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste
sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Detta gäller även om inte alla får
sina behov tillgodosedda. Det sägs att behovets storlek beror av sjukdomens
svårighetsgrad men även av dess varaktighet. Samtidigt påpekas att man inte
kan ha behov av det som man inte har nytta av vilket innebär att det finns ett
krav på att balansera behovet mot den nytta som vårdåtgärder kan göra i relation
till behovet (något som blir än tydligare om vi väger in kostnadseffektivitetsprincipen).
I prioriteringsutredningen kopplas behovs-solidaritetsprincipen till Hälso- och
sjukvårdslagens portalparagraf där det sägs att målet för hälso- och sjukvården
är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta menar man
är ett uttryck för solidaritet och syftar till att utjämna skillnader i tillgänglighet,
men även i utfall. Patienters olika förutsättningar när det gäller utgångsläge och
möjlighet att tillgodogöra sig behandling omöjliggör dock en fullständig
utjämning. I propositionen uttrycks detta som att solidaritetsaspekten av
principen innebär en strävan efter ett så lika utfall när det gäller hälsa och
hälsorelaterad livskvalitet som möjligt i samhället.
Detta innebär då att hälso- och sjukvården har utrymme att prioritera grupper
som ligger längre från en god hälsa eller hälsorelaterad livskvalitet före grupper
som redan har relativt god hälsa eller hälsorelaterad livskvalitet. Det är dock
viktigt att betona att hälso- och sjukvården inte har ett ansvar för att utjämna
allmänna livskvalitetsskillnader i samhället eller kompensera grupper för
skillnader på andra områden (exempelvis socioekonomiska skillnader), utan att
det handlar om att utjämna skillnader kopplat till den form av hälsa och
livskvalitet som kan påverkas med vårdåtgärder. Ett sådant tänkande ligger väl i
linje med principens behovsaspekt dvs. att prioritera det största behovet
eftersom grupper med större behov ligger längre från ett jämlikt hälso- och
livskvalitetsutfall.
Solidaritetsaspekten är även kopplad till att det är väsentligt att särskilt beakta
behoven hos de svagaste grupperna som inte själva kan göra sin röst hörd. Det
innebär dock inte automatiskt att dessa grupper ska få en högre prioritering utan
endast att deras behov ska bedömas på samma sätt som för starkare gruppers
behov.
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6.1.5 Kostnadseffektivitetsprincipen
Den tredje principen är kostnadseffektivitetsprincipen som säger:
Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation
mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet
eftersträvas.
(Socialdepartementet 1996)

I propositionen framgår att svåra tillstånd och väsentliga livskvalitetsskillnader
ska gå före lindrigare tillstånd även om åtgärderna gentemot de förra är
förknippade med förhållandevis högre kostnader. Propositionen lyfter vidare
fram att man i bedömningen av kostnadseffektivitet även måste väga in negativa
sidoeffekter av de åtgärder som bedöms. I propositionen betonas dock:
Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt får däremot aldrig innebära att man
underlåter att ge vård till eller försämrar kvaliteten av vården av döende, svårt
och långvarigt sjuka, gamla, dementa, utvecklingsstörda, gravt
funktionshindrade eller andra som är i liknande situation.
(Socialdepartementet 1996)

Det finns en diskrepans mellan prioriteringspropositionen och hur lagen om
läkemedelsförmåner har tolkats i praktisk tillämpning. Den lexikala ordningen
mellan principerna som kommer till uttryck i propositionen när det gäller att
balansera kostnadseffektivitet mot svårighetsgrad (behov) har tolkats som
mindre strikt i tillämpningen av lagen om läkemedelsförmåner. In denna
tolkning tillämpas även kostnadseffektivitetsprincipen vid resursfördelningen
mellan olika verksamhetsområden. Denna tolkning kommer till uttryck på
följande sätt i ett flertal av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut
(här från beslut om Cerezyme från 2012):
”Grundtankarna i förmånssystemet är att samhällets kostnader för
läkemedel skall stå i rimlig proportion till den nytta de tillför och att
läkemedelskostnaderna inte får medföra att utrymmet för annan
angelägen sjukvård minskar. Det innebär att tillgängliga resurser
skall användas där de gör bäst samlad nytta och att kostnaden för
en viss insats får vägas mot nyttan av insatsen jämfört med kostnad
och nytta om resurserna används på annat sätt. Det innebär att man
vid begränsade resurser kan tvingas göra prioriteringar. Kravet på
kostnadseffektivitet bör generellt ställas högre vid mindre angelägna
sjukdomstillstånd än vid mer angelägna (se prop 2001/02:63 s. 28
och 46).” (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2012b)
6.1.6 Behovs-solidaritetsprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen
och läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar
Om vi tolkar vilken rättvisesyn som uttrycks i behovs-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen och i det faktum att den senare har underordnats
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den förra så finner vi följande aspekter som är relevanta i detta sammanhang: Vi
bör eftersträva att alla medborgare ges så lika möjligheter som möjligt att uppnå
god hälsa; vi bör eftersträva att alla medborgare ska uppnå en så lika nivå av
hälsa som möjligt (vilket förutsätter att vi i första hand fokuserar på dem som
ligger längst ifrån en sådan lika nivå – dvs. de med störst behov);
vi bör eftersträva att balansera behovet mot möjligheten att göra nytta i relation
till detta behov (inom ramen för begränsade resurser) för att faktiskt kunna
närma oss ett så lika utfall av hälsa som möjligt
Att särbehandling av särläkemedel och andra behandlingar riktade till sällsynta
tillstånd kan kopplas till idéer om rättvis fördelning av hälso- och
sjukvårdsresurser är något vi även återfinner i den internationella litteraturen.
Det argument som ligger närmast vår tolkning av den etiska plattformen är att
medborgarna bör ha jämlik tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet
vilket förutsätter att särläkemedel subventioneras i en större utsträckning än
andra läkemedel så att alla patienter kan garanteras en sådan tillgång (NICE
2004; McCabe et al. 2005; McCabe 2010).
Lika möjligheter till hälsa
För att idén om lika möjligheter ska kunna realiseras kräver det att olika
patientgrupper har samma möjlighet som alla andra patientgrupper att få
tillgång till verksam behandling mot det ohälsotillstånd de lider av. Om vi här
fokuserar på behandling som är framtagen för dessa tillstånd (och inte på frågan
huruvida vi ska bedriva forskning) så säger denna princip att om det finns
behandling mot ett visst tillstånd så bör den också tillhandahållas den aktuella
patientgruppen.
Att behandlingen är mindre kostnadseffektiv beroende på att patientgruppen är
liten förefaller i detta sammanhang vara oväsentligt att ta hänsyn till eftersom
det skulle innebära att små patientgrupper inte ges lika möjligheter till att kunna
uppnå god hälsa. Idén om lika möjligheter tolkas även som att grupper med
svag autonomi eller som av andra skäl har svårt att uttrycka eller få gehör för
sina egna behov måste uppmärksammas så att denna bristande förmåga inte
påverkar deras lika möjligheter till att få sina behov åtgärdade. Det är dock
viktigt att poängtera att det handlar om att ge dessa grupper lika möjligheter till
att få sina behov åtgärdade, inte att deras behov automatiskt ska väga tyngre än
andra motsvarande behov. Patienter med sällsynta sjukdomar som är i behov av
behandling är inte sällan barn och därmed en grupp med låg autonomi. Likaså
kan små grupper möjligen ha sämre förutsättningar än stora patientgrupper att
göra sin röst hörd. Under senare år har emellertid sällsynta sjukdomar fått en
större uppmärksamhet i media. EU har rekommenderat medlemsstaterna att
inrätta en nationell plan/strategi senast till år 2013 och detta är bakgrunden till
det arbete som för närvarande pågår i Sverige samordnat av Socialstyrelsen på
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uppdrag av Socialdepartementet (se nedan diskussionen kring det problematiska
i att fokusera på identifierade grupper eller individer).

Ett problem med tanken på lika möjligheter (tillämpad på tillgänglig
behandling) är att den i en tolkning förefaller implicera att alla patienter ska ha
tillgång till all tillgänglig behandling vilket ur resurssynvinkel är en omöjlighet.
Att lägga förhållandevis mer resurser på läkemedel mot sällsynta och svåra
sjukdomar kan försämra andra gruppers lika möjligheter till att uppnå god hälsa
(se exempelvis McCabe 2010). I en annan tolkning kan den implicera att vi bör
ta bort tillgänglig behandling för andra grupper för att en viss patientgrupp ska
få lika möjligheter, dvs. att den leder till en nivellering som radikalt minskar
den totala hälsonivån. Följaktligen måste denna princip balanseras mot andra
rättviseöverväganden.
Lika utfall när det gäller hälsa
Om vi tittar på idén om att uppnå ett så lika utfall av hälsa som möjligt (med
fokus på det större behovet som förknippas med detta) ger den upphov till två
olika tolkningar som är relevanta i relation till läkemedel mot sällsynta och
svåra sjukdomar. Den första tolkningen är att vi framför allt bör fokusera på
allvarliga sjukdomar och tillstånd, dvs. sjukdomar som är förknippade med stora
behov om vi ska uppnå en större likhet i hälsa eftersom patientgrupper med
dessa tillstånd ligger längre ifrån ett jämlikt hälsoutfall i befolkningen. Om
denna syn kombineras med ovanstående idé om lika möjligheter kan det tolkas
som att lika svåra eller allvarliga sjukdomar åtminstone bör ha lika möjligheter,
och i den mån införande av lika möjligheter ska drabba några patientgrupper i
form av sämre tillgång till behandling så är det grupper med mindre allvarliga
sjukdomar som i första hand bör drabbas. Som McCabe (2010) påpekar verkar
en jämlik tillgång till ett gott hälsoutfall förutsätta att särbehandlingen endast
gäller särläkemedel som har en god effekt och som därmed påverkar
hälsoutfallet i en mer substantiell grad. Detta stöds ju av den etiska plattformens
skrivningar om att en patientgrupp inte kan ha behov av något som de inte har
nytta av och att vi i tillämpningen av plattformen generellt har ställt krav på att
vi balanserar behovets storlek mot den nytta behandlingen kan göra.
Särläkemedel definieras av att de används för behandling av tillstånd som är
både sällsynta och svåra. På samma sätt som för andra tillstånd och andra
behandlingar, inklusive andra läkemedel, ska svårighetsgraden hos det tillstånd
som särläkemedlet ska användas för värderas och högre prioritet ska ges åt de
svåraste tillstånden enligt ovan. I regel är dessa tillstånd svåra men det finns en
betydande skillnad i svårighetsgrad mellan olika sjukdomar och svårighetsgraden inom en sjukdom tenderar att variera under sjukdomsperioden. Här
är det angeläget att värdera det aktuella tillståndet och prognos vid
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interventionstillfället dvs. när ett visst läkemedel sätts in. Detta
ställningstagande stöds i stor utsträckning av den internationella litteraturen. Ett
flertal författare (NICE 2004; Hughes et al. 2005; McCabe et al. 2005, 2006;
McCabe 2010) diskuterar om det är sällsyntheten hos en viss sjukdom som
berättigar sjukdomen och dess läkemedelsbehandling till särbehandling, men
kommer fram till att argumenten om sällsynthet generellt handlar om
svårighetsgrad (vi återkommer till argument kring sällsynthet nedan). McCabe
et al. (2006) menar dock att det vore värdefullt att studera huruvida
medborgarna/samhället är villigt att betala mer för sällsynta svåra sjukdomar än
för vanliga svåra sjukdomar. I den brittiska medborgarpanelen kring
särläkemedel lyfter man särskilt fram livshotande tillstånd som angelägna att
behandla (NICE 2004).
Vår slutsats är att särskild hänsyn bör tas till sjudomens/tillståndets
svårighetsgrad vilket är väl i linje med den etiska plattformen som ger en
central ställning till tillståndets svårighetsgrad men föreskriver att
svårighetsgraden ska balanseras mot den effekt som åtgärderna har på detta
tillstånd. Detta ger dock ingen särställning till just sällsynta sjukdomar i sig
men kan kräva att sällsynta tillstånd särbehandlas för att sjukdomar med lika
stor svårighetsgrad ska behandlas lika.
Den andra tolkningen av tanken om lika utfall är att när vi jämför olika svåra
tillstånd så har vi skäl att prioritera de tillstånd där det saknas alternativa
behandlingsmöjligheter som kan lyfta patientgruppen mot ett mer jämlikt utfall
av hälsa (en idé som även stöds av tanken om lika möjligheter). Detta måste
dock balanseras mot möjligheten att göra nytta för den tidigare förfördelade
gruppen men ger visst stöd för att ha något lägre krav på accepterbar nytta för
att vi inte återigen ska hamna i en nivelleringsproblematik. Om gruppen
gentemot vilket särläkemedlet riktar sig har ett sämre utgångsläge och sämre
möjligheter att uppnå ett gott hälsoutfall bör detta vägas in.
Detta argument kring bristande alternativ hittar vi även i den internationella
litteraturen så låt oss granska de argument som framförs för och emot detta mer
i detalj (se exempelvis McCabe et al. 2005; Rosenberg-Yunger et al. 2011). I
många fall framförs detta argument utan att kvalificera huruvida det alternativ
som finns ska särbehandlas även om den inte leder till förbättrad hälsa utan
endast förhindrar sjukdomsutveckling, förlänger livet under en kort period eller
när prognosen är mycket dålig (McCabe et al. 2005). I relation till den
modifierade rule of rescue (RoR) som används i vissa nationella kontexter (se
nedan) förknippas den dock med krav på en mer väsentlig effekt hos alternativet
(och detsamma förefaller gälla den brittiska medborgarpanelen) (NICE 2004;
Rosenberg-Yunger et al. 2011).
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För det första är argumentet om bristande alternativ inte endast tillämpligt i
relation till sällsynta sjukdomar utan det kan även saknas alternativ behandling i
relation till mer vanliga sjukdomar och kan därmed inte användas för att
särbehandla sällsynta sjukdomar i sig.
För det andra måste begreppet ”brist på alternativ” i detta sammanhang
definieras tydligt. Det måste tolkas som att det saknas alternativ som påverkar
själva grundsjukdomen. De läkemedelsalternativ som övervägs i detta
sammanhang botar endast i undantagsfall den aktuella sjukdomen utan har
kanske oftare en påverkan på sjukdomens progress. Likaså kan läkemedlet ha en
påverkan på personens livskvalitet även om den inte förhindrar ett fortsatt
sjukdomsförlopp. I relation till alla sjukdomstillstånd finns det dock alltid
alternativet att ge symtomlindrande eller palliativ behandling. Om det
övervägda läkemedelsalternativet har en låg grad av effektivitet kan denna
symtomlindrande behandling vara ett väl så bra alternativ. Effekten av denna
symtomlindrande behandling kan dock påverkas av vetskapen om att det finns
en aktivt syftande behandling av tillståndet. När vi bedömer huruvida det finns
brist på alternativ måste det därför alltid övervägas om det symtomlindrande
eller palliativa alternativet kan ses som ett rimligt alternativ (McCabe et al.
2006; Largent & Pearson 2012).
McCabe et al. (2006) kritiserar argumentet kring bristande alternativ och menar
att det implicerar att om det finns ett sätt att rädda ett liv så ska det räddas till
vilken kostnad som helst, men om det finns flera sätt gäller inte detta – vilket de
menar är absurt. Ett problem med McCabes argument är att i många fall står inte
valet när det gäller läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar mellan att
”rädda ett liv” eller inte utan mellan att förlänga livet, eller förbättra
livskvaliteten utifrån ett svårt initialt tillstånd.
Låt oss säga att vi har två likvärdigt svåra tillstånd A och B som båda innebär en
livskvalitet av 0,2 på en skala från 0 till 1 där 1 är optimal livskvalitet (man kan
resonera på liknande sätt med risk för förkortad livslängd). För tillstånd A har vi
tre olika behandlingar som var för sig höjer livskvaliteten med 0,2 enheter och
som tillsammans alltså kan åstadkomma att patienter med A får en livskvalitet
som är 0,8. För B finns endast en behandling som innebär att livskvaliteten höjs
med 0,2. Låt oss också säga att resurser i detta fall inte är något problem utan vi
kan ge både A och B de behandlingar som finns. Om vi tolkar behovssolidaritetsprincipens tanke om lika utfall strikt skulle vi ge A och B varsin
behandling så att de både kommer upp i en livskvalitet om 0,4 även om de då
ligger långt under en optimal hälsonivå. Detta förefaller inte vara en rimlig
tolkning utan det förefaller rimligare att tolka plattformen som att man bör ge A
och B de behandlingar som finns tillgängliga även om det skapar ett ojämlikt
hälsoutfall men en totalt högre hälsonivå. Däremot skulle plattformen kunna
tolkas som att samhället framför allt bör satsa forskningsmedel på att ta fram
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behandlingar gentemot B för att de ska ges mer lika möjligheter till ett lika
utfall än satsa på att A ska kunna komma upp till full livskvalitet.
Låt oss nu förändra exemplet något genom att lägga in en resursbegränsning och
lägga kostnader på de olika behandlingarna. De behandlingar som kan ges
gentemot A kostar var och en 100 kronor, den behandling som kan ges mot B
kostar 200 kronor och vi har en budget på 300 kronor. Utifrån en tanke på
kostnadseffektivitet så borde vi ge A alla tre behandlingarna eftersom vi då får
totalt sett mest hälsa för pengarna. Men om vi ger en viss prioritet åt ett lika
hälsoutfall och därmed utgår från det större behovet så bör vi efter att ha gett A
en behandling ge B en behandling även om den jämlikheten köps till priset av
en lägre total hälsa. I sig är det inte bristen på alternativ som leder till att den
enda behandlingen till B prioriteras framför att ge tilläggsbehandling till A utan
huruvida vi kan närma oss ett mer lika hälsoutfall eller inte. Om det endast finns
en behandling för ett visst allvarligt tillstånd och inga andra alternativ så
kommer den aktuella patientgruppen att gå obehandlad (se ovan kring hur detta
ska tolkas) om detta enda alternativ inte används. Även om denna enda
behandling har en sämre kostnadseffektivitet – så finns det utifrån tanken om att
minska gapet mellan olika gruppers hälsoutfall skäl att ge viss prioritet åt denna
enda behandling framför att ge ytterligare behandling åt ett tidigare behandlat
tillstånd eftersom detta redan resulterat i förbättrad hälsa för den aktuella
patientgruppen.
Samtidigt är det naturligtvis bättre om det genomsnittliga hälsoutfallet för
befolkningen är så högt som möjligt, dvs. det är inte önskvärt att åstadkomma
jämlikhet genom en alltför stor nivellering av alla till ett lågt hälsoutfall. Detta
leder till att man måste göra en avvägning när kostnaden för att ge patienter med
B sin enda behandling kostar för mycket för patienter med A (och därmed
påverkar den genomsnittliga nivån av hälsa mer allvarligt).
När det gäller att bedöma huruvida det finns relevanta behandlingsalternativ till
ett läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar finns det ett antal olika
aspekter som bör vägas in (men detta gäller enligt ovan även andra typer av
läkemedel). I den mån det finns andra behandlingsalternativ: Ger läkemedlet en
mer väsentlig effekt jämfört med alternativen? Här kan sådant som att det rör
sig om barn eller ungdomar under utveckling spela roll för hur man bedömer
effekterna av läkemedlet i förhållande till andra alternativ. I dessa fall kan det
vara så att sjukdomstillståndet utan läkemedlet riskerar att leda till mer
allvarliga och långtgående tillstånd (i termer av funktionshinder, lidande,
förlorade levnadsår etc.).
Vår slutsats är att det finns utrymme för att väga in huruvida ett visst tillstånd
har olika behandlingsalternativ eller inte utifrån ovanstående resonemang.
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Detta baseras på behovs-solidaritetsprincipens skrivningar om att man bör
eftersträva ett jämlikt hälsoutfall för befolkningen.
Emellertid är bristande alternativ inte endast tillämpligt i relation till sällsynta
sjukdomar utan det kan även saknas alternativ behandling i relation till mer
vanliga sjukdomar även om det i det senare fallet är troligare att det går att ta
fram ett kostnadseffektivt alternativ.
När det gäller att bedöma vad som är ett rimligt alternativ ger den etiska
plattformen utrymme för att bedöma svårighetsgraden hos tillståndet och
effekten av åtgärden och dessa aspekter kan vara kopplade till sådant som
biologisk ålder, livsstil eller andra aspekter. Här är det dock viktigt att vara
observant eftersom människovärdesprincipen inte tillåter hänsyn till
kronologisk ålder eller andra sådana aspekter om de inte påverkar
svårighetsgraden eller effekten. Frågan om tillgänglighet styrs av skrivningarna
om ett jämlikt hälsoutfall och av Hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om
vård på lika villkor för befolkningen. Om möjligheten att tillägna sig ett
alternativ med visad effekt är kopplad till nedsatt autonomi säger behovssolidaritetsprincipen att behoven hos grupper med nedsatt autonomi särskilt bör
bevakas så att de får vård på samma villkor som resten av befolkningen.
Kostnadseffektivitet
Vilken vikt som ska läggas vid kostnadseffektivitetsprincipen i relation till
övriga principer har ju enligt ovan modifierats i lagen om läkemedelsförmåner
men en rimlig tolkning förefaller dock vara att kostnadseffektivitetsprincipen
ska balanseras mot de övriga två principerna. Detta uttrycks i att vi accepterar
en lägre kostnadseffektivitet för åtgärder som riktar sig till svårare tillstånd.
När en lägre kostnadseffektivitet främst beror på kostnadsfaktorn som framför
allt är kopplade till storleken på den grupp som patienten tillhör – dvs. storleken
på marknaden för läkemedlet och inte på dålig effekt hos åtgärden – finns det av
humanitära skäl anledning att dels försöka påverka prissättningen av
särläkemedlet genom en dialog med aktuellt marknadsförande företag och dels
även acceptera en sämre kostnadseffektivitet. Detta förstärks även av kravet på
att inte underlåta att ge vård åt svårt sjuka grupper i de fall en liten patientgrupp
också är svårt sjuk.
Här kan det vara väsentligt att lyfta fram att även de alternativ som står till buds
i relation till sällsynta sjukdomar och små patientgrupper är beroende på vilka
resurser som (enligt ovan) genereras för forskning och utveckling i relation till
gruppen och detta påverkar därmed evidensen för de effekter som åtgärden har.
Det är viktigt att framhålla att den etiska plattformens principer till viss del drar
i olika riktning. Behovs-solidaritetsprincipen förespråkar lika möjligheter och
lika utfall när det gäller hälsa vilket innebär att man betonar att det större
behovet ska prioriteras. Kostnadseffektivitetsprincipen å andra sidan betonar
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snarare att vi ska försöka åstadkomma så mycket hälsa som möjligt för de
medel vi har. Eftersom behovs-solidaritetsprincipen ges en viss prioritet framför
kostnadseffektivitetsprincipen kan det tolkas som att man är villig att offra en
viss grad av total hälsa för att hälsan ska kunna fördelas mer jämlikt. Detta
avspeglas i detta sammanhang i att vi bör acceptera en sämre
kostnadseffektivitet för läkemedel riktade mot sällsynta och svåra sjukdomar för
att grupper som drabbas av dessa tillstånd ska kunna ges mer jämlika
möjligheter och hälsoutfall. Samtidigt, eftersom vi inte uppfattar prioriteten för
jämlikhet som absolut, innebär det inte att vi kan acceptera vilken
kostnadsineffektivitet som helst och det friskriver alltså inte företagen från krav
på att visa kostnadseffektivitet. Det innebär dock att vi inte på ett enkelt sätt kan
ställa samma krav på kostnadseffektivitet för läkemedel som används vid
sällsynta och svåra sjukdomar eller tillstånd som på läkemedel riktade mot
större patientgrupper och vanligare diagnoser.
6.1.7 Övergripande konsekvenser för en eventuell ransonering som
konsekvens av subventionering av särläkemedel
Om vi accepterar det utrymme plattformen kan ge för en mer generös
behandling av särläkemedel jämfört med andra läkemedel så kommer detta
påverka budgetutrymmet för annan hälso-och sjukvård. I linje med den etiska
plattformens intentioner bör ett sådant minskat utrymme i första hand påverka
grupper med mindre svåra sjukdomstillstånd, eller där åtgärderna har liten
effekt, eller dålig kostnadseffektivitet beroende på dålig effekt (se Sandman &
Tinghög 2011).
6.1.8 Gruppstorlek och budgetpåverkan
Enligt den etiska plattformen är det inte möjligt att ta hänsyn till den
aggregerade nyttan eller kostnaden av en viss åtgärd i samhället. Det faktum att
de grupper som normalt kräver särläkemedel är små, och den totala
budgetpåverkan (trots dålig kostnadseffektivitet på grund av hög kostnad) kan
vara liten, är alltså inget som vi kan ta hänsyn till i vår prioriteringsbedömning
per se.
När det gäller diskussionen kring budgetpåverkan som små grupper/sällsynta
sjukdomstillstånd ger, har den framför allt lyfts fram i relation till svåra
sällsynta sjukdomar. I detta fall står valet mellan att ge mindre patientgrupper
med svårare sjukdomar ett mer jämlikt hälsoutfall och att göra så stor nytta som
möjligt för befolkningens totala hälsa. Här kan man argumentera för att om vi
gör skillnad på svårighetsgraden hos olika tillstånd och låter detta vara en faktor
att väga in vid prioriteringen om en viss behandling ska subventioneras eller
inte så finns det möjlighet att ställa mindre kostnadseffektiva behandlingar av
svåra sällsynta sjukdomar mot kostnadseffektiva behandlingar av lindrigare och
vanligare sjukdomar – vilket är i linje med den svenska etiska plattformen. I det
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fallet väger vi dock inte in budgetpåverkan av att behandla tillståndet utan
kostnadseffektiviteten.
I den internationella diskussionen används dock argumentet kring
budgetpåverkan för att hävda att i relation till den totala hälso- och
sjukvårdsbudgeten så handlar det om små totala kostnader för läkemedel till
dessa grupper och det borde därmed inte vara något större problem att finansiera
eller subventionera dessa läkemedel (NICE 2004; Hughes et al. 2005). En
variant av detta argument är att man framför allt bör jämföra totalkostnaden för
allvarliga sällsynta tillstånd med totalkostnaden för lindriga och mer vanliga
tillstånd, och utifrån ett sådant resonemang snarare fördela medel med avseende
på totalkostnad mellan lindriga och allvarliga tillstånd (Rosenberg-Yunger et al.
2011).
Samtidigt, eftersom resurserna är begränsade så innebär det att någon annan
patientgrupp blir utan behandling. Framför allt kan det innebära att patienter
med mer vanligt förekommande tillstånd nekas en kostnadseffektiv behandling
(enligt de gränser som tillämpas för detta) (NICE 2004; Hughes et al. 2005;
McCabe et al. 2006). Man pekar även på att den totala budgetpåverkan av ett
stort antal särläkemedel tillsammans kan bli betydande (McCabe 2010; Largent
& Pearson 2012).
6.1.9 Samhällsperspektivet i den etiska plattformen samt Lag om
läkemedelsförmån
I nuläget ger den etiska plattformen inte utrymme för att väga in nytta och
kostnader i samhället av en viss behandling. Enligt den etiska plattformen ska
prioriteringen utgå från påverkan på berörda grupper, och inte väga in sådant
som är kopplat till personliga egenskaper eller funktioner i samhället, eller till
social ställning. Enligt den senare lagen om läkemedelsförmåner ska dock
samhällsperspektivet beaktas. Det innebär att de olika regelverken kan komma i
konflikt med varandra när hänsyn tas till samhällseffekter vid beräkning av
kostnadseffektivitet. Ett exempel på en sådan konsekvens är att behandlingar
som riktas till icke förvärvsarbetande patientgrupper kan bli mindre
kostnadseffektiva relativt sett när hänsyn tas till alla samhällseffekter. Detta
innebär en konflikt med människovärdesprincipen enligt vilken patientgruppers
ålder, sociala och ekonomiska ställning inte ska påverka prioritering. I en
beslutssituation måste alltså en sådan konsekvens av kostnadseffektivitetsprincipen tydliggöras så att beslutsfattaren kan hantera detta gentemot mot den
överordnade människovärdesprincipen.
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6.2 Slutsatser angående den etiska plattformens rättviseöverväganden när det gäller läkemedel mot sällsynta och svåra
sjukdomar
Den etiska plattformens rättviseöverväganden kan alltså tolkas på följande sätt
när det gäller läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar:
Människovärdesprincipen ger uttryck för att irrelevant grupptillhörighet eller
gruppegenskap inte ska påverka en patientgrupps lika möjligheter och lika utfall
när det gäller hälsa. Huruvida en patientgrupp är liten eller stor är en sådan
irrelevant gruppegenskap och gruppens storlek eller tillståndets sällsynthet bör
därmed inte påverka gruppens möjligheter till behandling eller till att kunna
uppnå ett jämlikt hälsoutfall jämfört med andra större grupper eller grupper med
mer vanliga sjukdomstillstånd.

