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FÖRORD

PrioriteringsCentrum har som uppgift att ta fram kunskapsöversikter som anknyter
till området prioritering i vård och omsorg. Ett område som fått stor uppmärksamhet
under senare år gäller principer för introduktion av nya läkemedel. Kostnadsökningen
för läkemedel under 1990-talet, och den kraftiga omfördelning av resurser som följd,
reste frågor om läkemedlens ändamålsenlighet och resursutnyttjande. Politiska beslut
har nu resulterat i rad åtgärder som syftar till effektiviseringar. En åtgärd handlar om
att avgränsa förmånssystemet till sådana läkemedel som uppfyller vissa kriterier.
Dessa kriterier är under utarbetande av Läkemedelsförmånsnämnden (Lfn) som
etablerats för att omsätta riksdagens beslut i praktiken. Nämndens uppdrag att
godkänna vilka läkemedel som skall omfattas av förmånen är det första tydliga
exemplet på en procedur för öppen prioritering av hälso- och sjukvård i Sverige.
Myndigheten skall utgå från Prioriteringsutredningens principer men skall särskilt
beakta marginalnytta och kostnadseffektivitet. Att arbeta med öppna prioriteringar är
relativt nytt även i andra länder, trots det är det viktigt att försöka lära sig av hur
andra organiserat beslut om subventionering av nya läkemedel.

Docent Anders Anell vid IHE i Lund har på uppdrag av PrioriteringsCentrum skrivit
en intressant rapport om vad som utmärker prioriteringsbesluten om nya läkemedel i
fem länder. De olika beskrivningarna visar att den här typen av beslut fattas inom
olika institutionella ramverk, med stöd av olika procedurer och kriterier samt utmärks
av olika grad av öppenhet. Det finns också en rad likheter. En sådan är den successivt
ökade betydelsen av kostnadseffektivitet som ett kriterium vid besluten.

Förhoppningsvis kan rapporten komma till nytta för Läkemedelsförmånsnämnden i
sitt fortsatta arbete. Den utgör också ett viktigt bidrag för att öka förståelsen om
öppna prioriteringar i allmänhet. Antagligen står vi på tröskeln till en period med
diskussioner om hur öppna prioriteringar skall organiseras inom en rad områden. Då
kommer säkert erfarenheter från läkemedelsområdet att kunna vara till stor nytta.

Linköping 2002-10-20

Per Carlsson
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SAMMANFATTNING

Beslut om subventionering påverkar spridningen av läkemedel och utgör därmed ett
instrument för prioritering av hälso- och sjukvårdens resurser. Liksom vid andra
former av prioriteringar i hälso- och sjukvården är det relevant att ställa krav på
rättvisa och legitimitet. Grundläggande för att uppnå legitimitet är att det finns en
insyn i beslutsprocessen och att de kriterier som utgör utgångspunkt för besluten är
kända.

I denna rapport redovisas utformning av procedurer för beslut om subventionering i
åtta länder. En specifik fråga som studeras är vilka beslutskriterier som används och
betydelsen av hälsoekonomiska utvärderingar och kriteriet om kostnadseffektivitet.
De länder som behandlas är Australien, Belgien, England, Finland, Frankrike,
Kanada (provinserna Ontario och British Columbia), Nederländerna och Norge. Av
dessa behandlas Belgien, Nederländerna och Norge översiktligt. I England studeras
erfarenheter av National Institute for Clinical Excellence (NICE). NICE har som
uppgift att rekommendera hur National Health Service (NHS) ska använda olika
hälsoteknologier och är inte inblandad i beslut om subvention. Erfarenheterna från
England kring uppbyggnaden av en transparent beslutsprocess och användningen av
hälsoekonomiska utvärderingar har ändå bedömts som relevant för rapporten.

Baserat på internationella erfarenheter kan konstateras att hälsoekonomiska
utvärderingar kan ge stöd vid beslut om subvention och framför allt hur
användningen av innovativa och dyra läkemedel kan avgränsas till patientgrupper
som har störst nytta av en behandling. Samtidigt kan konstateras att
kostnadseffektiva läkemedel inte alltid subventioneras och att läkemedel som har en
låg kostnadseffektivitet ibland subventioneras ändå. Kostnadseffektivitet är alltså inte
det enda och inte heller det viktigaste kriteriet som påverkar besluten. Andra viktiga
kriterier är klinisk effektivitet, sjukdomens svårighetsgrad och behov av sjukvård,
förekomst av alternativa terapier, budgetpåverkan och om en subvention är
nödvändig med hänsyn till terapikostnaderna.