Behovs-solidaritetsprincipen ger dels uttryck för att alla medborgare bör ges
lika möjligheter att uppnå god hälsa, dels uttryck för att vi bör uppnå ett så lika
hälsoutfall som möjligt för medborgarna. Om vi låter utvecklingskostnaden för
läkemedel mot sällsynta sjukdomar påverka möjligheten att ta del av dessa
läkemedel ges inte medborgarna lika möjligheter till att uppnå god hälsa. I
kombination med idén om lika utfall kan vi dra slutsatsen att patientgrupper
med liknande behov eller liknande svårighetsgrad med avseende på det tillstånd
de lider av bör ges lika möjligheter. Idén om lika utfall ger också upphov till
idén att vi i första hand bör prioritera det större behovet, den svårare sjukdomen,
framför det mindre behovet något som ju även sägs explicit i principen. Utifrån
detta drar vi slutsatsen att sällsynta och svåra sjukdomar bör ges liknande
möjligheter att uppnå god hälsa som vanliga och svåra sjukdomar. I den mån det
saknas behandlingsalternativ för sällsynta svåra sjukdomar jämfört med mer
vanliga sjukdomar kan det finnas skäl att till viss del prioritera
behandlingsalternativen för de sällsynta sjukdomstillstånden. Om en sådan
prioritering leder till att annan vård behöver ransoneras bör en sådan
ransonering i första hand drabba mindre allvarliga tillstånd.
Det stöd som människovärdesprincipen och behovs-solidaritetsprincipen ger åt
att till viss del särbehandla läkemedel mot sällsynta och svåra tillstånd är dock
inte absolut. Kostnadseffektivitetsprincipen ska balansera de ovanstående
principerna så att inte jämlikhet köps till ett alltför högt pris i form av förlorad
total hälsonivå givet de resurser som finns tillgängliga. Även om ovanstående
principer ger uttryck för att vi kan acceptera en sämre kostnadseffektivitet för
behandling av sällsynta och svåra sjukdomar så innebär det alltså inte att vi kan
acceptera vilken kostnadseffektivitet som helst. Var gränsen ska gå kan vi dock
inte uttala oss om utifrån detta principiella resonemang utan detta måste snarare
avgöras i och genom ett praxisförfarande.
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6.3 Andra aspekter som föreslagits vägas in vid prioritering av
särläkemedel
6.3.1 Sällsynta sjukdomar
I analysen av den etiska plattformen har vi genomgående berört sällsynta
sjukdomar och ställt dessa i relation till mer vanliga sjukdomstillstånd. Innan vi
går vidare finns det skäl att närmare granska hur vi ska se på sällsyntheten hos
de tillstånd som vi diskuterar eller att det rör sig om små grupper och framför
allt huruvida sällsyntheten eller att det rör sig om små grupper i sig är etiskt
relevant i detta sammanhang. Argumentet att det rör sig om små grupper
används i samband med en modifierad form av den så kallade ”Rule of rescue” i
vissa länders beslut kring läkemedel (Rosenberg-Yunger et al. 2011; Hughes et
al. 2005).
Den brittiska medborgarpanelen kopplar sällsynthet med särläkemedel. Man
menar där att samhället som helhet blir mer humant genom att acceptera att
även betala för sällsynta svåra sjukdomstillstånd och den behandling som krävs
i relation till dessa (NICE 2004). Vidare pekar man på att konsekvenserna av att
inte subventionera särläkemedel kan leda till att patienter lider och dör,
samtidigt som man ser myndigheterna finansierar mer behandlingen av mer
lindriga tillstånd vilket kan leda till minskat förtroende för hälso- och
sjukvården. Detta kan ses som att hälso- och sjukvården i Storbritannien i detta
fall rör sig från att ge vård utifrån behov. Detta argument ger dock inte någon
särställning till sällsynta sjukdomar eller till särläkemedel i allmänhet utan kan
tillämpas på alla läkemedel/behandlingar som har en låg kostnadseffektivet men
som kan bidra till att förlänga livet på patienter eller lindra deras tillstånd på
olika sätt. Snarare kan det ses som stöd för den etiska plattformens
ställningstagande att oavsett om det är ett sällsynt eller vanligt tillstånd så bör
svåra sjukdomstillstånd ges behandling.
McCabe et al. (2006) argumenterar för att storleken på gruppen inte kan vara
moraliskt relevant för huruvida en grupp ska få hjälp eller inte och illustrerar
detta genom att påpeka att det förefaller absurt att välja att rädda en bil med få
passagerare, i stället för en jumbojet med många passagerare, från att explodera.
Att det rör sig om små grupper och därmed sällsynta sjukdomar kan därmed inte
spela en direkt roll.
McCabe et al. (2005) och McCabe (2010) ställer sig även frågan om vi är villiga
att betala mer för hälsovinster när det gäller sällsynta tillstånd och tar följande
exempel. Anta att det finns två grupper av individer med liknande sjukdomar
(J och K), där J är en sällsynt sjukdom (1/10 000) och K är en mer vanligt
förekommande sjukdom (1/1 000).
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Anta att dessa har samma personliga egenskaper, samma prognos utan
behandling, och samma kapacitet att gynnas av behandlingen. Vidare, anta att
kostnaden för att behandla 1 patient med sjukdomen J är 10 000 kronor och
kostnaden för 1 patient med sjukdomen K är 1 000 kronor. Den totala budgeten
är 10 000 kronor. Detta resonemang ställer frågan på sin spets – om patienten
med sjukdomen J skulle prioriteras framför patienten med sjukdomen K mot
bakgrund att denne lider av en sällsynt diagnos implicerar detta att patienten J
värderas 10 gånger högre. Ur ett rent utilitaristiskt perspektiv borde vi dock i
detta sammanhang välja att behandla patienter med sjukdomen K, då deras
sammanlagda nytta borde väga upp nyttan för behandling för patienten med
sjukdomen J. Ett problem med detta resonemang i ett reellt fall är dock att den
skilda kostnaden mellan behandlingarna mot J och K är beroende av etiskt
irrelevanta faktorer kring utvecklingskostnader och möjligheterna till
marknadsmässig vinst etc.
Som vi redovisat ovan har sällsynthet diskuterats i den medborgarpanel som
genomfördes i Storbritannien kring särläkemedel eftersom det har hävdats att
det finns samhälleliga preferenser för att personer med sällsynta tillstånd där
särläkemedel är aktuella bör kunna uppnå samma hälsa som andra medborgare
oaktat kostnaden för detta (NICE 2004; McCabe 2010). Vi behöver dock
förhålla oss kritiska till vad som kan tänkas påverka de samhälleliga preferenserna för behandling av patienter med sällsynta diagnoser och om dessa
preferenser kan vara en rimlig grund för särbehandling av dessa patientgrupper
utifrån ett etiskt reflekterat perspektiv? Det har exempelvis visat sig att individer
uppvisar olika hjälpbeteenden gentemot patienter med sällsynta sjukdomar
bland annat beroende på huruvida patienten är identifierad; huruvida det rör sig
om statistiska personer; vilken proportion av en patientgrupp som man kan
förväntas hjälpa; huruvida det rör sig om tillstånd som är en konsekvens av otur
(genetiska sjukdomar) eller där individen själv kunnat påverka sin situation
(egenansvar, något som diskuteras som etiskt problematiskt i många
sammanhang (se bland annat ställningstagandet i den etiska plattformen,
Socialdepartementet 1995); och huruvida patienter befinner sig i en geografisk
närhet (vilket också förefaller etiskt irrelevant).
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjensten i Norge har
i flera omgångar diskuterat hur prioriteringar kring patienter med sällsynta
sjukdomar ska hanteras. Rådet rekommenderar att sällsynthet i sig inte bör vara
ett självständigt beslutskriterium. Istället bör sällsynta sjukdomar värderas
enligt de tre prioriteringsöverväganden som gäller för andra sjukdomar;
illståndets allvarlighetsgrad, nyttan av behandlingen samt kostnadseffektivitet. 22
22 Nasjonalt Råd for Kvalitet og Prioritering i Helse- og Omsorgstjenesten. Samfunnsøkonomiske analyser i
helsesektoren – en veileder.
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Vår slutsats är att sällsynthet eller gruppstorlek i sig inte kan vara en etiskt
relevant faktor att väga in när vi ska förhålla oss till särläkemedel och detta är
också i linje med den etiska plattformen. Däremot är det rimligt att tro att
samhället uppfattas mer rättvist genom att acceptera att även betala för
sällsynta svåra sjukdomar och den behandling som krävs i relation till dessa.
Detta argument ger dock inte någon särställning till sällsynta sjukdomar i
allmänhet utan kan tillämpas på alla läkemedel/behandlingar som har en låg
kostnadseffektivitet men som är riktade mot svåra sjukdomar och kan bidra till
att förlänga livet på patienter eller lindra deras tillstånd på olika sätt.
Detta bör tolkas dels som att sällsynthet eller gruppstorlek inte i sig kan
användas för att favorisera särläkemedel, dels som att det inte heller bör
användas för att diskriminera särläkemedel. Människovärdesprincipen
implicerar att det inte ska tas hänsyn till vilken grupp patienten tillhör eller vilka
egenskaper den gruppen har som inte är kopplade till vårdbehov eller effekter
av vårdåtgärder. En grupps sällsynthet eller storlek är en sådan irrelevant
egenskap i sig (även om den kan ha indirekta konsekvenser för kostnadseffektiviteten av vårdåtgärden) och bör därmed inte vägas in eller spela någon roll för
vilken behandling man får tillgång till. Däremot kan sällsynthet i likhet med
andra faktorer, t.ex. hög produktionskostnad, vara en förklaring till varför
kostnaden per behandling för läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar
ofta är hög.
6.3.2 Behandling som en rättighet
En typ av argument som har en nära koppling till ovanstående rättviseöverväganden är att patienten skulle ha en etisk rättighet till behandling eller
läkemedel (oavsett kostnad etc.) inom ramen för ett samhälleligt åtagande.
Rättigheter är berättigade anspråk som individer och grupper kan ha på andra
individer eller på samhället oavsett om detta är reglerat i lagstiftning eller
genom avtal. Vanligen skiljer man på positiva och negativa rättigheter, där en
positiv rättighet kräver en aktiv handling från individer för en viss person eller
grupp, medan en negativ rättighet innebär att en individ har rätt att slippa något
(till exempel att bli hotad, skadad eller dödad) (Gericke et al. 2005).
En typ av positiv rättighet som föreslagits när det kommer till resursallokering
inom hälso- och sjukvård är att alla har rätt till en viss miniminivå av sjukvård
oavsett samhällsstatus, inkomst, ursprung etc. Europeiska Unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna (artikel 35, 2010/C 83/02, EU 2012) fastslår till
exempel att:
Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk
vård på de villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög

52
hälsoskyddsnivå för människor skall säkerställas vid utformning och
genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder.

EUs förordning 141/2000 är tydligt inne på rättighetsbaserade argument när de
slår fast att: ”Patienter som lider av sällsynta tillstånd bör ha rätt till samma
kvalitet på behandling som andra patienter.” Detta skulle motivera att det är
”nödvändigt att främja läkemedelsindustrins forskning, utveckling och
försäljning när det gäller lämpliga läkemedel (till dessa patienter).”
Jämfört med ovanstående resonemang kring rättvisa – där olika aspekter
balanseras mot varandra och där en patientgrupp inte kan förväntas en absolut
tillgång till behandling oavsett kostnad – så implicerar rättighetsresonemanget
att en patientgrupp bör ha en sådan absolut tillgång om man har en rättighet till
en viss behandling. Ett annat problem med denna form av rättighetsbaserade
argument är dels att det inte är klart för vilka grupper de gäller (dvs. om det
endast gäller för grupper med tillstånd av en viss allvarlighetsgrad och i så fall
var gränsen för denna går), dels att det inte är klart vad som ingår i dessa
rättigheter (dvs. hur mycket en patient ska har rätt till). Detta innebär också att
dessa uttalanden inte ger någon konkret vägledning kring hur läkemedel mot
sällsynta och svåra sjukdomar ska behandlas.
Vår bedömning är att detta mer absoluta krav på tillgång till behandling för
sällsynta och svåra sjukdomar lider av flera brister som gör att vi drar slutsatsen
att den etiska plattformen inte bör ersättas med ett rättighetstänkande kring
behandling. Dels är det praktiskt svårt att dra gränsen för vilka patientgrupper
som har rätt till behandling och i så fall vilken form av behandling och vi
riskerar att få olika gränsdragningsproblem i relation till de grupper som faller
utanför dessa rättigheter. Dels riskerar detta att inte ge oss några möjligheter att
kontrollera kostnaderna för behandlingen eftersom det inte förefaller ge
utrymme för några kostnadseffektivitetsöverväganden när det gäller den
behandling som man har rätt till.
6.3.3 Rule of rescue
Ett annat etiskt argument som har använts för att ge en mer absolut tillgång till
läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar är den så kallade ”Rule of rescue”
(RoR). Låt oss därför granska om RoR förefaller rimlig att tillämpa i detta
sammanhang och om den därför bidrar med överväganden som bör ersätta eller
komplettera den etiska plattformens överväganden.
Jonsen (1986) identifierade i sitt arbete med etisk värdering av medicinsk
teknologi en moralisk respons på situationer där patienterna stod inför direkt
dödshot som slog ut alla överväganden angående kostnadseffektivitet –
nämligen att de ”fördömda” måste räddas.
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Denna respons kallade han ”Rule of rescue”. Rosenberg-Yunger et al. (2011)
ger exempel på att varianter av RoR tillämpas i Australien, Canada och Israel
vid bedömning av särläkemedel. Hadorn (1991) menar att RoR också
aktualiserades i samband med de prioriteringar som genomfördes i Oregon
under 1990-talet. RoR kännetecknas traditionellt av tre olika aspekter:
1. det handlar om en direkt och mer intuitiv respons på den situation man ställs
inför;
2. det rör sig om en identifierad individ eller grupp;
3. individen eller gruppen står inför ett nära förestående livshot som är möjligt
att åtgärda.
Intuitiv respons
Låt oss titta på dessa tre aspekter i tur och ordning. Den direkt eller mer
intuitiva respons som RoR exemplifierar kan motiveras av en direkt
känslomässig respons på den beskrivna situationen eller som en direkt upplevd
plikt att agera i denna typ av situation, eller en kombination av dessa (McKie &
Richardson 2003). Moralpsykologiskt beskrivs detta som att människor inte kan
stå overksamma inför en person som är i omedelbar livsfara och där de kan
hjälpa oavsett om detta är det bästa sättet att använda begränsade resurser på
eller inte (Hadorn 1991).
Olika etiska teoribildningar ger olika utrymme för att ta hänsyn till
känslomässiga responser eller intuitiva plikter men det är viktigt att betona att
många teoribildningar ger någon roll åt båda dessa aspekter i det moraliska
livet. Inom hälso- och sjukvårdsetiken lyfter man ofta fram dessa som
väsentliga i mötet med individer där personalen förväntas ha en vårdande roll
och där ett mer reflekterande eller kritiskt granskande förhållningssätt skulle
kunna motverka möjligheten att agera vårdande. Samtidigt riskerar ett sådant
förhållningssätt att komma i konflikt med krav på rättvisa och vi måste
åstadkomma balans mellan dessa mer direkta responser och rättvisekraven,
exempelvis genom att reflektera över inom vilka ramar det är rimligt att endast
följa den mer direkta responsen (Kuhse 1999). När det gäller frågan om
läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar är det i högsta grad en
rättvisefråga där denna form av direkt respons inte förefaller tillämplig på ett
enkelt sätt utan kräver kritisk reflektion. Följaktligen behöver vi analysera
huruvida dessa andra aspekter av RoR håller för en sådan kritisk granskning och
skulle kunna tillämpas även om det inte görs på ett intuitivt sätt.
En mer indirekt tolkning av denna intuitiva respons är att den är ett uttryck för
barmhärtighet. Även om våra rättviseöverväganden kommer fram till att det inte
är rimligt att ge resurser till en viss behandling så kräver vårt behov av att vara
barmhärtiga och leva i ett barmhärtigt samhälle att vi ändå under vissa
omständigheter bortser från dessa rättviseöverväganden och agerar trots dessa
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(McKie & Richardson 2003). Eftersom detta är mer en indirekt tolkning av RoR
och samtidigt den tolkning som vi ser som mest intressant kommer vi att
behandla den i ett eget avsnitt nedan.
Identifierbarhet
När det gäller identifierbarheten ligger det naturligtvis i sakens natur att en
direkt respons förutsätter att den individ som responsen riktar sig emot är
identifierad. Frågan är dock om det är ett rimligt krav utifrån ett rättviseperspektiv.
McKie och Richardson (2003) pekar på att RoR inte har sin grund i
jämlikhetsbaserad rättviseteori (dvs. det som den etiska plattformen ger uttryck
för) då principen inte handlar om att rädda de värst drabbade eller de med
största behoven (Rawls 1971; Callahan 1994) eftersom den fokuserar på
identifierade individer eller grupper. Rawls (1971) utgår snarare från motsatsen
i sin rättviseteori, att vi ska bortse från vilka konkreta individer det handlar om
och har konstruerat ett tankeexperiment för att komma fram till en sådan
rättviseteori. I detta tankeexperiment befinner vi oss bakom en slöja av
okunnighet där vi inte vet vilka individer som får del av de medel vi fördelar,
utan vi konstruerar rättviseprinciper som vi skulle kunna acceptera oavsett
vilken position vi sedan kommer att befinna oss i.
En sådan rättviseteori bygger alltså på att man inte kan identifiera specifika
individer eller grupper utan på att vi alla skulle kunna tillhöra den grupp som
gynnas eller missgynnas. Mer allmänt bygger de jämlikhetsbaserade
rättviseteorierna på att människor endast ska särbehandlas på moraliskt
relevanta grunder (se ovan när det gäller människovärdesprincipen) och
huruvida man är identifierad är inte en sådan moraliskt relevant grund ur ett
rättviseperspektiv (även om det enligt ovan kan vara etiskt relevant på andra
sätt). Det är ju ofta en ren tillfällighet vem av de som är drabbade av ett svårt
sjukdomstillstånd som blir identifierad och det beror också, i dagens samhälle,
på vem som råkar eller har möjlighet att få medial uppmärksamhet (McKie &
Richardson 2003; McCabe et al. 2006; Largent & Pearson 2012).
Huruvida patienter är identifierade eller inte har dock i praktiken visat sig spela
roll vid beslutsfattande. Identifierade patienter tycks skapa en större empatisk
respons, vilket även gör att människor är mer villiga att göra personliga
uppoffringar för att hjälpa dessa individer (Jenni & Loewenstein 1997).
Exempel på där identifierade offer har fått stor uppmärksamhet och där viljan
att bistå ekonomiskt varit stark är många. Ett klassiskt exempel är fallet med 18
månader gamla ”baby Jessica” som fastnade i en brunn. Under och efter dramat
samlade allmänheten in över 700 000 US dollar till familjen.
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Hade samma mängd resurser lagts på olika preventiva åtgärder inom
exempelvis hälso- och sjukvården hade förmodligen flera hundra människoliv
kunnat räddas. Att samla in pengar till ”statistiska offer” har dock visat sig vara
svårt. Detta bör noteras som ett problem vid beslutsfattande om läkemedel till
grupper med sällsynta svåra sjukdomar.
Largent och Pearson (2012) pekar på att medial uppmärksamhet är än mer
problematisk om den baseras på vad som framför allt är synliga problem (även
om de inte är så allvarliga i sig) eller baseras på att vi har starka känslor (rädsla
etc.) för vissa tillstånd (ex. cancer) som vi inte har för andra motsvarande svåra
tillstånd.
Nära förestående livshot
När det gäller att de individer som berörs av RoR ska vara föremål för ett
åtgärdbart nära förestående livshot så innebär det att de i likhet med många
jämlikhetsbaserade rättviseteorier även har ett stort behov och därmed en
jämförelsevis stor rätt till gemensamma resurser. Detta är även i linje med
behovs-solidaritetsprincipen i den etiska plattformen. Samtidigt är det uppenbart
att denna respons inte aktualiseras i alla situationer där individer eller grupper
står inför livshot, exempelvis om det rör sig om äldre personer, personer som är
multisjuka eller befinner sig i slutstadiet av en svår sjukdom – dvs. där vi inte
uppfattar döden som en så stor förlust eller där döden är mer väntad (McKie &
Richardson 2003).
I de fall det inte finns några åtgärder som kan påverka livshotet på ett värdefullt
sätt genom att leda till fortsatt värdefullt liv (som kan vara fallet vid exempelvis
multisjukdom eller i livets slutskede) så är det i linje med en jämlikhetsbaserad
rättviseteori och den svenska etiska plattformen att avstå från att göra en
livräddande insats. Däremot förefaller RoR för snäv om den även utesluter de
fall av livshot som kan åtgärdas på ett värdefullt sätt men som av olika skäl
ändå inte väcker den beskrivna responsen, exempelvis för att vi har fördomar
mot äldre personer eller grupper som vi inte kan identifiera oss med.
När det rör sig om livshot ska det röra sig om en substantiell risk för nära
förestående död. Även om det råder oklarhet kring var gränserna för
”substantiell risk” och ”nära förestående” går är RoR inte tillämplig när det
gäller att förhindra en liten risk för död längre fram i livet (McKie &
Richardson 2003). Inte heller detta är i linje med den etiska plattformen som
inte ger särskild prioritet för akut livshot framför att förhindra risk för död
längre fram i livet (om riskerna för detta är likvärdiga).
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I den utvecklade diskussionen kring RoR har dock kravet på direkt livshot
utvidgats så att RoR även kan tillämpas om en individ eller grupp står inför en
stor negativ påverkan på sin livskvalitet eller ett stort funktionshinder (McKie &
Richardson 2003; Largent & Pearson 2012). Detta är en rörelse i en riktning
som skapar bättre överensstämmelse med den etiska plattformen som inte ger
prioritet för livshot framför påverkan på livskvalitet i vid bemärkelse.
Hänvisningen till livshot eller allvarlig påverkan på livskvalitet kan enligt
jämlikhetsbaserad rättviseteori och den etiska plattformen motivera att man
tillåter en lägre kostnadseffektivitet, men att stora behov skulle motivera en
absolut tillgång till resurser oavsett kostnad förefaller inte rimligt. Det skulle
riskera att dränera andra delar av hälso- och sjukvården på ett sätt som leder till
en allmän sänkning av hälsonivån. Ett eventuellt accepterande av att tillåta
större kostnader och sämre kostnadseffektivitet för svårare tillstånd bör
följaktligen i sådana fall balanseras mot kraven på kostnadseffektivitet.
Eftersom RoRs fokus på identifierbarhet är etiskt problematisk, framför allt när
vi ska tillämpa den på grupp- och policynivå, så hittar vi några modifierade
varianter på RoR i litteraturen som även tillämpas i vissa länder, t.ex.
Australien, Israel och Storbritannien (Rosenberg-Yunger et al. 2011; NICE
2009). I dessa versioner ska tillståndet, förutom att det innebär ett livshot eller
allvarlig livskvalitetspåverkan också 1) sakna alternativ behandling; och i vissa
fall är det även ett krav att det ska 2) drabba små patientgrupper (RosenbergYunger et al. 2011; Hughes et al. 2005). I de fall dessa modifierade versioner av
RoR tillämpas i praxis lägger man till att det övervägda alternativet ska ha
effekt på tillståndet (även om det inte är kostnadseffektivt) (Rosenberg-Yunger
et al. 2011; McKie & Richardson 2003; Largent & Pearson 2012). Det första
och det sista av dessa överväganden har vi redan behandlat ovan när vi
analyserade den etiska plattformen och där kom vi fram till att det fanns
utrymme för att väga in dessa aspekter utifrån plattformen. Det mellersta av
dessa överväganden avfärdade vi i ett tidigare avsnitt.
Slutsatsen av detta resonemang är att de aspekter som RoR skulle kunna bidra
med som inte täcks av den etiska plattformen, intuitiv respons, identifierbarhet
och en absolut tillgång till insatser oavsett kostnader, inte är rimliga att väga in
utifrån ett rättviseperspektiv. Kravet på identifierbarhet är för det första inte
tillämpligt i relation till de beslut kring särläkemedel som diskuteras här
eftersom dessa fattas på en generell nivå utan att det finns någon identifierbar
individ närvarande eller under övervägande. Kravet på identifierbarhet strider
också mot människovärdeprincipens intentioner eftersom det återigen innebär
prioritering av en viss grupp patienter, dvs. de patienter som är identifierade.
Och därmed innebär det en diskriminering av den grupp patienter som inte är
identifierade.
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Kravet på absolut tillgång till insatser oavsett kostnader har vi redan
problematiserat i förra avsnittet och förefaller mindre rimligt om vi släpper
kravet på identifierbarhet och intuitiv respons eftersom vi då måste väga in hur
andra grupper drabbas av en sådan resursåtgång som absolut tillgång kräver.
Att det ska handla om ett nära förestående livshot täcks redan av den etiska
plattformen men plattformen tolkar stort behov eller allvarlig svårighetsgrad
vidare och inkluderar därmed med en större andel av de tillstånd som kan ses
som stora behov (något som ju även vidareutvecklingen av RoR förefaller ha
accepterat).
Vår slutsats av ovanstående resonemang är att den traditionella RoR i sig inte
förefaller bidra med några moraliskt relevanta aspekter utöver de som den
svenska etiska plattformen bidrar med som bör vägas in när det gäller
behandlingen av läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomar.
6.3.4 Barmhärtighet
En tolkning av den ovanstående RoR är att det framför allt handlar om att det
har ett värde att vara barmhärtig eller veta att man lever i ett barmhärtigt
samhälle som tar hand och försöker hjälpa de människor som befinner sig i
livshotande eller andra svåra situationer även om detta strider mot eller går
utöver våra rättviseöverväganden (McKie & Richardson 2003; Largent &
Pearson 2012). Detta värde består dels i att vetskapen skapar större trygghet och
tillit till samhället utifrån ett egenintresse eftersom vi alla kan löpa risk att
drabbas av svåra sjukdomar, dels utifrån en mer altruistisk motivering som
består i att vi påverkas positivt av att bara veta att vi lever i ett barmhärtigt
samhälle. Det kan även ha mer indirekta väsentliga effekter i att det signalerar
att människoliv och mänsklig välfärd är högt värderat i vårt samhälle. McKie
och Richardson (2003) argumenterar för att detta är en faktor som därför även
borde vägas in i våra kostnadseffektivitetskalkyler.
En utgångspunkt för kostnadseffektivitetskalkyler är att åtgärder som förväntas
producera samma antal kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) är lika värdefulla
oavsett kontexten eller de personliga egenskaperna hos de som kan tänkas få
behandlingen (McKie & Richardson 2003). Det innebär att det inte finns
utrymme att särbehandla läkemedel riktade mot sällsynta sjukdomar. Men
McKie och Richardson (2003) argumenterar för att det finns fyra källor till nytta
som en hälsointervention kan medföra och som innebär att
kostnadseffektivitetskalkylen kan utvecklas:
1. Nyttan som individen erhållit genom en hälsoförbättring (t.ex. mätt i
QALYs),
2. Nyttan som individen erhållit genom vetskapen att ett försök att hjälpa
denne har gjorts,
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3. Samhällets nytta av hälsoförbättringen,
4. Samhällets nytta av vetskapen att något gjorts för att försöka hjälpa någon
som är särskilt utsatt.
Nyttan från punkt 2 och 4 räknas inte med i en konventionell
kostnadseffektsanalys men vetskapen om att samhället tar hand om utsatta
individer kan generera denna typ av nytta. Effekten av punkt 2 är i
sammanhangen liten eftersom endast en individ är påverkad och den största
nyttan för denna generellt kommer från hälsoförbättringen. Men när det gäller
punkt 4 så kan detta upplevas av hela befolkningen och kan därmed potentiellt
vara av betydelse. Detta inkluderar den förstärkta känsla av säkerhet som härleds från vetskapen om att man lever i ett medkännande samhälle, där de med
ett stort och akut behov inte ignoreras. Det är dock en stor utmaning att
empiriskt fastställa storleken på denna samhällsnytta. Tidigare studier har
påpekat att det finns ett behov av mer forskning i fråga om de samhälleliga
preferenserna för prioriteringar gällande sällsynta svåra sjukdomar (Drummond
et al. 2007; McCabe 2010). Det finns i dagsläget få tillgängliga studier på
området. Av de studier som finns har det dels framkommit att individer intuitivt
verkar ha en större betalningsvilja för små, identifierade patientgrupper (NICE
2004), dels att individer inte verkar göra någon skillnad mellan större och
mindre grupper givet att allt annat är lika (Mentzakis et al. 2010; Desser et al.
2010).
Traditionella gränsvärden för kostnadseffektivitet överensstämmer inte alltid
med de samhälleliga preferenserna för behandling av sällsynta (svåra?)
sjukdomar (Drummond et al. 2007; Stolk et al. 2005). Legitimiteten för
tillgången på läkemedel vid dessa tillstånd, vilar på huruvida standardmetoderna
för hälsoekonomiska utvärderingar väger in samhälleliga preferenser på ett
adekvat sätt (Drummond et al. 2007). När National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien samlade ett medborgarråd för att
diskutera sällsynta diagnoser 2004 så ansåg 20 av 27 rådsmedlemmar att det ska
finnas ett alternativt sätt att bedöma värde för små patientgrupper. Av dessa 20
ansåg 4 stycken att personer med sällsynta sjukdomar alltid ska behandlas av
principskäl, medan 16 stycken ansåg att National Health Service (NHS) ska
överväga att betala högre priser för patienter med vissa sällsynta sjukdomar
dock beroende på hur allvarligt sjukdomstillståndet är, huruvida den ger en
signifikant hälsoförbättring samt om situationen är livshotande (NICE 2004).
Som en konsekvens av detta medborgarråd har NICE utvecklat speciella regler
för små patientgrupper med kort förväntad överlevnad enligt följande (NICE
2009):
2.1 This supplementary advice should be applied in the following circumstances and
when all the criteria referred to below are satisfied:
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2.1.1 The treatment is indicated for patients with a short life expectancy, normally less
than 24 months and;
2.1.2 There is sufficient evidence to indicate that the treatment offers an extension to life,
normally of at least an additional 3 months, compared to current NHS treatment, and;
2.1.3 No alternative treatment with comparable benefits is available through the NHS,
and;
2.1.4 The treatment is licensed or otherwise indicated, for small patient populations.

Desser et al. (2010) genomförde en tvärsnittsundersökning med syfte att
undersöka om det finns samhälleliga preferenser för behandling av sällsynta
sjukdomar framför mer vanliga sjukdomar. De tillfrågade var 1 547
slumpmässigt utvalda norrmän mellan 40–67 år som fick fylla i en webbaserad
enkät med en svarsfrekvens på 26 procent vilket gör resultatet svårtolkat.
Respondenterna ställdes inför en valsituation där de fick välja mellan att
finansiera behandling för en sällsynt sjukdom eller en vanlig sjukdom.
Det fanns två olika scenarion. I det första var behandlingskostnaderna lika stora
för båda grupperna och i det andra var kostnaderna för behandling av den
sällsynta sjukdomen högre. Varje respondent fick även ranka fem olika
påståenden som rörde attityder gällande rättvisa på en femgradig skala. De fann
inga bevis för att det skulle finnas speciella samhälleliga preferenser för
behandling av sällsynta sjukdomar, allt annat lika. Attitydfrågorna visade dock
på att det fanns starka preferenser för en jämlik vård och lika rätt till vård även
för patienter med sällsynta sjukdomar.
En explorativ studie där deltagarna fick ta ställning till olika alternativ (discrete
choice) genomförd av Mentzakis et al. (2010) visade inte på några särskilda
preferenser för behandling av sällsynta sjukdomar jämfört med vanligare
sjukdomar, allt annat konstant. Totalt 213 stycken respondenter deltog i
undersökningen, varav majoriteten var studenter. Respondenterna vägde de
olika relevanta attributen för beslutsfattande på ett liknande sätt både för vanliga
och sällsynta sjukdomar. De relevanta attributen var i detta fall kostnader för
behandling, sjukdomens allvarlighetsgrad samt behandlingens effektivitet.
Trots att de ovan presenterade studierna inte har påvisat några tydliga
samhälleliga preferenser för behandling av sällsynta sjukdomar krävs det mer
forskning på området innan några slutsatser kan dras. Studierna har svagheter,
där den största invändningen är frågornas hypotetiska karaktär. Studien av
Mentzakis et al. (2010) består även endast av ett litet urval respondenter varav
majoriteten är studenter. Det är emellertid viktigt att skilja på samhälliga
preferenser för sällsynthet i sig och samhällsnyttan av vetskapen att något gjorts
för att försöka hjälpa någon som är särskilt utsatt.
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En viktig kritisk fråga här är naturligtvis hur det skulle påverka medborgarnas
uppfattning om det samhälle de lever i att veta att endast identifierade eller
uppmärksammade individer och grupper med svåra sjukdomar får hjälp och att
det finns andra individer och grupper med lika svåra sjukdomar som inte får
hjälp – dvs. det förefaller troligare att argumentet angående samhällets
barmhärtighet snarare ska kopplas till en idé om möjlighet att hjälpa alla
individer och grupper med de svåraste tillstånden (Largent & Pearson 2012).
Detta förefaller det även finnas starkt empiriskt stöd för (McKie & Richardson
2003; Nord, Richardson, & Macarounas-Kirchmann, 1993; Nord, 1996, 1999;
Nord et al. 1995; Ubel et al. 1996; Ubel, 2000; Pinto, 1997; Nord et al. 1999).
Detta ”symboliska värde” av att hjälpa särskilt utsatta individer med mycket
svåra tillstånd måste då ställas mot det negativa värdet av att man inte kan bidra
i samma utsträckning till att hjälpa icke-identifierade grupper (McKie &
Richardson 2003). Ett problem med detta argument utifrån ett rättviseperspektiv
är att detta kan förstärka tidigare ojämlikheter i samhället genom att man
fokuserar på vissa gruppers svåra tillstånd medan andra grupper blir ignorerade,
eftersom hjälpen av dem inte har samma sociala värde (McKie & Richardson
2003). Likaså, om det finns en egenintresserad aspekt av barmhärtighet och det
visar sig att kostnaden för behandlingen av sällsynta och svåra sjukdomstillstånd framför allt kommer att drabba vanliga men mindre allvarliga
sjukdomstillstånd, så kan det faktum att jag själv har större risk att drabbas av
ett vanligt tillstånd göra att barmhärtighetstänkanden framför allt kopplas till
dessa. Kort sagt, barmhärtighetstänkandet riskerar antingen att styras av mer
irrelevanta överväganden kring vilka grupper vi kan identifiera oss med eller bli
så allomfattande att de kan användas för att ge stöd för att alla bör ha all
tillgänglig behandling (och därmed inte ge någon vägledning när det gäller
fördelningen av begränsade resurser). I kombination med en jämlikhetsbaserad
rättviseteori av det slag som kommer till uttryck i den svenska etiska
plattformen kan dock överväganden kring barmhärtighet ge extra stöd till att ge
alla som har en svår sjukdom tillgång till tillgänglig behandling även om denna
har låg kostnadseffektivitet och att kostnaden för detta (om nödvändigt) i första
hand bör drabba patientgrupper med tillstånd av lägre allvarlighetsgrad.
Samtidigt kan en sådan rättvisesyn innebära att grupper kommer att få leva med
obehandlade tillstånd (eller finansiera detta själv) trots att behandling finns att
tillgå – något som även det kan uppfattas som bristande samhällelig humanitet.
Ju vanligare tillstånd som inte behandlas desto större möjlighet att medborgare i
allmänhet stöter på en person med ett obehandlat tillstånd vilket kanske i än
större utsträckning påverkar upplevelsen av huruvida samhället är humant eller
inte än att mindre grupper med sällsynta men svåra tillstånd inte blir
behandlade.
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Det kan också i det fallet skapa motsättningar mellan patienter med vanliga och
sällsynta tillstånd, något som lyfts fram i den brittiska medborgarpanelen (NICE
2004).
Barmhärtighet kan dock ses som en av de övergripande motiveringar som vi kan
ge för varför vi har en etisk plattform som betonar sådant som ett lika
människovärde och att de svåraste tillstånden bör få hjälp i första hand.
Vår slutsats är att det troligen finns ett värde att veta att man lever i ett
barmhärtigt samhälle som tar hand och försöker hjälpa de människor som
befinner sig i livshotande eller andra svåra situationer. Detta värde består dels
i att vetskapen skapar större trygghet och tillit till samhället utifrån ett
egenintresse eftersom vi alla kan löpa risk att drabbas av svåra
sjukdomstillstånd, dels utifrån en mer altruistisk motivering som består i att vi
påverkas positivt av att bara veta att vi lever i ett barmhärtigt samhälle. Det
kan även ha mer indirekta väsentliga effekter i att det signalerar att människoliv
och mänsklig välfärd är högt värderat i vårt samhälle och att samhället är
villigt att betala för att inte ställa grupper av patienter med svåra tillstånd utan
något behandlingsalternativ.
Givet omständigheten att läkemedel vid svåra sällsynta sjukdomar ofta inte går
att utveckla och producera till ett lågt pris gör att den samhälleliga
betalningsviljan för en QALY kan förmodas vara högre för läkemedel vid
behandling av sådana tillstånd. Samtidigt ställer vi oss tveksamma till att se
barmhärtighetsöverväganden som det huvudsakliga skälet till varför vi skulle
kunna särbehandla läkemedel mot sällsynta och svåra sjukdomstillstånd och
menar att en sådan särbehandling i första hand måste motiveras utifrån
rättviseöverväganden. Detta eftersom barmhärtighetsöverväganden även
förefaller ha möjliga oönskade sidoeffekter som strider mot rimliga
rättviseöverväganden.
6.3.5 Forskning, utveckling och innovation
En grupp av argument för att särbehandla läkemedel mot sällsynta och svåra
sjukdomar är kopplade till att särbehandling krävs för att forskning och
utveckling ska komma till stånd i relation till dessa sällsynta sjukdomstillstånd
men också att forskning kring sällsynta sjukdomar kan bidra mer allmänt till
kunskapsutveckling.
Ett övergripande argument här är att för att privatfinansierad forskning och
utveckling ska komma till stånd i relation till sällsynta sjukdomar som berör
små grupper så måste den investeringskostnad och den vinst som läkemedelsbolagen förväntar sig täckas av det som marknaden kan generera i form av
intäkter.
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Eftersom kostnaden för forskning, utveckling och produktion av särläkemedel
inte skiljer sig från motsvarande kostnader för andra läkemedel – måste
läkemedelsbolagen ta ut ett förhållandevis högre pris (McCabe 2010).
Ett argument som anförs mot detta är att de myndigheter som fattar beslut om
subvention av läkemedlet har ansvar för folkhälsan och inte för företagens
vinstintresse och därför menar man att detta argument är irrelevant för
specialbehandling (McCabe 2010). Ett problem med detta motargument är att
relevanta myndigheter även har ansvar för enskilda individers/medborgares
hälsa och i detta fall uppstår en möjlig konflikt mellan att se till individers hälsa
och se till folkhälsan som eventuellt kan motivera särbehandling. Detta
naturligtvis under förutsättning att man i första läget accepterat att behandling
ska kunna utvecklas och upphandlas på en privat marknad. McCabe et al (2006)
menar också att många särläkemedel har inneburit stora vinster för
läkemedelsföretagen och att argumentet om liten marknad respektive liten
vinstmarginal inte är allmänt giltigt för särläkemedel.
För att något balansera förhållandet mellan investeringar och intäkter finns det
system där samhället på olika sätt subventionerar och stöder framtagning av
läkemedel för sällsynta sjukdomar (se ovan i kapitel 2). I relation till sådana
system har det framförts argument att om samhället subventionerar och ger
medel till forskning kring särläkemedel så förefaller det inte ekonomiskt
rationellt att inte sedan subventionera användningen av dessa framtagna
läkemedel (NICE 2004; Drummond et al. 2007 ). Samtidigt, om samhället
subventionerar forskningen kring dessa läkemedel så skulle det kunna avspeglas
i utvecklingskostnaden och därmed även priset för särläkemedlet något som inte
förefaller uppenbart. Antagligen kan subventioner enbart bidra till att ett företag
ska starta ett utvecklingsarbete med ett nytt läkemedel men det kommer inte att
leda till lägre priser än samhället är villigt att betala för uppnådd effekt med
hänsyn till andra relevanta aspekter. Likaså, när samhället satsar medel på
forskning vet man naturligtvis att gruppen som kommer att kunna använda
läkemedlet är liten, men man har ju inte kontroll över vilken effekt läkemedlet
kommer att ha – så att använda detta som ett argument som generellt skulle vara
giltigt för särläkemedel oavsett vilken effekt de har förefaller inte rimligt.
Det skulle innebära att bara för att företag och samhället börjat satsa pengar i
något som visar sig vara en dålig affär så måste man fortsätta med detta. Så
argumentet kan bara vara giltigt under förutsättning att läkemedlet förväntas ha
en rimlig effektivitet, något som skulle kunna ställas upp som en samhällelig
förväntan på läkemedlet för att ta ställning för vidare subventionering.
Argumentet är även problematiskt eftersom kretsen av samhällen som kan
gagnas av läkemedlet normalt är större än de som satsat medel i dess
framtagande.
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Ytterligare ett argument på samma linje är att även om forskningen kring
särläkemedel genererar blygsamma framsteg eller framsteg som är användbara
för en begränsad grupp så kan de vara första steget i en gradvis innovation som
totalt genererar stora framsteg (NICE 2004; McCabe et al. 2006; McCabe
2010). En variant på detta argument är att man genom att använda den
behandling som finns (även om den är mindre effektiv/ kostnadseffektiv) köper
sig tid inför möjliga kommande genombrott (NICE 2004).
Ett problem med det senare argumentet är att det förmodligen ytterst sällan är
giltigt för en enskild patient om det rör sig om tillstånd med livslängdspåverkan
med kort överlevnadstid, eftersom utvecklingen av nya läkemedel är en relativt
lång process så att även om vi köper oss viss tid är det inte säkert det räcker för
att ett nytt läkemedel ska kunna tas fram.
När det gäller huvudargumentet om att vi måste bejaka de enskilda små stegen i
vad som kan vara en mer genomgripande innovation är ett problem att vi inte
vet i nuläget vilka av dessa små steg som skulle kunna resultera i landvinningar
och med ett sådant resonemang skulle vi subventionera allt – eftersom allt
(åtminstone med viss chans) kan leda till stora genombrott. Ett sådant
resonemang hjälper oss alltså inte att särskilja just särläkemedel från andra
medicinska behandlingar (oavsett effekt eller kostnad) (McCabe et al. 2006).
Det innebär också att vi ska förväntas betala nu för något som eventuellt
inträffar i framtiden (McCabe 2010) och vi måste rimligen då göra någon form
av bedömning av vilka små steg som kan leda vidare och inte tillämpa ett sådant
argument urskiljningslöst på alla särläkemedel (eller andra läkemedel eller
behandlingar). Detta är ju även kopplat till immateriella rättigheter där ett
välfungerade system kring dessa rättigheter gör att ett läkemedelsföretag kan
tillgodogöra sig framtida landvinningar som bygger på dessa steg – oavsett om
dessa ger utdelning i nuläget eller inte (McCabe 2010).
Som påpekas i argumentationen är det svårt att se att detta argument skulle ge
någon egentlig generell vägledning i relation till särläkemedel. Om detta skulle
vara ett argument som vägdes in skulle det krävas att läkemedelsföretagen
tydligt och övertygande argumenterar, dels för att det aktuella särläkemedlet är
ett lovande potentiellt första steg mot större landvinningar, dels att läkemedlet
måste subventioneras i klinisk praxis för att den fortsatta utvecklingen ska
komma till stånd. Ett problem med det är dock att om läkemedelsföretagen
argumenterar övertygande för det första är det svårt att se varför de skulle
behöva det andra, eftersom de då skulle ha starka egna incitament för att
fortsätta utvecklingen.
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Vårt ställningstagande är att i relation till den etiska plattformen finns inget
explicit utrymme att väga in mer långsiktiga samhälleliga eller
kunskapsmässiga effekter av investeringar i forskning och utveckling i relation
till beslut om fördelning av resurser till enskilda läkemedel eller behandlingar.
Däremot kan behovs-solidaritetsprincipens skrivningar om ett eftersträva ett
jämlikt hälsoutfall i befolkning innebära att samhället har ansvar för att
bedriva eller stödja forskning och utveckling i relation till de grupper som
saknar behandlingsalternativ.
Men detta är en fråga som lämpligen separeras från frågan om vilka framtagna
läkemedel och behandlingar som ska erbjudas eller subventioneras i klinisk
praxis genom att avsätta medel till specifika utvecklings- och
forskningsbudgetar. Utifrån den skrivningen och ovanstående situation ger detta
snarare argument för att samhället kanske bör ha större kontroll över hela
processen från framtagande, prissättning och därefter subventionering när det
gäller behandling av sällsynta svåra tillstånd.
Om detta är praktisk möjligt, och vilka snedvridningar detta kan leda till, är en
öppen fråga som vi inte tar ställning till i denna rapport.
Här kan det förefalla motsägelsefullt att vi å ena sidan hävdar att samhället bör
vara villigt att betala mer för läkemedel mot sällsynta sjukdomar för att täcka
bland annat forsknings- och utvecklingskostnader och samtidigt hävdar att den
etiska plattformen inte ger utrymme för att väga in mer generella samhälleliga
framsteg i forskningen. För det första, det som behandlas här är framtagna
läkemedel som har effekt på specifika tillstånd och att därmed huruvida
samhället bör kompensera läkemedelsföretagen för redan investerade medel.
Bedömningen handlar alltså inte om generella investeringar i forskning kring
läkemedel riktade mot sällsynta sjukdomar. Frågan är då snarare om vi vid
bedömningen av särläkemedel även bör väga in huruvida vi genom att
subventionera särläkemedel kan frigöra resurser eller stödja fortsatt forskning
och utveckling kring andra särläkemedel.
För att en sådan aspekt ska få genomslagskraft utöver de rättvisehänsyn vi har
vägt in ovan så krävs det att vi alltså även subventionerar läkemedel mot
sällsynta sjukdomar som inte kan motiveras utifrån sådana rättvisehänsyn. Det
skulle innebära att vi subventionerar läkemedel som har mycket liten eller
marginell effekt eller som riktar sig mot tillstånd som inte är särskilt allvarliga
(vi har ju ovan kommit fram till att rättvisehänsynen framför allt riktar sig mot
läkemedel gentemot svåra sällsynta sjukdomar och där dessa läkemedel har
substantiell effekt på det livshot eller den livskvalitetspåverkan som sjukdomen
innebär).
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Ett sådant subventionssystem kan dock tolkas som att samhället är villigt att
betala för alla läkemedel som tas fram i relation till sällsynta sjukdomar oavsett
sjukdomstillstånd eller effekt på detta tillstånd. Detta förefaller snarare
motverka syftet att motivera läkemedelsbolagen att ta fram läkemedel med god
effekt mot sällsynta svåra sjukdomar. Slutsatsen är alltså att rättvisehänsyn kan
kräva att vi kompenserar läkemedelsbolagen för forsknings- och
utvecklingskostnaden för ett nytt läkemedel för att personer med sällsynta svåra
sjukdomar ska få tillgång till dessa läkemedel men att framtida forsknings- och
utvecklingsbehov inte bör vägas in i subventionsbedömningen på ett direkt sätt.
Däremot kan den etiska plattformens solidaritetsprincip vara en signal att
samhället på andra sätt bör satsa på sådan läkemedelsutveckling. Här är det
väsentligt att påpeka att med en samhälleligt finansierad läkemedelsutveckling
så skulle inte kravet på kompensation för investerade forsknings- och
utvecklingsmedel uppstå. Behovet av kompensation uppstår eftersom läkemedel
tas fram inom ramen för ett marknadsekonomiskt system, vilket i dag förefaller
vara det enda realistiska alternativet.
6.3.6 Evidensbasering
En typ av argument kring särläkemedel som har en nära koppling till
förutsättningarna för forskning och utveckling är i vilken utsträckning
användning av dessa läkemedel kan baseras på vetenskaplig evidens i klassisk
bemärkelse. Eftersom patientgrupperna ofta är små och inte alltid tillåter
randomiserade kontrollerade studier är det svårt att få fram statistiskt
signifikanta resultat kring vilka effekter läkemedlen har vilket även påverkar
möjligheten att göra säkra kostnadseffektanalyser. Ett annat skäl är givetvis att
klinisk utvärderingsforskning är dyr och påverkar priset för läkemedlet. Utifrån
detta menar en del författare att man också bör ställa lägre evidenskrav på
särläkemedel för att de inte ska bli styvmoderligt behandlande (Hughes et al.
2005; Rosenberg-Yunger et al. 2011). Med hänvisning till ovanstående
argument kring budgetpåverkan argumenteras även för att man bör acceptera
lägre evidens eftersom kostnaden för osäkerhet är lägre, dvs. kostnaden för
samhället vid fel beslut är lägre (McCabe 2005).
Samtidigt betonas det att det är möjligt att få fram viss typ av evidens även om
man inte använder sig av randomiserade kontrollerade studier (Hughes et al.
2005). McCabe et al. (2006) pekar på exemplet Ceredase som av EMA 1994
(dvs. innan särläkemedelsföreskriften fanns) godkändes för behandling mot
Gauchers sjukdom. Ceredase som innehåller ämnet alglukeras var vid tillfället
klassificerat som särläkemedel i USA. Godkännandet gjordes utifrån en studie
där 12 patienter ingick men inom en tioårsperiod användes läkemedlet för att
behandla ungefär 3 000 patienter – något som ifrågasätter argumentet om
svårigheten att bedriva större studier när det gäller särläkemedel (CHMP 2006).
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Likaså pekar man på att svårigheten med att bedöma den kliniska effekten av
läkemedlet är kopplat till okunskapen kring sjukdomens naturalförlopp, dvs.
man vet inte särskilt mycket om hur sjukdomen skulle utvecklats om den inte
hade behandlats och det är därför svårt att bedöma vilken effekt behandlingen
har (McCabe et al. 2006).
Här lyfter man fram vissa förslag för att hantera denna brist på evidens. Ett
exempel är villkorad listning som innebär att läkemedlet blir listat men om det
framkommer ny evidens som pekar på att effekten inte är den utlovade kan
läkemedlet förlora sin plats på listan (Rosenberg-Yunger et al. 2011). Ett annat
exempel är att man förhandlar med läkemedelsföretagen så att de garanterar
vissa hälsovinster, om dessa inte uppnås uteblir även betalningen eller så blir
företagen återbetalningsskyldiga alternativt sänks betalningen för läkemedlet så
att man uppnår en acceptabel kostnadseffektivitet (Hughes et al. 2005;
Rosenberg-Yunger et al. 2011). Ytterligare ett förslag är att inrätta speciella
register för dessa patientgrupper, detta för att bättre kunna följa upp den kliniska
effekten av läkemedlet (NICE 2004; McCabe et al. 2006; Panju Abbas et al.
2010; EUCERD 2012). McCabe (2006) argumenterar för att patienten ska
villkoras att gå med i registret för att få sitt läkemedel subventionerad. Ett
sådant förslag ger dock upphov till autonomi- och integritetsproblem om
patienten av olika skäl inte vill delta i ett sådant register. Samtidigt är det
normalt ett krav inom all hälso- och sjukvård (se exempelvis svensk
patientdatalagstiftning) att all vård och behandling registreras i patientjournalen,
något patienten inte har möjlighet att förhandla om. Mycket vård och
behandling är förknippad med att patienten uppfyller vissa krav som inte är
förhandlingsbara (och det finns även utrymme i den etiska plattformen att ställa
sådana krav som är kopplade till en behandlings effekt – exempelvis vissa
livsstilskrav). Det strider dock mot svensk lagstiftning att kräva medverkan i
kvalitetsregister. Enligt svensk patientdatalagstiftning har patienten rätt att neka
deltagande i kvalitetsregister, så i nuläget kan inte det göras till ett krav för att få
behandling. Men som antytts skulle ett sådant krav inte innebära en principiell
skillnad mot andra krav som kan ställas på patienten i relation till autonomi och
integritet.
De förslag som finns för att stärka evidensbasen för särläkemedel förefaller inte
strida mot den etiska plattformen och kräver ingen förändring av plattformen
utan snarare av praxis runt denna – framför allt kring hur man förhandlar med
läkemedelsbolagen och vilka krav som kan ställas på dem. Här bör särskilda
krav på framtagning av effektdata vara vanligt förekommande.
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7. RAMVERK OCH UTGÅNGSPUNKTER
FÖR HANDLÄGGNING VID SUBVENTIONSBESLUT
AV LÄKEMEDEL VID SÄLLSYNTA SJUKDOMAR
I detta kapitel argumenterar vi utifrån föregående kapitel, relevanta lagar och
direktiv att personer med mycket sällsynta och svåra sjukdomar kan behöva
särskilda åtgärder för att förhindra hög sjuklighet eller förtida dödlighet och att
förbättra de drabbade personernas livskvalitet. Detta är inte avgränsat till
särläkemedel. Vi argumenterar för införande av en särskild gransknings- och
prioriteringsprocedur för läkemedel som används för mycket sällsynta och svåra
sjukdomar samt föreslår olika modeller för organisation och finansiering. Vårt
förslag utgår från bland annat från motsvarande analyser som gjorts i England
av NICE.
Särskild uppmärksamhet vid beslut om införande av nya metoder i vården kan
vara befogad för grupper med sällsynta och svåra sjukdomar. Det ges utrymme
för detta i den etiska plattformen. Sådana beslut om subventionering av vård för
sällsynta sjukdomar inbegriper i princip beslut kring alla typer av läkemedel och
även andra åtgärder i hälso- och sjukvården och är inte begränsat till enbart
särläkemedel. I detta sammanhang avgränsar vi oss till läkemedel eftersom
andra typer av teknologier ännu inte är föremål för nationell granskning och
prioritering. Vi föreslår att man inte gör åtskillnad mellan särläkemedel och
andra läkemedel då vi uppfattar att begreppet särläkemedel är en administrativ
indelning som ur ett prioriteringsperspektiv inte gör särläkemedlen helt unika
från andra icke-särläkemedel med likvärdiga egenskaper riktade till liknande
grupper.
7.1 Övergripande utgångspunkter från lagar och EU-direktiv
7.1.1 Europeiska unionens råds rekommendation till medlemsstaterna
Förutom vår etiska analys tar vi utgångspunkt i Europeiska unionens råds
rekommendation av den 8 juni 2009 om en satsning avseende sällsynta
sjukdomar, den av Sveriges riksdag beslutade etiska plattformen från 1997 och
riktlinjer för prioriteringar från 1996 samt Lagen för läkemedelsförmåner från
2002.
Enligt rådets rekommendation är det angeläget att de övergripande värdena
allmängiltighet och tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet
värnas för patienter med sällsynta sjukdomar. Rådet menar vidare att på grund
av den låga prevalensen för varje enskilt tillstånd men den sammanlagda
vanligheten så krävs en övergripande ansats grundad på särskilda och
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kombinerade insatser för att förhindra hög sjuklighet eller förtida dödlighet och
för att förbättra de drabbade personernas livskvalitet och samhällspotential. En
del i en sådan strategi gäller att sörja för tillgång till verksamma läkemedel. Det
ska bland annat kunna ske genom ökat samarbete inom EU och gälla t.ex.
bedömningsrapporterna om särläkemedels terapeutiska värde och därmed
skynda på medlemsländernas prissättning och därmed snabba på patienternas
tillgång till dessa.
I rådets rekommendation framkommer inga ställningstaganden rörande hur
särläkemedel ska prioriteras i förhållande till andra läkemedel eller andra
behandlingar riktade till sällsynta eller svåra sjukdomar.
7.1.2 Den etiska plattformen (Proposition 1996/97:60)
Vi har i vår analys av den etiska plattformen dragit slutsatsen att plattformen i
hög grad ger utrymme för att hantera flera egenskaper hos särläkemedel och
andra läkemedel som används för sällsynta och svåra sjukdomar. Här är viktigt
att betona att skälet till att vi anser att sällsyntheten hos sjukdomen spelar roll
inte har att göra med att sällsynthet i sig motiverar särbehandling utan att det är
en följd av de rättvisehänsyn som den etiska plattformen kräver och som
innebär att patienter bör ges en likvärdig behandling av likvärdigt svåra tillstånd
för att uppnå så likvärdig hälsa som möjligt oavsett grupptillhörighet. Till detta
hör att ta hänsyn till tillståndets svårighetsgrad, avsaknad på alternativa
behandlingar och hälso-/livskvalitetsutfall.
Det finns utrymme i den etiska plattformen att göra skillnad mellan
behandlingar och åtgärder som bidrar till att påverka hälsoutfallet och de som
inte gör det i någon större utsträckning. Likaså betonar behovssolidaritetsprincipen att man bör eftersträva ett lika hälsoutfall för medborgarna
och att svaga gruppers behov ska uppmärksammas så att de ska kunna få en
jämlik behandling i jämförelse med andra grupper. Vidare finns det utrymme
för att ta särskilt hänsyn vid beslut om behandling när ett adekvat alternativ
saknas. Dessa aspekter är dock inte endast tillämpliga i relation till särläkemedel
(och därmed sällsynta tillstånd) utan ibland även i relation till mer vanliga
tillstånd och kan inte därmed användas för att särbehandla läkemedel vid
sällsynta sjukdomar.
Särskilt utmärkande för sällsynta men framför allt mycket sällsynta sjukdomar
är svårigheter att ta fram evidens för nytta och kostnadseffektivitet samt
svårigheterna att få en acceptabel lönsamhet hos produkterna på grund av en
liten marknad. I relation till den etiska plattformen finns inget explicit utrymme
att väga in mer långsiktiga samhälleliga eller kunskapsmässiga effekter av investeringar i forskning och utveckling i relation till beslut om fördelning av
resurser till enskilda läkemedel eller behandlingar.
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När det gäller att åtgärda bristen på kunskap om sjukdomarna med klinisk
utvärderingsforskning i syfte att stärka evidensbasen förefaller sådana initiativ
inte strida mot den etiska plattformen och kräver ingen förändring av
plattformen utan snarare av praxis runt denna – framför allt kring hur man
förhandlar med läkemedelsföretagen och vilka krav som kan ställas på dem för
att säkerställa förväntade effekter och kostnader faktiskt infrias och att adekvata
studier genomförs.
7.1.3 Lag om läkemedelsförmåner
Vår tredje utgångspunkt är den lag som reglerar TLVs uppdrag rörande beslut
om vilka läkemedel som ska omfattas av förmån, Lag (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.
8 § Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får
ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt
denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga
fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.
Lag (2009:373).
15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och
inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning
1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av
bestämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som
rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter,
och
2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som
enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som
avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer
ändamålsenliga. Lag (2009:373).
Själva lagen ger ingen vägledning om hur sällsynta och svåra sjukdomar ska
hanteras förutom att den hänvisar till 2 § i hälso-och sjukvårdslagen.
Tolkningen av denna har ålagts TLV och andra myndigheter genom utarbetande
av en praxis som prövats i domstol. Nedan ges två exempel på beslut av TLV
rörande läkemedel för behandling av svåra sällsynta sjukdomar. I det första
fallet saknas fullgott underlag. Myndigheten har ändå på grund av sjukdomens
svårighetsgrad valt att bifalla ansökan. I det andra fallet finns ett underlag som
även omfattar en hälsoekonomisk utvärdering. Trots hög svårighetsgrad har
TLV avslagit ansökan med hänvisning till en mycket hög kostnad per
hälsovinst.
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TLV fattade år 2011 beslut om särläkemedlet Ventavis vid behandling av
primär pulmonell arteriell hypertension, PAH, i funktionsklass III (högt tryck i
lungkretsloppet)23. Prognosen vid PAH är allvarlig med en medianöverlevnad
på omkring tre år.
Ventavis ansågs vara adekvat som behandlingsalternativ vid en livshotande
sjukdom av hög angelägenhetsgrad. TLV konstaterade i sitt beslut om förmån
för Ventavis att det saknas hälsoekonomiskt underlag i detta ärende. 24 Vidare
framgår:
Det begränsade antalet patienter innebär att det kan bli svårt att redan vid
registreringen av ett särläkemedel som Ventavis få fram fullgod dokumentation.
För ett särläkemedel får man godta lägre standard på dokumentationen, vilket
gör det svårt att värdera läkemedlet.
(TLV 2004)

I detta fall begärde TLV att företaget skulle komma in med ytterligare
information vad gäller kliniska aspekter.
I ett senare fattat beslut om ett läkemedel (Cerezyme) riktat till patienter med en
sällsynt och svår sjukdom (Gauchers sjukdom) har TLV tagit sin utgångspunkt i
propositionen om prioriteringar från 1997 där den etiska plattformen
redovisas.25 Cerezyme har funnits på marknaden sedan 1997, dvs. inom
förmånen genom beslut av dåvarande Riksförsäkringsverket innan
särläkemedelsföreskriften började gälla och har därmed aldrig fått
särläkemedelstatus. Frågan om Cerezymes förmånsstatus aktualiserades i en av
de genomgångar av det befintliga läkemedelssortimentet som TLV initierat.
TLV resonerar kring människovärdesprincipen och konstaterar att den
föreskriver vad man inte får ta hänsyn till vid prioriteringar. Dit hör om en
sjukdom är vanlig eller sällsynt i befolkningen eller om den mer förekommande
hos män eller kvinnor. Förekomsten i sig kan inte vara grund för prioritering
däremot ska människor ges likvärdiga förutsättningar och kvalitet på vården.
Var man bor eller om en sjukdom är sällsynt eller vanlig ska inte styra
tillgängligheten. Det är i linje med vårt resonemang ovan i kapitel 6.

Ekmehag 2009.
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket 2004.
25 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 2012b.
23
24
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Innebörden av behovs-solidaritetsprincipen är att om prioriteringar måste ske
bland effektiva åtgärder ska mer av vårdens resurser ges till de mest behövande
med de svåraste sjukdomarna och de med den sämsta livskvaliteten. Solidaritet
innebär också att särskilt beakta behoven hos de svagaste. Hit hör exempelvis
barn, ålders-dementa, medvetslösa och andra som har svårt att kommunicera
med sin omgivning. Det sagda gäller även om konsekvenserna då kan bli att alla
inte får sina behov tillgodosedda.
(TLV 2012a)

TLV framhåller att HSLs förarbeten trycker på att vårdens resurser i första hand
ska gå till de med de svåraste sjukdomarna och sämsta livskvaliteten. Vidare att
behoven hos de svagaste ska beaktas.
Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att man vid valet mellan olika
verksamhetsområden eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan
kostnaderna i form av insatta resurser av olika slag och effekt mätt i förbättrad
hälsa och förhöjd livskvalitet.

Det råder en viss oklarhet hur den lexikala ordningen mellan principerna i
propositionen ska tolkas när det gäller att balansera kostnadseffektivitet mot
svårighetsgrad (behov) och ta hänsyn till resursfördelningen mellan olika verksamhetsområden. Förarbetet till Lagen om läkemedelsförmåner är tydligare på
den punkten:
Grundtankarna i förmånssystemet är att samhällets kostnader för läkemedel ska
stå i rimlig proportion till den nytta de tillför och att läkemedelskostnaderna inte
får medföra att utrymmet för annan angelägen sjukvård minskar. Det innebär att
tillgängliga resurser skall användas där de gör bäst samlad nytta och att
kostnaden för en viss insats får vägas mot nyttan av insatsen jämfört med
kostnad och nytta om resurserna används på annat sätt. Det innebär att man vid
begränsade resurser kan tvingas göra prioriteringar. Kravet på kostnadseffektivitet bör generellt ställas högre vid mindre angelägna sjukdomstillstånd än vid
mer angelägna.
(Socialdepartementet 2001).

Trots att förarbetena till lagen ger TLV möjlighet att beakta sjukdomens
svårighetsgrad i sitt beslut och att myndigeten också vägt in det i sitt
ställningstagande beslutade TLV att avslå ansökan på grund av att kostnaden
per hälsovist är alltför hög med hänvisning till att resurserna kan användas mer
ändamålsenligt i andra delar av hälso- och sjukvården. Det är här viktigt att
läkemedelsförmånslagen fastslår ”att kostnaderna för användning av
läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och
samhällsekonomiska synpunkter” vilket öppnar för att läkemedel för behandling
av sällsynta sjukdomar kan värderas samhällsekonomiskt dvs. aggregerad nytta
och kostnad ska tas med i bedömningen.
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TLV bedömer att kostnaden per vunnen QALY för behandling med Cerezyme
av en vuxen patient vid dosering enligt produktresumén, jämfört med
symptomlindrande behandling utan enzymersättnings- eller
substratreduceringsterapi, är minst 10 miljoner kronor. Beräkningar som TLV
gjort med halv dosering (30 E/kg) ger en kostnad på minst 4 miljoner kronor per
vunnen QALY. Företaget har inte haft några invändningar mot dessa
beräkningar.
TLV kan konstatera att till det pris Cerezyme har i dag inom läkemedelsförmånerna blir kostnaden per QALY flera gånger högre än den kostnad
TLV tidigare accepterat.
(TLV 2012b)

TLV finner alltså vid en samlad bedömning att Cerezyme inte uppfyller
förutsättningarna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. för att få ingå i
läkemedelsförmånerna. I detta fall har TLV trots att patientgruppen är liten ändå
haft ett underlag som möjliggjort en uppskattning av behandlingens patientnytta
och beräkning av kostnadseffektivitet. Företaget har inte heller haft några
invändningar mot denna beräkning. Däremot finner TLV att kostnaden per
hälsovinst vida överstiger den gräns TLV tidigare tagit ställning även med
hänsyn till att det rör sig om en svår sjukdom. När behandlingen aktualiseras är
patienterna relativt opåverkade men sjukdomen kan om den förblir obehandlad
på sikt leda till svåra tillstånd.
Läkemedelsverket uppger i sitt yttrande som är en del av TLV:s beslut att:
Läkemedelsverket anser i likhet med TLV att effekten av Cerezyme har visats
vara mycket god och av betydande klinisk relevans. De menar dock att det inte
är Läkemedelsverkets roll att bedöma den hälsoekonomiska analysen. De anser
vidare att omprövningsförslaget att utesluta farmakologisk behandling av
Gauchers sjukdom kommer att få påtagligt negativa kliniska konsekvenserna
och poängterar behovet av en förändring av ersättningsmodellen för sällsynta
sjukdomar så att medborgarnas rätt till lika vård säkerställs (TLV 2012b).

Företaget Genzyme AB har överklagat beslutet till Kammarrätten.
Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i frågan om inhibition gällande
uteslutning ur förmånen för läkemedlet Cerezyme. Inhibition innebär att
ikraftträdandet av TLV beslutet från den 1 juni 2012 skjuts upp tills domstolen
fattat sitt beslut i frågan. Kammarrätten anser att TLVs beslut kan få allvarliga
konsekvenser för patienterna och kan medföra ekonomisk skada för företaget.
Högsta förvaltningsdomstolen har i augusti meddelat att Kammarrättens beslut
om inhibition inte kommer att prövas.
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7.1.4 NICE och hantering av särläkemedel i England och Wales
Frågan om och hur nya läkemedel för sällsynta sjukdomar ska hanteras är
aktuell i flera länder men det är i få länder som man på ett öppet sätt diskuterat
hur de ska hanteras på ett systematiskt sätt.
England är ett land som byggt upp ett relativt transparent system för utvärdering
och prioritering av nya metoder inklusive läkemedel genom etableringen av The
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 1999. Där har även
debatten om särläkemedel varit relativt öppen. Bland annat i ett PM (NICE
2012) föreslår institutet en särskild procedur för granskning och beslut för
särläkemedel.
NICE utgångspunkt är att ett flertal särläkemedel som inkommit för granskning
kunnat hanteras inom ramen för dess ordinarie utvärderingsmetodik. Många av
dessa läkemedel har dock visat sig ha en hög kostnad per hälsovinst
(kvalitetsjusterat levnadsår, QALY). Flertalet att de särläkemedel som varit
möjliga att utvärdera används för patientgrupper med sjukdomar som inte är
extremt sällsynta. NICE har därför dragit slutsatsen att det inte finns behov av
förändringar vid handläggning av läkemedel med en prevalens större än 1 per
50 000 invånare vilket motsvarar en gräns på drygt 1 000 patienter i England.
Motvarande gräns i Sverige skulle vara cirka 200 patienter. Däremot konstaterar
NICE att det finns problem förknippade med att utvärdera de läkemedel som
används för behandling av mycket sällsynta sjukdomar, ”ultra orphan drugs”.
There would, however, be problems in the appraisal of drugs for very rare
diseases – “ultra-orphan drugs” – largely because of their high costs.

Bristen på solida vetenskapliga underlag är en aspekt som tas upp, en annan är
kravet på andra beslutsregler för sällsynta sjukdomar.
If the Institute is to appraise ultra-orphan drugs, and be prepared to accept
substantially higher ICERs than those hitherto considered to be cost effective,
then separate decision rules (i.e. the range of ICERs considered “cost
effective”) will need to be developed and adopted for these products.

Institutet konstaterar att även med en betydligt högre gräns för vad som ska
betraktas som kostnadseffektivt så kommer vissa produkter att ha ett allt för
högt pris för att uppfattas som rimligt. NICE föreslår att Hälsodepartementet ska
ges möjlighet att förhandla med det sökande företaget med syfte att undersöka
förutsättningarna att uppnå ett acceptabelt pris i linje med en fastställd övre
gräns. Om så är fallet skulle produkten återremitteras till NICE för fortsatt
handläggning enligt en särskild procedur.
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Because of the differences that are proposed between conventional appraisals,
and the evaluation of the clinical and cost effectiveness of ultra-orphan
treatments, the Institute recommends that a new programme is developed. This
would draw a clear distinction between the two programmes and their different
decision rules. Important features of this new programme are that it should not
be described as an “appraisal”; that a separate and distinct process would be
developed and applied; and that advice should be developed by a new
committee – the “Ultra-orphan Drugs Evaluation Committee” – under a chair
who is not involved with the appraisal programme (although some members of
the appraisal committees might be appointed to it).

I PMet föreslås vilka kriterier som bör gälla för en särskild handläggning:
• tillståndet ska ha en prevalens under 1 per 50 000 invånare i Storbritannien,
• produkten kan användas endast för ett mycket sällsynt tillstånd. Om den kan
användas för flera ska den sammanlagda prevalensen underskrida 1 per
50 000,
• tillståndet ska vara kroniskt, medföra svår funktionsnedsättning eller vara
livshotande och
• produkten ska potentiellt användas för långtidsbruk.
Den rådgivande kommittén ska ägna särskild uppmärksamhet åt:
• om produkten ger, eller skulle rimligen kan förväntas ge, betydande
hälsofördelar (betydande minskning av funktionshinder, eller ökad
livslängd) för patienter som erhåller behandling;
• om bara undergrupper av patienter troligen gynnas och i så fall vilka;
• vilka kontrollsystem och uppföljningssystem som bör rekommenderas;
• de omständigheter när behandlingen ska avbrytas på grund av bristande
effekt (eller av säkerhetsskäl);
• kostnadseffektivitet.
Det preliminära förslaget från NICE om att bilda en särskild procedur inom
institutet har ännu inte realiserats. Istället gick uppdraget initialt till en
rådgivande nationell kommitté knuten till Hälso- och sjukvårdsministern som
sedan 2009 tar till ställning till nya icke-läkemedelsbaserade teknologier för
mycket sällsynta sjukdomar; the Advisory Group for National Specialised
Services (AGNSS). AGNSS ger råd direkt till Hälsoministern och verksamheten
saknar den insyn som NICE erbjuder. Det är dock NICE som första instans tar
ställning till om en ansökan för inkludering i den brittiska sjukvården av ett nytt
särläkemedel eller annan metod riktad till sällsynta sjukdomar ska remitteras till
AGNSS, som i sin tur ger råd till ministern om läkemedlet eller annan metod
bör upphandlas nationellt och vilket eller vilka centra som bör utföra den
aktuella vården.
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I juli 2012 har emellertid hälsominister Lord Howe beslutat ge NICE uppdraget
att utveckla en process för att utvärdera och ta fram riktlinjer för läkemedel till
sällsynta sjukdomar. Den nya processen ska vara på plats i april 2013 (NICE
hemsida). NICE ska ta fram ett underlag som sedan överlämnas till NHS
Commissioning Board som ska upphandla läkemedlen.
Giving this role to NICE, from April 2013, will create an impartial and robust
mechanism for providing independent recommendations on which drugs the
NHS Commissioning Board should commission as part of its new role of
national commissioner for specialised services.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att England, som har ett väl utvecklat
system för granskning och beslutsfattande kring nya medicinska metoder, har
valt en ordning med särskild handläggning vid prioritering av medicinska
metoder för mycket sällsynta sjukdomar. Vilken avgränsning och kriterier som
NICE kom mer att stanna för känner vi ännu inte till. I tidigare PM föreslås en
avgränsning till läkemedel riktade till mindre än 1 000 patienter vilket
motsvarar 200 patienter i Sverige. Erfarenheten visar att flertalet särläkemedel
kan hanteras av NICE på sedvanligt sätt medan läkemedel för mycket sällsynta
sjukdomar är problematiska och därför i framtiden beslutas i en särskild
procedur inom NICE och upphandlas nationellt.
7.2 Förslag till handläggning av läkemedel för sällsynta sjukdomar
respektive mycket sällsynta sjukdomar
7.2.1 Avgränsning av gruppen mycket sällsynta sjukdomar
Av flera skäl bör man överväga att handlägga subventionsbeslut rörande
läkemedel som används för framför allt mycket sällsynta sjukdomar på ett
särskilt sätt. En central fråga är hur gruppen läkemedel för allvarliga mycket
sällsynta sjukdomar ska avgränsas. Om målgruppen görs stor är risken större för
att särbehandlingen medverkar till snedvridande effekter i förhållande till andra
läkemedel medan särbehandling av mycket små grupper löser en mindre del av
problemet.
De finns olika utgångspunkter för en sådan avgränsning. Gruppen kan antingen
bestämmas utifrån en sjukdomsprevalens eller antalet patienter som är aktuella
för behandling. Det senare beräkningssättet förefaller mest korrekt.
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Ett allmänt problem som lyfts fram i debatten är svårigheten att definiera de
grupper med sällsynta tillstånd. Largent & Pearson (2012) ger exempel på hur
utvecklingen mot personaliserad eller individualiserad vård, dvs. mer av
skräddarsydd medicinering för enskilda individer eller små grupper, liksom att
behandling alltmer kan anpassas till undergrupper inom en stor diagnosgrupp
(ex. icke-småcellig lungcancer som en delmängd av lungcancer med egna
behandlingsmodaliteter) – leder t.ex. till utveckling mot alltfler särläkemedel.
En brittisk medborgarpanel som diskuterat särläkemedel uttryckte en farhåga
kring att höga subventioner till särläkemedel kan driva på denna utveckling
genom att läkemedelsföretagen försöker identifiera undergrupper till större
diagnosgrupper (NICE 2004). Detta är dock troligen en överdriven farhåga
eftersom läkemedelsföretagen i så fall måste ha stark tilltro till att de kan
utveckla ett läkemedel med god effekt gentemot denna undergrupp och/eller kan
göra troligt att en sådan indelning är relevant ur behandlingssynpunkt
(Europeiska kommissionen 2007).
Vi tar i rapporten inte definitiv ställning till vad som är lämplig gräns för att
betrakta en sjukdom eller ett tillstånd som mycket sällsynt utan detta behöver
utredas vidare. Vi tror dock att en sådan avgränsning bör vara betydligt lägre
än definitionen av särläkemedel och snarare ligga i intervallet 200–1 000
patienter. Den lägre gränsen är den avgränsning som rekommenderats av NICE
i England och den övre motsvarar den svenska definitionen för sällsynta sjukdomar.
7.2.2 Betalningsviljan för hälsovinster
Som framgått tidigare anser vi att det kan finnas skäl att frångå de implicita
gränsvärden som används vid TLVs bedömningar av läkemedels
kostnadseffektivitet och tillåta högre kostnad per vunnen kvalitetsjusterat
levnadsår (QALY) för läkemedel riktade till framför allt till mycket sällsynta
sjukdomar än för vad som annars accepteras. Därmed inte sagt att
betalningsviljan är oändligt stor. När taknivån för vad som är acceptabelt nås är
oklart och får tas fram genom myndighetstillämpning och med stöd av
forskning. Principiellt kan resonemanget beskrivas i figurerna 2–4.
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Figur 2. Den samhälleliga betalningsviljan för ett kvalitetsjusterat levnadsår varierar
på grund av behovets storlek. Ju större behov (svårighetsgrad) desto högre
betalningsvilja (WTP) upp till WTPmax.

Denna figur är ett uttryck för vad vi tidigare redovisat i rapporten och vad som
präglar TLVs beslutsfattande i dag vilket baseras på förarbeten till Lag
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. nämligen att;” Kravet på
kostnadseffektivitet bör generellt ställas högre vid mindre angelägna
sjukdomstillstånd än vid mer angelägna” (se prop. 2001/02:63). WTPmax är
den maximala betalningsviljan för en QALY för en behandling av ett
sjukdomstillstånd med stora behov som samhället genom TLVs beslut ger
uttryck för, allt annat lika.
Figur 3. Betalningsviljan för att det finns tillgång till en behandling vid sällsynta och
svåra sjukdomar är beroende av hur vanlig sjukdomen är. Ju högre prevalens desto
lägre betalningsvilja.

Figur 3 illustrerar den extra samhälleliga betalningsviljan för behandling av
sällsynta och svåra sjukdomar som kan härledas ur rättviseargumentet att det
ska finnas tillgång till ett behandlingsalternativ givet omständigheten att priset
för läkemedel riktade till små grupper tenderar att vara högt. Därav linjen i
figuren som visar en avtagande betalningsvilja när prevalensen i sjukdomar
ökar.
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Figur 4. Den sammanvägda WTP/QALY för behandlingar vid sällsynta sjukdomar
består av kombinationen WTP/ QALY och WTP för att det ska finnas tillgång till en
verksam behandling.

I figur 4 illustreras den sammanvägda nyttan WTP/QALY för behandlingar vid
sällsynta sjukdomar. I detta exempel har den maximala betalningsviljan
(takvärdet) för mycket svåra tillstånd antagits vara dubbelt så högt för
behandlingar vid sällsynta sjukdomar som WTPmax vid vanliga sjukdomar. Hur
denna relation förhåller sig i verkligheten behöver studeras empiriskt.
Som framgått tidigare måste det även i situationer när särskilda hänsyn beaktas
finnas någon typ av övre gräns när högre kostnader per hälsovinst är för höga
för samhället att betala. Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att den
generellt försämrade produktiviteten för att ta fram nya läkemedel gjort att den
genomsnittliga kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel har skjutit i höjden
under de senaste decennierna (Lindgardt et al. 2008).
Grundtankarna i läkemedelsförmånen, vilket rimligen gäller hela hälso- och
sjukvården, är att samhällets kostnader för läkemedel ska stå i rimlig proportion
till den nytta de tillför och att läkemedelskostnaderna inte får medföra att
utrymmet för annan angelägen sjukvård minskar på ett oacceptabelt sätt. Det
innebär att tillgängliga resurser skall användas där de gör bäst samlad nytta med
hänsyn till behovet och att kostnad och nytta för en viss insats får vägas mot den
kostnad och nytta som uppstår om resurserna används på annat sätt.
En väg för att komma fram till vad som kan vara en rimlig gränsdragning är att
någon part åläggs fatta beslut på ett öppet sätt. Beslut som sedan diskuteras brett
och eventuellt blir föremål för omprövning. Ett sätt att belysa
betalningsvilligheten för sällsynta och svåra tillstånd kan vara att jämföra effekt
och kostnad för läkemedel med situationer i vården där andra kostsamma typer
av behandlingar av mycket svåra tillstånd används t.ex. inom intensivvård.
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7.2.3 Sammanfattande argument för och förslag till en särskild
handläggning av läkemedel för mycket sällsynta sjukdomar med stor
svårighetsgrad
• Den etiska plattformen och den tolkning som TLV hittills gjort när det gäller
balansering av behov-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen tillåter att särskild hänsyn tas till svåra
sjukdomar. Sådana hänsyn kan emellertid tillämpas på samtliga typer av
läkemedel oberoende storlek på patientgrupp. Sällsynthet i sig eller
budgeteffekt ska inte vara grund för beslut.
• I vissa situationer, vid mycket sällsynta sjukdomar, när det vetenskapliga
underlaget är mycket osäkert uppstår dock problem vid ställningstagande på
gruppnivå om generell användning av ett läkemedel i rutinsjukvård.
• Beslutssituationer med svagt faktaunderlag om kliniska effekter för mycket
sällsynta läkemedel gäller även för andra läkemedel som inte har status som
särläkemedel. Det kan gälla sådana läkemedel som finns i förmånerna sedan
tidigare, där marknadsexklusiviteten har löpt ut eller där företaget av andra
skäl valt att inte söka särläkemedelsstatus.
• Läkemedel riktade till svåra och mycket sällsynta sjukdomar, där det inte
förefaller möjligt eller rimligt av ekonomiska skäl att ta fram ett acceptabelt
underlag är motiverade att handläggas i särskild ordning av rättviseskäl. För
att göra det möjligt att trots svagt beslutsunderlag inkludera läkemedel för
mycket sällsynta sjukdomar måste större grad av osäkerhet i underlaget
accepteras än när TLV annars beslutar om nya läkemedel.
• Vid en sådan handläggning kommer frågan huruvida hänsyn ska tas till höga
kostnader per hälsovinst. Relevanta argument för en sådan särskild hänsyn
är att vi vill leva i ett barmhärtigt och rättvist samhälle. Dessa argument är
framför allt kopplat till att man åtgärdar svåra tillstånd i allmänhet, inte
endast identifierade patienter med svåra tillstånd.
• För att betona att det inte är sällsyntheten i sig som vägs in bör låg prevalens
i sjukdomen kompletteras med följande kriterier:
o Läkemedlet ska användas av patienter med mycket svåra tillstånd. Dit
räknas tillstånd där utebliven behandling skulle innebär att patienten
avlider inom några månader. Det kan också gälla patienter med kroniska
tillstånd som medför en mycket kraftigt sänkt livskvalitet på grund av
svår smärta eller gravt nedsatt funktionsförmåga.
o Läkemedlet ska vara den enda effektiva tillgängliga behandlingen,
inkluderande andra typer av behandling än läkemedel, för det aktuella
tillståndet eller ska innebära betydande fördelar för patienter jämfört med
alternativen.
• Även i situationer när särskilda hänsyn beaktas vid låg kostnadseffektivitet
måste det finnas någon typ av gräns när högre kostnader per hälsovinst är
för höga för samhället att betala. Grundtankarna i förmånssystemet är att
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samhällets kostnader för läkemedel ska stå i rimlig proportion till den nytta
de tillför och att läkemedelskostnaderna inte får medföra att utrymmet för
annan angelägen sjukvård minskar. Det innebär att tillgängliga resurser skall
användas där de gör bäst samlad nytta med hänsyn till behovet och att
kostnad och nytta för en viss insats får vägas mot den kostnad och nytta som
uppstår om resurserna används på annat sätt. Var gränsen går för vad som
menas med oproportionerligt hög kostnad per hälsovinst är fortfarande en
obesvarad fråga.
Den enda väg för att komma fram till vad som kan vara en rimlig
gränsdragning är att någon part åläggs fatta beslut på ett öppet sätt. Beslut
som sedan diskuteras brett och eventuellt blir föremål för omprövning enligt
en strukturerad process. Formerna för en sådan process styrs antagligen av
vilken enhet som beslutar om subvention. Ett sätt att belysa
betalningsvilligheten för sällsynta och svåra tillstånd kan vara jämföra effekt
och kostnad för läkemedel med situationer i vården där andra kostsamma
typer av behandlingar av mycket svåra tillstånd används. Det finns ett behov
av ökad kunskap inom området.
När data saknas på gruppnivå för nya läkemedel vid beslutstillfället behöver
en avvägning ske på kliniknivå för enskilda patienter. För att säkerställa att
resurserna används på ett sådant sätt att det på sikt föreligger en rimlig
relation mellan kostnader och effekter är det av särskild stor vikt att en
noggrann uppföljning av dessa patienter ske. Beslut bör förenas med
uppföljningsvillkor för att säkerställa kostnadseffektivitet på gruppnivå är
starkt rekommenderat. Utvecklingen av system med ”joint regulatory and
HTA assessment” är intressant att följa. Ökade möjligheter att ta hänsyn till
fler aspekter än idag vid beslut om godkännande och subventionering,
inklusive tidig rådgivning, kan öka effektiviteten i läkemedelsutvecklingen.
Till detta hör olika modeller för att koppla ersättning till utfall och
omprövning av subventionering (Walker et al. 2012).
Genom att endast särbehandla läkemedel för mycket sällsynta sjukdomar
innebär det att flertalet särläkemedel och andra läkemedel som används för
sällsynta sjukdomar bör utvärderas och beslutas av TLV på sedvanligt sätt
medan endast sådana som är mycket sällsynta och riktas till svåra eller
mycket svåra tillstånd behöver handläggas i en särskild ordning.
Utformningen av den organisatoriska lösningen för detta är avhängig vilken
part som är finansiär av de läkemedel som handläggs efter en särskild
ordning. All form av gränsdragning medför besvärliga avvägningar. En
särlösning för handläggning av mycket få ärenden kräver antagligen en
större administrativ insats per ärende jämfört med fler ärenden.
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8. ALTERNATIVA MODELLER FÖR FINANSIERING AV
LÄKEMEDEL
I detta kapitel kommer ett antal alternativa modeller för beslutsfattande och
finansiering av läkemedel avsedda för patienter med mycket sällsynta
sjukdomar att presenteras. Med hjälp av tentativa avgränsningar av
särläkemedel beräknas olika ekonomiska utfall dvs. uppskattningar av
finansieringsbehovet vid en nationell finansieringslösning. Inledningsvis
kommer de aktuella läkemedlen att redovisas tillsammans med en
kostnadsberäkning för 2011. I ett nästa steg presenteras fem olika varianter på
finansieringsmodeller, samt deras för- och nackdelar.
8.1 Beräkning av finansieringsbehovet av särläkemedel
Tidigare i kapitel 4 beräknas kostnaderna för särläkemedel i Sverige med hjälp
av data från Apotekens Service AB via Concise (se Tabell 3–6). I tabell 5
presenteras den totala kostnaden för läkemedel riktade till patientergrupper med
200 – 999 uppskattat antal individer i Sverige. Totalt sjutton läkemedel hamnar
i dagsläget i denna grupp och den totala årliga kostnaden (för både öppen- och
slutenvårdsläkemedel) var under 2011 knappt 226 miljoner kronor. Av de
sjutton läkemedlen på listan ingår nio stycken i läkemedelsförmånen.
I tabell 6 framgår att totalt fjorton läkemedel hamnar i gruppen < 200 individer
för vilken den totala årliga kostnaden (för både öppen- och slutenvårdsläkemedel) under 2011 var drygt 163 miljoner kronor. Av de fjorton läkemedlen
på listan ingår fyra stycken i läkemedelsförmånen.
De särläkemedel som används för sjukdomar med mindre än 1 000 patienter
kostade under 2011 knappt 400 miljoner kronor. Till detta tillkommer ett
mindre antal läkemedel för mycket sällsynta och svåra tillstånd som inte är
klassade som särläkemedel. Storleksordningen på ett särskilt anslag eller annan
finansiering som skiljer sig från förmånen och landstingsvis finansiering skulle
initialt behöva vara drygt 400 miljoner kronor för att täcka de faktiska
kostnaderna innevarande år. Vi vill dock betona att de faktiska kostnaderna inte
motsvarar det maximala behovet av läkemedelsanvändning hos de aktuella
patientgrupperna då den faktiska prevalensen i Sverige är oklar; alla patienter är
inte identifierade; alla patienter som kan ha nytta av behandlingen är inte heller
behandlade; det finns skillnader i kapacitet för utredning och diagnosställande
samt genomförande av behandlingar mellan olika landsting; och användningen i
dag styrs mot patienter med de största behoven genom bl.a. riktlinjer och
ekonomiska styrmedel.
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En mindre del av de totala kostnaderna för särläkemedel som ingår i
läkemedelsförmånen bekostas nu genom patientavgifter inom ramen för
läkemedelsförmånen.
I nedanstående avsnitt diskuterar vi bedömningar av finansieringsbehovet
kommande år.
8.2 Framtida finansieringsbehov
Det framtida finansieringsbehovet påverkas av framtida användning av de
läkemedel som redan finns i systemet och antalet nya läkemedel, deras pris och
användningsvolym. Utvecklingen i USA och beslut av EMA kan möjligen ge en
fingervisning om vad vi kan förvänta oss hända i Sverige de kommande åren.
Sedan införandet av Orphan Drug Act i USA har fler än 2 100 läkemedel fått
särläkemedelsstatus och fler än 350 av dessa har fått marknadsföringstillstånd.
Antalet godkända särläkemedel i USA har ökat från år till år, från 65 under år
2000 till 165 år 2008. Under 2008 så var mer än 30 procent av alla godkända
läkemedel i USA särläkemedel. Onkologiska läkemedel dominerar bland
godkända särläkemedlen och representerade 36 procent av alla godkända
särläkemedel mellan 2000–2006, andra större kategorier av godkända läkemedel
riktar sig till patienter med ämnesomsättningsstörningar (11 %), blodsjukdomar
(7 %), infektions- eller parasitsjukdomar (6 %), och hjärt- och kärlsjukdomar (5
%). De flesta godkända särläkemedel riktar sig till en enda sjukdom (Institute of
Medicine, 2010).
Inom EU har, sedan föreskrift 141/2000 antogs, 1 037 stycken läkemedel
klassificerats som särläkemedel av EU-kommissionen. Av dessa hade 72
stycken blivit godkända för försäljning inom EU mellan 2000–2011 (COMP
2012). De dryga 50 särläkemedel som faktiskt använts i Sverige utgör alltså tre
fjärdedelar av alla särläkemedel som finns godkända inom EU. Det finns cirka
fem gånger fler särläkemedel godkända för försäljning i USA jämfört med i
Sverige och resten av EU.
Det är tydligt att kostnaderna för särläkemedel har ökat sedan införandet av EU
förordning 141/2000, men det finns begränsad kunskap om vilken
budgetpåverkan särläkemedel har och väntas få i framtiden. Ett antal studier av
varierande kvalitet finns tillgängliga.
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I en studie från 2004 beräknades att den aktuella kostnaden för särläkemedel i
Frankrike och Nederländerna var mellan 0,7 och 1 procent av totala
läkemedelsutgifter det aktuella året och förväntades stiga till 6–8 procent 2010
(Alcimed 2004). I en retrospektiv studie användes tvärsnittsdata för att studera
38 särläkemedel i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien för
att bestämma kostnaden för särläkemedel per land jämfört med de totala
kostnaderna för läkemedel. De fann att särläkemedel stod för 1,7 procent av de
totala läkemedelskostnaderna under 2007 (Orofino et al. 2010). Belgian
Healthcare Knowledge Center (KCE) räknade fram särläkemedlens
budgetpåverkan som procentuell andel av den totala belgiska budgeten för
läkemedel. De kom fram till att särläkemedel utgjorde cirka 1,9 procent av
kostnaderna för läkemedel och de förutspådde att denna siffra skulle komma att
stiga till 4 procent år 2013. I Sverige var kostnaden för särläkemedel år 2011
omkring 3,7 procent av de totala kostnaderna, se kapitel 4. I och med att Glivec
(som utgjorde en knapp femtedel av de totala kostnaderna för särläkemedel
under 2011) från och med maj 2012 inte längre är klassificerat som
särläkemedel så kommer särläkemedlens andel av läkemedelskostnaderna
sjunka under 2012. Samtidigt kommer dock Glivec fortsätta användas för de
indikationer som det fick särläkemedelsstatus för. Särläkemedelsbegreppet är
bland annat av detta skäl inte lämpligt för att beskriva andelen av läkemedel
som används vid sällsynta och svåra tillstånd där annan behandling saknas.
Schey och medarbetare (2011) använder i en sjukdomsbaserad epidemiologisk
modell som baseras på trender i hur många läkemedel som fått
särläkemedelsstatus inom EU, hur många av dessa som godkänts för försäljning,
uppskattningar av prevalens för sällsynta sjukdomar, samt historiska priser och
försäljningsdata för särläkemedel i Europa. Studien utgår ifrån de sjutton
länderna i den monetära unionen samt Storbritannien. I studien skattas det antal
sällsynta sjukdomar för vilka nya särläkemedel kommer att godkännas genom
en analys av EUs register för särläkemedel. Kostnaderna för läkemedlen
beräknas med utgångspunkt från ett särläkemedels kostnadscykel; från det år det
lanseras tills det att den förlorar sin marknadsexklusivitet.
Skattningen av förväntat antal läkemedel som godkänns för behandling av
sällsynta sjukdomar prognostiseras för 2011–2020 genom att anta att:
Antalet läkemedel som får särläkemedelsstatus efter 2010 kommer att växa med
10 procent per år mellan 2011 och 2020. Denna siffra baseras på den
genomsnittliga tillväxten för läkemedel med särläkemedelsstatus mellan 2001–
2010.
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Andelen av särläkemedel till nya indikationer (det vill säga andelen av
godkända läkemedel som används för behandling av sjukdomar där ingen
behandling tidigare funnits tillgänglig) väntas ligga på 43 procent under
tidsperioden 2011–2020. Detta är samma proportion som mellan 2001–2010.
Andelen av läkemedel som fått särläkemedelsstatus och sedan godkänns för
försäljning inom EU antas ligga på 10,9 procent av totalen. Denna siffra baseras
som tidigare på de nivåer som observerats den senaste tioårsperioden. Tiden
mellan ett läkemedel fått särläkemedelsstatus och att de godkänts för försäljning
inom EU beräknas vara 4 år.
Kostnaden för det genomsnittliga särläkemedlet beräknas så att hänsyn tas till
läkemedlets livscykel, där kostnaderna stiger från och med lanseringen av
läkemedlet på marknaden i och med att fler patienter får tillgång till läkemedlet,
för att sedan sjunka från det att läkemedlet förlorar sin marknadsexklusivitet och
därmed inte har särläkemedelsstatus. Den genomsnittliga kostnaden per patient
och år för existerande särläkemedel varierar då mellan € 1,251 och € 407,631.
Resultaten från Schey och medarbetare (2011) visar att kostnaden för
särläkemedel som andel av de totala kostnaderna för läkemedel kommer att
stiga från 3,3 procent år 2010 för att nå sin högsta nivå på 4,6 procent år 2016.
Andelen väntas sedan plana ut fram till 2020.
Ovanstående skattningar är svåra att direkt överföra till svenska förhållanden
och applicera på läkemedel för de mest sällsynta sjukdomarna. Det förefaller
rimligt att antalet läkemedel fortsätter att öka framöver vilket leder till något
ökande kostnader årligen. Ökningstakten tycks dock vara måttlig. En studie för
att beräkna kostnadsutvecklingen för särläkemedel alternativt läkemedel för
sällsynta sjukdomar i Sverige förefaller ändå relevant att genomföra.
8.3 Hur ser finansieringen för särläkemedel och andra dyra
läkemedel ut i dag i Sverige?
Det finns idag tre sätt att bekosta läkemedel. Inom slutenvården, på sjukhus och
institutioner, bekostas läkemedel av respektive klinik. Inom öppenvården finns
läkemedelsförmånen där läkemedel omfattas av ett högkostnadsskydd med
statligt stöd till landstingen. Kommer ett läkemedel inte med i förmånssystemet
måste landstinget, den behandlande kliniken eller den enskilde patienten stå för
kostnaderna.
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I de fall där patienten inte själv betalar hela kostnaden för ett läkemedel så
belastar den del av kostnaden som sjukvården står för den huvudman där den
enskilda patienten är folkbokförd (receptexpedierade läkemedel) eller där den
enhet där patienten vårdas (läkemedel rekvirerade till vårdinrättning eller
öppenvårdsrekvisition). När läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen betalar
patienten en egenavgift för samtliga förmånsgrundade läkemedel upp till
maximalt 2 200 kronor per år.
8.3.1 Särskild överenskommelse om solidarisk finansiering
Läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar där behoven är ojämnt fördelade
mellan landstingen finansieras solidariskt av landstingen. Inom ramen för
läkemedelsförmånen finns en frivillig överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmännen kring en solidarisk finansiering av vissa läkemedel. Denna gäller
specifikt för vissa definierade läkemedel och tillämpas inte för närvarande
generellt för särläkemedel som grupp (NEPI 2011). En expertgrupp med
medlemmar från Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet och
Apoteket AB har fastställt ett antal kriterier som krävs för att ett läkemedel ska
kunna omfattas av den solidariska finansieringen. Förutom att läkemedlet ska
vara dokumenterat effektivt ska det dessutom uppfylla följande kriterier:
• vara mycket dyrt läkemedel,
• det är en mycket ojämn fördelning av patienter mellan landstingen,
• utgöra en betydande ekonomisk belastning för ett enskilt landstings budget.
Sedan 2002 omfattas blödarpreparat, HIV-läkemedel samt preparatet Cerezyme
av den solidariska finansieringen. Ersättningen för de solidariskt finansierade
läkemedlen beräknas i förväg baserat på kostnaderna för de vid beräkningstillfället 12 senast kända månaderna. Bidraget betalas ut i samband med det
ordinarie statsbidraget för läkemedelsförmånen under statsbidragsåret (med 1/12
per månad). För att finansiera bidraget till de aktuella landstingen reduceras
samtliga landstings statsbidrag med den genomsnittliga kostnaden för de
solidariska läkemedlen per invånare.
Den samlade kostnaden för de solidariska läkemedlen året innan ligger till
grund för beräkningen av ersättningen. Det finns en nedre gräns för kostnaderna
för att ett landsting skall kunna ta del av den solidariska finansieringen. Över
denna gräns utgår det ett relativt stort bidrag för landsting med höga kostnader.
Ersättningen utgår enligt en trappstegsmodell vilken är konstruerad enligt
följande:
• kostnader upp till genomsnittet ger inget bidrag
• kostnader mellan genomsnittet och 150 kronor per invånare ersätts till 85
procent
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•

kostnader över 150 kronor per invånare ersätts till 90 procent.

Det är således endast mycket stora ojämlikheter i kostnader mellan landstingen
som justeras genom denna omfördelningsmodell och inte alla kostnader för de
läkemedel som ingår i den solidariska finansieringen.
8.4 Alternativ modell för beslut och finansiering av läkemedel
avsedda för patienter med sällsynta sjukdomar
8.4.1 Organisatorisk hemvist och finansieringsalternativ
Vi har tidigare identifierat tre möjliga organisatoriska hemvister för beslut om
och finansiering av läkemedel för behandling av mycket sällsynta sjukdomar:
staten, ett samarbete mellan stat/landsting samt landsting i samverkan. Behovet
av en gemensam finansiering ökar ju mindre patientgruppen är eftersom risken
för en ojämn fördelning är omvänt proportionell mot antalet patienter inom det
aktuella tillståndet. Utifrån målet att minska olikheter och garantera vård på lika
villkor finner vi att en modell med en central finansiering är att föredra. Vidare
förutsätter vi att den part som är huvudman för beslutsnämnden även är
finansiär. I vårt fortsatta resonemang utgår vi från en sådan lösning.
Vi har tidigare konstaterat att begreppet särläkemedel är en administrativ
konstruktion som ur prioriteringssynpunkt är en olämplig avgränsning. Vi
föreslår att patientgruppens storlek (färre en 200 alternativt färre än 1 000
patienter) och tillståndets svårighetsgrad (svårt eller mycket svårt) bör utgöra
kriterier för att välja ut de läkemedel som bör handläggas av en särskild nämnd
och finansieras solidariskt. Följande fem alternativa lösningar för handläggning,
finansiering och beslut har identifierats:
Alternativ 1–3 – Staten som huvudman
Förmånslösning (Alternativ 1)
I alternativ 1 omfattas alla läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar av
läkemedelsförmånen. Proceduren följer det ”vanliga” tillvägagångssättet när
Läkemedelsnämnden vid TLV beslutar om pris och subvention av nya
läkemedel och andra produkter som ingår i läkemedelsförmånen. För
patientgrupper med kombinationen svåra och mycket sällsynta sjukdomar
används särskilda beslutskriterier. För denna lösning behöver en del av
läkemedlen definieras om från rekvisitionsläkemedel till öppenvårdsläkemedel
för att kunna omfattas av läkemedelsförmånen. Om vissa patientgrupper är
ojämnt fördelade mellan de olika landstingen finns möjligheten att låta dessa
läkemedel ingå i den solidariska finansieringen
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Fördelar med att staten har ansvar för beslut om nya läkemedel för mycket
sällsynta tillstånd är att TLV erbjuder en etablerad organisation med erfarenhet
av denna typ av beslut. Även om avvikelser mot dagens etablerade principer för
beslutsfattande måste ske kan andra beslut om läkemedel kunna fungera som en
referensram, vilket kan sörja för ett brett perspektiv vid besluten och bidra i viss
grad av likriktning. Besluten går att överklaga i domstol. En uppenbar nackdel
med förmånslösningen är en fortsatt risk för geografisk ojämlik vård.
Finansiering via ett särskilt anslag (Alternativ 2 och 3)
I alternativ 2 och 3 upprättas ett särskilt anslag för läkemedel riktade till
patienter med mycket sällsynta sjukdomar. Ett anslag innebär att staten varje år i
förväg beslutar (baserat på prognoser) hur stor andel av det generella
statsbidraget till sjukvården som ska gå till denna typ av läkemedel, om det ska
avräknas från läkemedelsförmånen, eller någon kombination av dessa. Budgeten
kan justeras från år till år beroende på hur utvecklingen ser ut (har det t.ex.
tillkommit något nytt dyrt läkemedel).
I alternativ 2 fattas beslut för de läkemedel som uppfyller de uppsatta villkoren
(m.a.p. prevalens, svårighetsgrad) av TLVs Läkemedelsnämnd. Besluten går att
överklaga i domstol. Godkänns läkemedlet så finansieras det via det särskilda
anslaget. Dessa läkemedel hamnar alltså ur finansieringssynpunkt utanför
läkemedelsförmånen oavsett om de är öppenvårds- eller rekvisitionsläkemedel.
Fördelarna med denna lösning är som för alternativ 1 att det redan finns en
välfungerande organisation. Även om avvikelser mot dagens etablerade
principer för beslutsfattande måste ske kan andra beslut om läkemedel kunna
fungera som en referensram, vilket kan sörja för ett brett perspektiv vid besluten
och bidra i viss grad av likriktning. Det kan vara en nackdel om den nuvarande
Läkemedelsnämnden skulle tvingas arbeta med olika grunder och underlag för
sitt beslutsfattande. Likaså finns det svagheter med att koppla en särskild
finansieringslösning för vissa läkemedel avsedda för sällsynta sjukdomar.
I alternativ 3 inrättas en särskild statlig nämnd som enbart fattar beslut om
läkemedel riktade till patienter med särskilt sällsynta sjukdomar och om dessa
ska ingå i förmånen eller omfattas av ett särskilt anslag som finansieras av
staten (jmfr AGNSS i Storbritannien). Nämnden bör innehålla personer med
specialistkunskaper inom områdena läkemedel/medicin/hälsoekonomi, men
vara förstärkt med etiker.
Fördelar med en nämnd med särskilt uppdrag att handlägga läkemedel för
sällsynta sjukdomar är att den kan bemannas med personer med en specifik
kompetens och ges en bredare sammansättning än dagens Läkemedelsnämnd
vid TLV. Det finns dock risker och nackdelar med en sådan lösning. Med den
historiska frekvensen på sådana beslut skulle arbetsbelastningen bli ojämn och
möjligen fördröja beslut pga. av en låg mötesfrekvens.
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Vidare krävs en särskild administration. Det är möjligt att TLVs
tjänstemannaorganisation skulle kunna utnyttjas för beredning och expediering
av ärenden.
Denna lösning skiljer sig från alternativ 2 i det att en särskild nämnd (utanför
TLV) fattar beslut i frågor gällande läkemedel för sällsynta sjukdomar som
uppfyller de uppsatta villkoren. I övrigt ser finansieringslösningen ut som i
alternativ 2 med en särskild årlig budget för läkemedel riktade till patienter med
mycket sällsynta sjukdomar.
Alternativ 4 – Delat huvudmannaskap mellan stat och landsting
Ett fjärde alternativ är ett årligt anslag som bekostas av både staten och
landstingen efter överenskommelse. Godkänns läkemedlet för subventionering
så finansieras det via det särskilda anslaget. Dessa läkemedel hamnar alltså
utanför läkemedelsförmånen oavsett om de är öppenvårds-eller
rekvisitionsläkemedel.
Staten och landsting utser en särskild nämnd med valda representanter som
företräder staten och landstingen såsom finansiärer och producent/utförare
förstärkt med specialistkunskap inom områdena
läkemedel/medicin/hälsoekonomi/etik.
Prioriteringsrådet i Norge kan fungera som förebild för en blandad nämnd.
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet
inrättades 2007 och uppdraget samt sammansättning reviderades år 2011. Det
har 26 medlemmar med chefer från den centrala administrationen och cheferna
från de fyra Helseforetaken (regionerna), chefer från kommunerna, representanter från brukarorganisationer, företrädare för universitet och högskolor.
Hälso- och sjukvårdsdirektören i Helsedirektoratet är ordförande. Rådet fattar
gemensamma beslut som syftar till att rekommendera eller avslå användning av
nya metoder eller program för den norska sjukvården. Vidare tar rådet ställning
till nationella riktlinjer och andra policybeslut av prioriteringkaraktär.
I Sverige skulle motsvarande typ av nämnd ledas av en hög chef från någon
myndighet. Representanter från landstingen skulle utses av landstingen. Utöver
dessa skulle brukarrepresentanter och representanter från akademin ingå. TLVs
organisation kan utnyttjas vid framtagning av beslutsunderlag.
En fördel kan vara att medverkan från landstingen bidrar till en större
förankring av besluten.
Bland nackdelar finner vi en oklar ansvarsfördelning, osäkerhet om vilket
mandat landstingsrepresentanter har i en sådan nämnd.
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Även om TLVs tjänstemannaorganisation skulle användas krävs en ny
kansliorganisation som kan bli relativt kostsam med tanke på få men
komplicerade ärenden. Ärendena skulle inte gå att överklaga i domstol utan
särskild lagstiftning.
Alternativ 5 – Delat huvudmannaskap mellan landsting
Alternativ 5 är att landstingen beslutar om en särskild försäkringslösning
liknande den redan existerande solidariska finansieringen men utanför förmånen
eller en mer traditionell försäkring med premie per invånare och där ett
försäkringsfall uppstår när läkemedlet skrivs ut. En nationell gruppering utsedda
av landstingen fattar beslut om vilka läkemedel som bör ingå i denna försäkring
baserat på vissa, i förväg uppsatta, kriterier. Varje landsting betalar in en premie
som sedan faller ut vid förskrivning av läkemedel för behandling av mycket
sällsynta sjukdomar.
Det som mest liknar en nämnd av landsting i samverkan är NLT-gruppen som
är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. Uppdraget i dag är att
bedöma värdet av vissa nya läkemedelsterapier (rekvisitionsläkemedel) och
rekommendera landstingen hur de bör förhålla sig till ett eventuellt införande
och uppföljning. Gruppen består av tio medlemmar utsedda från landstingen
och två från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). NLTs roll vid en
lösning med landsting i samverkan är att utvärdera vilka läkemedel riktade till
patienter med mycket sällsynta diagnoser som bör omfattas av en särskild
landstingsförsäkring.
Gruppen har bland annat gjort en rekommendation rörande läkemedel vid
behandling av Gauchers sjukdom med anledning av TLV-beslut. TLV har
tidigare beslutat att Vpriv inte omfattas av läkemedelsförmånerna och har efter
en omprövning även beslutat att Cerezyme inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna, vilket dock överklagats i domstol. Kostnadseffektivitetskvoten för
behandling är vid dagens prisnivå med båda preparaten mycket hög, över den
nivå som normalt anses som kostnadseffektiv. NLT-gruppen avråder inte
användning av dessa läkemedel men framhåller betydelsen av att granska och
individualisera dosbehovet noga på grund av den höga kostnaden för
läkemedlen.
Vidare skriver NLT-gruppen att den:
….förutsätter att reglerna för den solidariska finansieringen som omfördelar
höga kostnader mellan landsting och som i dag endast gäller för preparat inom
förmånen kommer att ändras så att även preparat finansierade via landstingen
på annat sätt kan ingå. De nya reglerna bör rimligtvis medföra att den
omfördelning som sker under 2013 beräknas på landstingens kostnad för
aktuella preparat oavsett finansieringsväg.
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Under en övergångstid kan det därför vara fördelaktigt att noggrant, på
landstingsnivå, registrera all användning av de aktuella preparaten, helst på
individnivå, oavsett om finansiering sker via förmån, landstingssubvention eller
rekvisition.

I ett senare ärende som gällde läkemedlet Yervoy (aktiv substans ipilimumab),
som är indicerat för behandling av avancerat, inoperabelt eller metastaserande,
melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling, har gruppen valt att
förlita sig på hälsoekonomiska bedömningar från TLV.
NLT- gruppen ser ett behov av rekommendation för hur landstingen kan agera i
avvaktan på att ytterligare hälsoekonomiska data presenteras för preparatet.
Målet är att samhällets värdering om ett preparat ska användas eller inte är
likvärdig oavsett om preparatet betalas av landstinget via läkemedelsförmån
eller upphandlas och används uteslutande inom sluten vård.

På basis av denna utvärdering skriver NLT-gruppen i ett beslut från 2012-0621:
I TLV:s analys beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) till
1 080 000 kr med dagens officiella läkemedelspris. Osäkerheten i analysen är
stor beroende på att tillgängliga överlevnadsdata fortfarande är begränsade.
Behandling med ipilimumab med denna kostnad per QALY kan därför inte
rekommenderas.
NLT-gruppen har framfört detta till läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb
(BMS). BMS har utlovat samtliga landsting ett prisavtal som innebär att
kostnaden per QALY sänks till en nivå som sannolikt skulle ha accepterats av
TLV om preparatet skulle ha ingått i läkemedelsförmånerna.
NLT- gruppen rekommenderar landstingen att:
• använda ipilimumab endast inom godkänd indikation och till det av BMS
utlovade prisavtalet
• följa upp samtliga patienter på ett strukturerat sätt

Med denna modell är inflytandet från landstingen stor varvid förankringen av
besluten underlättas. Nackdelar är mindre betoning av ett övergripande
samhällsperspektiv och att beslut inte går att överklaga i domstol. Den här typen
av slutna avtal motverkar en strävan möt ökad transparens vid
prioriteringsbeslut. Ett alternativ med ett råd eller motsvarande som är
sammansatt av landstingsföreträdare benämns fortsättningsvis ”NLT” i denna
rapport.
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En sammanställning av de olika alternativen redovisas i tabell 7.
Tabell 7. Sammanställning av olika handläggnings- och finansieringsalternativ.
Alt
Huvudman
FinansieringsNämnd
Finansiär
alternativ
1
Staten
LäkemedelsTLV
Staten
förmånen
2

Staten

Anslag

TLV

Staten

3

Staten

Anslag

Särskild nämnd

Staten

4

Staten och
landsting

Anslag

Representanter från
staten och landsting

Staten och
landstingen

5

Landsting i
samverkan

Försäkringslösning

Av landstingen utsedd
nämnd; ”NLT”

Landstingsförsäkring

8.5 För- och nackdelar med de olika organisations- och
finansieringslösningarna
I detta avsnitt listar vi olika potentiella för- och nackdelar med respektive
finansieringslösning, en sammanställning av dessa återfinns i tabell 13. De är
indelade i faktorer som rör organisationen, legitimitet, rättvisa, kostnadskontroll
och ekonomisk effektivitet. Vilka aspekter som är viktiga att beakta under
respektive kategori diskuteras nedan.
Organisatoriska faktorer (O)
De möjliga organisatoriska hemvisterna för finansieringslösningarna är, som
tidigare nämnts; staten, ett samarbete mellan stat och landsting samt landsting i
samverkan. I de fall TLV fortfarande är involverad kan det ses som en fördel då
det rör sig om en redan väl fungerande organisation. I fallet då en ny nämnd
skapas för beslutsfattande finns det en avsaknad av befintlig organisation och
handläggningsresurser om det inte rör sig om en ny nämnd inom TLV.
Att den beslutsfattande organisationen redan har erfarenhet och relevant
kunskap för beslutsfattande är ytterligare en viktig aspekt att beakta. TLV har
god kunskap gällande värdering av läkemedels effekt- och kostnadseffektivitet
medan landstingen har god kunskap om sjukvårdens funktionssätt och
finansiella belägenhet. En kombination av staten och landsting som huvudman
kan tänkas ge upphov till en god kännedom om hälso- och sjukvården, då
företrädare från båda sidorna finns representerade.

92

Problem som kan uppstå vid upprättande av en särskilt nämnd alternativt
”NLT” är att referensramarna för beslutsfattande skiljer sig från TLVs. I
alternativet då både staten och landsting står som finansiär kan det i förhandling
med t.ex. läkemedelsföretag uppstå problem om det är oklart vem som är
huvudman vid förhandlingen.
Tabell 8. Organisatoriska faktorer att beakta vid bedömning av olika
finansieringsalternativ.
Styrkor
Svagheter
Existerande och väl fungerande
Avsaknad av befintlig organisation och
organisation
handläggningsresurser
God kunskap om hälso- och
Bristfällig kunskap om hälso- och
sjukvårdens verksamhet
sjukvårdens verksamhet
Tydligt definierad huvudman
Oklar huvudman vid förhandling
Samma referensmallar för alla beslut
Olika referensmallar mellan ny nämnd
och TLV

Legitimitetsfaktorer (L)
Då hälso- och sjukvården är gemensamt finansierad är det viktigt att
medborgarna uppfattar fördelningen av hälso- och sjukvården som rimlig och
att de som tar beslut på olika nivåer är legitima beslutsfattare. Legitimitet
handlar inte endast om vem som fattar besluten och om det finns
intressekonflikter när besluten fattas, det handlar även om hur besluten fattas.
Det går att tänka sig att olika finansieringsmodeller kan leda till olika grad av
legitimitet.
Transparens och rättsäkerhet är två viktiga faktorer att beakta och som kan
föreligga i olika grad beroende på vilken finansieringslösning som beaktas.
Huruvida beslut gällande finansieringen är transparenta eller inte, beror även på
vilken organisation som fattar besluten. Beslut som fattas inom ramen för TLVs
organisation har i regel en hög grad av transparens (allmänheten kan följa
processen för beslutsfattandet, beslutsformulering samt vilka som fattar
besluten, det är känt vilka värderingar som organisationen har, förekomst av
insynsråd som företräder medborgarna och utövar allmänhetens insyn, etc.). Vid
övriga lösningar (särskild nämnd/eller ”NLT”) är det oklart om besluten som
fattas kan anses vara transparenta.
Rättsäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot
övergrepp från samhället och andra individer; i denna rättsordning ingår juridisk
trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt. I de fall som
TLV fattar beslut finns det möjlighet för företag som ansöker om subvention
eller pris att överklaga TLVs beslut. I ett första skede kan företaget överklaga
beslutet till förvaltningsrätten.
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Sedan kan ärendet gå vidare till kammarrätten och högsta
förvaltningsdomstolen. Vid övriga lösningar (=särskild nämnd/”NLT”) är det
oklart hur beslut kan komma att överklagas.
Tabell 9. Legitimitetsfaktorer att beakta vid bedömning av olika
finansieringsalternativ.
Styrkor
Svagheter
God beslutstransparens
Brist på beslutstransparens
Hög rättssäkerhet
Brist på rättssäkerhet

Rättvisefaktorer (R)
Att beslut uppfattas som rättvisa samt att konsekvenserna av beslut är ett jämlikt
utfall av vård över landet är viktigt att ta hänsyn till. Då vi talar om rättvisa i
samband med de olika föreslagna finansieringslösningarna tar vi främst hänsyn
till huruvida besluten kan bidra till minskad geografisk ojämlikhet.
Med läkemedelsförmånen får olika landsting olika stora kostnader för
läkemedel beroende på hur patienter fördelar sig över landet. Är ett stort antal
patienter med dyra behandlingar bosatta i samma landsting kan de geografiska
skillnaderna bli stora. De särskilda anslagslösningarna skulle dock minimera
den geografiska ojämlikheten, då inget enskilt landsting själv skulle behöva stå
för en stor andel av kostnaderna.
Tabell 10. Rättvisefaktorer att beakta vid olika finansieringsalternativ.
Styrkor
Svagheter
Låg risk geografisk
Hög risk för geografisk
ojämlikhet
ojämlikhet

Kostnadskontroll (K)
Faktorer som rör kostnader och incitamentsstrukturer är dels vem som
bestämmer om finansieringen samt vem som fattar policybeslut, huruvida
kostnader går att förutsäga och om det finns möjlighet till budgetkontroll.
Incitamentsfaktorer i detta sammanhang är främst om det finns incitament att
hålla nere kostnaderna för läkemedel eller inte.
Ekonomisk teori (fiscal federalism) säger oss att den som fattar policybeslut bör
också stå till svars och ha rätt att bestämma om finansieringen/beskattningen. I
Sverige har vi ett decentraliserat sjukvårdsystem som är politiskt styrt med
direktval till beslutande landstingsfullmäktige, som har beslutanderätten
gällande landstingskatten och operativt bär ansvaret för driften av sjukvården.
Principen bygger på att en lokal ledning av sjukvården är mer lyhörd för lokala
invånarnas önskemål och behov än vad en mer central ledning kan vara. Implicit
ligger i detta att det är politiskt acceptabelt att det uppstår skillnader i
patientomhändertagande och vilka behandlingsalternativ som erbjuds.
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Om skillnader i vården av någon anledning inte accepteras så måste också
principen om decentraliserat beslutsfattande att ifrågasättas.
Detta är fallet då en särskild statlig anslagslösning väljs som
finansieringsmodell. Staten skulle då fatta beslut om anslagens storlek och även
fatta policybesluten. I fallet med läkemedelsförmånen så är inte finansiären
staten den som bestämmer den slutliga användningen eftersom förmånen
lämnas som bidrag till landstingen som i praktiken beslutar om dess
användning.
Olika finansieringslösningar ger olika förutsättningar till budgetkontroll. Vid en
anslagslösning blir uppföljning och kontroll av den aktuella budgeten lättare,
medan en förmånslösning inte ger samma överblick. Vid en anslagslösning
öronmärks en summa pengar till det särskilda ändamålet, detta leder till en
bättre budgetkontroll, jämfört med en förmånslösning där ingen direkt kontroll
och uppföljning kan ske på ett enkelt sätt.
Läkemedelsförmånen ger i vanliga fall upphov till att staten står som huvudman
och fattar besluten, men det är landstingen som har ansvaret att hålla budgeten.
Detta innebär att landstingen har incitament att försöka hålla nere kostnaderna
för läkemedel (minimera läkemedelsbudgeten). I detta fall med olika
finansieringsalternativ för läkemedel avsedda för patienter med mycket
sällsynta sjukdomar finns dock tre återhållande faktorer som leder till att
budgeten endast kan överskridas till viss del. Det rör sig om ett begränsat antal
patienter, det finns ett tak för kostnad/QALY samt att en relativt god möjlighet
till uppföljning av förskrivningen då det rör sig om ett fåtal fall.
Tabell 11. Kostnadskontrollsfaktorer att beakta vid bedömning av olika
finansieringsalternativ.
Styrkor
Svagheter
Den som ansvarar för finansieringen
Den som ansvarar finansieringen är inte
beslutar om användning
den part som beslutar användningen
God förutsägbarhet och möjlighet till
Brist på förutsägbarhet och möjlighet till
uppföljning av kostnader
uppföljning av kostnader
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Ekonomisk effektivitet (E)
I de fall där landstingen ensamma står som huvudman finns det risk för att
samhällsperspektivet försvagas förmån för ett snävare budgetperspektiv.
Tabell 12. Faktorer för ekonomisk effektivitet att beakta vid bedömning av olika
finansieringsalternativ.
Styrkor
Svagheter
Samlat samhällsperspektiv Avsaknad av
samhällsperspektiv

Efter att ha listat för- och nackdelar med de olika alternativen, se tabell 13,
framstår vissa lösningar som mer fördelaktiga än andra. Alternativ 1 och 5,
förmånslösning respektive försäkringslösning, förefaller ha färre styrkor och fler
svagheter än de särskilda anslagslösningarna (alternativ 2–4).
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Tabell 13. För- och nackdelar med respektive organisations- och
finansieringsmodell.
Staten (TLV)Förmånslösning

Staten (TLV)- Anslag

Staten (särskild nämnd)Anslag

Staten och landsting
(gemensam nämnd) Anslag

Landsting i samverkanFörsäkringslösning

Styrkor
O Väl fungerande organisation
(TLV)
L Rättssäkert med prövning i
domstol
L God beslutstransparens
O Väl fungerande organisation
(TLV)
L Rättssäkert med prövning i
domstol
L God beslutstransparens
R Minimerar geografisk
ojämlikhet
K Den som finansierar anslaget
bestämmer
K God budgetkontroll
L God beslutstransparens
L Rättssäkert med prövning i
domstol (om ett sådant alternativ
väljs)
R Minimerar geografisk
ojämlikhet
K Den som finansierar anslaget
bestämmer
K God budgetkontroll
O God kunskap om hälso- och
sjukvården
L God legitimitet mot landstingen
R Minimerar geografisk
ojämlikhet
K God budgetkontroll

R Minimerar geografisk
ojämlikhet
K Den som finansierar
försäkringen bestämmer

Svagheter
R Risk för geografisk ojämlikhet
K Avsaknad av budgetkontroll
K Den som finansierar
läkemedelsförmånen bestämmer inte
den slutliga användningen
L Avsaknad av legitimitet mot
landstingen

O Avsaknad av befintlig organisation
och handläggningsresurser
O Olika referensmallar mellan den
särskilda nämnden och TLV

O Avsaknad av befintlig organisation
och handläggningsresurser
O Oklar huvudman
O Olika referensmallar mellan ny
nämnd och TLV
L Går inte att överklaga beslut i
domstol
L Brist på transparens i besluten
O Avsaknad av befintlig organisation
och handläggningsresurser
O Olika referens ”mallar” mellan ny
nämnd och TLV
L Brist på transparens i besluten
L Går inte att överklaga beslut i
domstol
E Avsaknad av samhällsperspektiv

O = Organisatoriska faktorer, L = Legitimitetsfaktorer R = Rättvisefaktorer, K = Kostnadskontroll,
E = Ekonomisk effektivitet
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9. SLUTSATSER
I dag bedöms särläkemedel av TLV i enlighet med etiska plattformen som
innehåller tre etiska principer;
• människovärdesprincipen
• behovs- och solidaritetsprincipen
• kostnadseffektivitetsprincipen
samt en samlad bedömning enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Från analysen av tillämpning av den etiska plattformen för särläkemedel har vi
dragit följande slutsatser:
• Människovärdesprincipen ger uttryck för att irrelevant grupptillhörighet
eller gruppegenskap inte ska påverka en patientgrupps lika möjligheter och
lika utfall när det gäller hälsa. Huruvida en patientgrupp är liten eller stor är
en sådan irrelevant gruppegenskap och gruppens storlek eller tillståndets
sällsynthet bör därmed inte påverka gruppens möjligheter till behandling
eller till att kunna uppnå ett jämlikt hälsoutfall jämfört med andra större
grupper eller grupper med mer vanliga sjukdomar.
• Behovs-solidaritetsprincipen ger dels uttryck för att alla medborgare bör ges
lika möjligheter att uppnå god hälsa, dels uttryck för att vi bör uppnå ett så
lika hälsoutfall som möjligt för medborgarna. Om vi låter
utvecklingskostnaden för läkemedel mot sällsynta tillstånd påverka
möjligheten att ta del av dessa läkemedel ges inte medborgarna lika
möjligheter till att uppnå god hälsa. Utifrån detta drar vi slutsatsen att
sällsynta och svåra tillstånd bör ges likartade möjligheter att uppnå god
hälsa som vanliga och allvarliga tillstånd.
• När en sämre kostnadseffektivitetet främst beror på höga kostnader som
framför allt är kopplade till storleken på den grupp som patienten tillhör dvs.
storleken på marknaden för läkemedlet och inte på dålig effekt hos åtgärden
finns det av rättviseskäl anledning att dels försöka påverka kostnadsaspekten
av läkemedlet, dels i vissa fall acceptera en sämre kostnadseffektivitet.
Kostnaden kan påverkas genom t.ex. prissättning på läkemedel efter
särskilda avtal med det marknadsförande företaget.
• Det stöd som människovärdesprincipen och behovs-solidaritetsprincipen ger
åt att till viss del särbehandla läkemedel mot sällsynta och svåra tillstånd på
detta sätt är dock inte absolut. Kostnadseffektivitetsprincipen ska balansera
de ovanstående principerna så att inte jämlikhet köps till ett alltför högt pris
i form av mindre hälsa för andra grupper.
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•
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Var gränsen i form av kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår ska gå kan vi
dock inte uttala oss om utifrån detta principiella resonemang utan detta
måste snarare avgöras i och genom ett praxisförfarande.
Sammanfattningsvis anser vi att dagens etiska plattform tillsammans med
den modifiering av kostnadseffektivitetsprincipen, som finns i senare
lagstiftning, ger möjlighet att komma till slutsatsen att samhället är berett att
betala mer per hälsovinst för behandlingar riktade till mycket sällsynta och
svåra sjukdomar/tillstånd.
Från vår analys av andra kriterier för bedömning av särläkemedel som
förekommer i litteraturen har vi dragit följande slutsatser:
Även om vi utifrån uppdraget fokuserar på läkemedel i detta sammanhang
anser vi att samma principiella överväganden kan göras generellt i relation
till alla typer av behandlingar i hälso- och sjukvården. Samtidigt observerar
vi att de marknadsmekanismer som framför allt ger upphov till
problematiken kring läkemedel riktade mot ovanliga och allvarliga tillstånd
inte i samma utsträckning är relevant när det gäller andra former av
behandlingar gentemot motsvarande tillstånd eftersom dessa i större
utsträckning inbegriper och domineras av kostnader för arbetstid för hälsooch sjukvårdspersonal.
Sällsyntheten hos det tillstånd som ska behandlas är inte i sig en relevant
egenskap utan får endast indirekt relevans genom att sällsyntheten hos ett
tillstånd kan påverka kostnaden hos ett läkemedel (och därmed
kostnadseffektiviteten) utifrån utvecklingskostnad. Att sällsyntheten eller
vanligheten hos ett tillstånd på detta sätt skulle kunna påverka möjligheten
till lika möjligheter till behandling eller lika hälsoutfall förefaller dock inte
etiskt relevant och bör beaktas vid subventionsbeslut.
Rättviseöverväganden i termer av att tillskriva patientgrupper rättighet till
behandling är problematiskt eftersom det ger en absolut tillgång till
behandling utan möjlighet att väga in kostnadseffektivitet överhuvudtaget
och ställer oss även inför svåra gränsdragningsproblem.
Den traditionella definitionen av Rule of Rescue bidrar inte med några
moraliskt relevanta aspekter som bör vägas in när det gäller behandlingen av
särläkemedel. När vi betraktar vissa aspekter av Rule of Rescue såsom
hänsyn till identifierbarhet och ett mer absolut krav på insatser oavsett
effekter eller kostnader så är båda dessa aspekter problematiska utifrån de
rättviseöverväganden som uttrycks i den etiska plattformen.
Ett annat argument som används i diskussionen om särläkemedel är att det
har ett värde att veta att man lever i ett barmhärtigt samhälle som tar hand
och försöker hjälpa de människor som befinner sig i livshotande eller andra
svåra situationer.
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Detta värde består dels i att vetskapen skapar större trygghet och tillit till
samhället utifrån ett egenintresse eftersom vi alla kan löpa risk att drabbas
av svåra tillstånd, dels utifrån en mer altruistisk motivering som består i att
vi påverkas positivt av att bara veta att vi lever i ett barmhärtigt samhälle.
Detta är en faktor som därför även borde vägas in i kostnadseffektivitetskalkyler. Storleken på detta värde är oklart men vi finner det principiellt
relevant att ta sådana hänsyn vid prioriteringar av åtgärder för sällsynta och
mycket svåra tillstånd i den mån det förstärker de överväganden som följer
av den etiska plattformen. Att tillämpa ett barmhärtighetstänkande mer
generellt ser vi dock som problematiskt, dels eftersom det riskerar att låta
irrelevanta aspekter som identifierbarhet eller sjukdomars sociala ställning
inverka på vilka som ska ges behandling, dels riskerar att vara allomfattande
och kräva att alla patientgrupper får tillgång till all tillgänglig behandling.
I relation till den etiska plattformen finns inget explicit utrymme att väga in
mer långsiktiga samhälleliga eller kunskapsmässiga effekter av
investeringar i forskning och utveckling i relation till beslut om fördelning
av resurser till enskilda läkemedel eller behandlingar.

Vi har även analyserat om det skäl till att fatta beslut om särläkemedel enligt en
annan procedur än övriga originalläkemedel och dragit följande slutsatser:
• I vissa situationer när det vetenskapliga underlaget är mycket osäkert
uppstår problem vid ställningstagande om generell användning av dyra
läkemedel för svår sjukdom på gruppnivå. Problemet är inte avgränsat till
särläkemedel utan kan gälla för andra läkemedel som inte har status som
särläkemedel. Olika förslag som syftar till att stärka evidensbasen förefaller
inte strida mot den etiska plattformen och kräver ingen förändring av
plattformen utan snarare av praxis runt denna. Däremot är det rimligt att ge
visst avkall på evidensunderlaget för kostnadseffektivitet vid svåra
sjukdomar när det av olika skäl inte ter sig möjligt av praktiska skäl att få
fram ett sådant.
• Särläkemedel är en relativt heterogen grupp och det finns andra läkemedel
med motsvarande egenskaper som inte ansökt om status som särläkemedel.
Ur prioriteringssynpunkt är det mer relevant att istället fokusera på
läkemedel som används för sällsynta och svåra sjukdomar.
• Ur handläggningssynpunkt bör det inte göras åtskillnad mellan särläkemedel
och andra läkemedel som används för sällsynta sjukdomar och flertalet bör
utvärderas och beslutas av TLV på sedvanligt sätt medan sådana som
används för mycket sällsynta och svåra sjukdomar bör handläggas i en
särskild ordning oavsett status som särläkemedel eller ej.
• Det finns olika utgångspunkter för att avgränsa gruppen mycket sällsynta
sjukdomar. Gruppen kan dels bestämmas utifrån en sjukdoms prevalens
eller förekomsten av det sjukdomstillstånd som aktuellt läkemedel ska
användas för. Det senare beräkningssättet förefaller mest korrekt.

101

•

•

•

•

•

Vi tar i rapporten inte ställning till vad som är lämplig gräns utan detta bör
utredas vidare. Vi tror dock att en sådan avgränsning bör vara betydligt
lägre än definitionen av särläkemedel och ligga i intervallet 200–1 000
patienter med det aktuella tillståndet.
Utifrån målet att minska olikheter och garantera vård på lika villkor för
mycket sällsynta och svåra sjukdomar är en modell med ett nationellt
beslutsfattande att föredra. Handläggningen bör innefatta både läkemedel på
recept och rekvisitionsläkemedel. Den part som är huvudman för en sådan
funktion bör även vara finansiär. Vi har identifierat tre möjliga
organisatoriska hemvister för beslut om och finansiering av sådana
läkemedel, nämligen staten, ett samarbete mellan stat/landsting samt
landsting i samverkan.
Som anförts tidigare är sällsynthet eller gruppstorlek i sig inte en moralisk
relevant faktor att väga in när vi ska förhålla oss till läkemedelsbehandling
av sällsynta sjukdomar. De aspekter som bör beaktas vid ett separat
finansieringssystem är snarare egenskaper hos läkemedlet som delvis är en
konsekvens av sällsynthet nämligen höga kostnader på grund av hög
utvecklings- och produktionskostnad i förhållande till intjänandegrad, svag
evidensbas samt att det rör sig om potentiellt svaga grupper.
Utöver dessa aspekter har vi identifierat ett antal skäl till att beakta ett
separat finansieringssystem för läkemedel riktade till patienter med sällsynta
sjukdomar. De tre främsta skälen är: att patienter ska erbjudas en ”rättvis”
vård över hela landet där det enskilda landstingets eller klinikens
betalningsförmåga/-vilja inte ska avgöra om man får tillgång till den
aktuella behandlingen; att utjämna risken att något landsting får en allt för
stor betalningsbörda på grund av geografiskt snedfördelning av
sjukdomsprevalens; att vi antar att det finns en samhällelig betalningsvilja
för tillgång till behandling av mycket våra sjukdomar som kan separeras
från den gängse betalningsviljan för en hälsovinst t.ex. att vinna ett
kvalitetsjusterat levnadsår.
Mot detta skall vägas att en särskild hantering av ett läkemedel vid mycket
sällsynta och svåra tillstånd, som innebär att kostnaderna inte belastar
enskild klinik eller sjukvårdshuvudman, riskerar leda till en snedvridning
vid jämförelse av alternativ till läkemedlets fördel. Detta kan inträffa i de
fall andra alternativa behandlingar än läkemedlet finns tillgängliga men
bekostas lokalt. Särläkemedel förutsätts vara den enda relevanta behandling
vid det aktuella tillståndet och det innebär att denna risk är begränsad.
Även i situationer när särskilda hänsyn beaktas måste det finnas någon typ
av gräns när kostnaden per hälsovinst är för hög för samhället att betala.
Grundtankarna i den etiska plattformen är att samhällets kostnader för
läkemedel och andra insatser ska stå i rimlig proportion till den nytta de
tillför.
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Det innebär att tillgängliga resurser skall användas där de gör bäst samlad
nytta med hänsyn till behovet och att kostnad och nytta för en viss insats får
vägas mot den kostnad och nytta som uppstår om resurserna används på
annat sätt. Var gränsen går för vad som menas med oproportionerligt hög
kostnad per hälsovinst, dvs. när behandlingen inte anses vara
kostnadseffektiv givet andra hänsyn, är fortfarande en obesvarad fråga.
En väg för att komma fram till vad som kan vara en rimlig gränsdragning är
att någon part åläggs att fatta beslut på ett öppet sätt. Beslut som sedan
diskuteras brett och eventuellt blir föremål för omprövning. Genom att
jämföra med andra situationer i vården och samhället där beslut fattas om
åtgärder för svåra tillstånd kan utveckling av en praxis påskyndas.
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