Insynen i de kriterier som subventionskommittéer använder sig av vid bedömning av
läkemedel varierar. Ingen av de studerade kommittéerna ger någon explicit
information om den relativa betydelsen mellan olika kriterier eller i vilka
beslutssituationer som information om kostnadseffektivitet spelar roll. En ökad
tydlighet förefaller möjlig och skulle bidra till att förbättra insynen i de beslut och
prioriteringar som görs. Samtidigt motverkas i så fall att hälsoekonomiska
utvärderingar görs i onödan eller att de används som argument mot subventionering
trots att andra kriterier är avgörande för besluten.

Trots att uppdraget för NICE skiljer sig från subventionskommittéernas används
hälsoekonomiska utvärderingar på likartat sätt i beslutsprocessen, i synnerhet vid
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bedömning av innovativa läkemedel. Det är svårt för subventionskommittéer att helt
neka subvention av innovativa och dyra läkemedel, även i de fall
kostnadseffektiviteten kan ifrågasättas. Beslutet har i många fall istället blivit att
begränsa subventioneringen till de mest betydelsefulla indikationerna och/eller
patientgrupperna. Det innebär också att subventionsbeslut inte kan isoleras från de
rekommendationer som utformas av t.ex. läkemedelskommittéer. För svenskt
vidkommande har läkemedelsreformens decentralisering av kostnadsansvar till
sjukvårdshuvudmännen och det ökade ansvaret för läkemedelskommittéer en stor
betydelse. Lokala läkemedelskommittéer som ansvariga för att främja en rationell
läkemedelsanvändning ger bättre förutsättningar för att undvika detaljerade
anvisningar om när läkemedel subventioneras från nationell nivå.
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1. INLEDNING

Mot bakgrund av ett fortsatt inflöde av nya godkända läkemedel kan noteras en
närmast konstant ökning av läkemedelskostnaderna i flertalet OECD länder.
Betydelsen av att väga nya läkemedelsterapiers fördelar mot de vanligtvis ökande
behandlingskostnaderna har tilltagit. I flertalet länder finns sedan länge en
beslutsprocess där en för ändamålet utsedd kommitté eller myndighet granskar
huruvida nya läkemedel eller nya indikationer för befintliga läkemedel ska
subventioneras. I allt fler länder ställs också krav på att läkemedelsföretagen bifogar
en hälsoekonomisk utvärdering av läkemedlet vid ansökan om subvention.

Beslut om subventionering påverkar spridningen av läkemedel och utgör därmed ett
instrument för prioritering av hälso- och sjukvårdens samlade resurser. Liksom vid
andra former av prioriteringar i hälso- och sjukvården är det relevant att ställa krav
på rättvisa och legitimitet. Singer m.fl. (2000) har tidigare identifierat sex
dimensioner för prioritering av ny teknologi:

� De institutionella ramarna för beslut

� Sammansättningen av beslutsfattande individer

� Kriterier som beslutsfattare beaktar

� Argument som stöd för beslut

� Beslutsprocessens utformning

� Möjligheter till överklagan

Utformningen av dessa dimensioner har enligt Singer m.fl. betydelse för i vilken
utsträckning besluten kommer att uppfattas som rättvisa och legitima. Grundläggande
för att uppnå legitimitet är dessutom att det finns en insyn i beslutsprocessen och att
de kriterier som utgör utgångspunkt för prioriteringarna är kända. Prioriteringsbeslut
är sällan enkla utan kräver en avvägning utifrån flera kriterier där utfallet kan variera
beroende på enskilda kriteriers betydelse.

I denna rapport redovisas procedurer för beslut om subventionering av läkemedel i
åtta olika länder varav fem länder ägnas särskild uppmärksamhet. Utgångspunkt för
redovisningen är de dimensioner som identifierats av Singer m.fl. och betydelsen av
en transparent beslutsprocess. En specifik fråga som studeras är vilken betydelse
hälsoekonomisk information och kriteriet om kostnadseffektivitet har vid beslut.

De länder som behandlas är Australien, Belgien, England, Finland, Frankrike,
Kanada (provinserna Ontario och British Columbia), Nederländerna och Norge. Av
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dessa behandlas Belgien, Nederländerna och Norge enbart översiktligt. Australien
och Kanada ingår i urvalet mot bakgrund av att dessa länder brukar beskrivas som
föregångsländer när det gäller användning av hälsoekonomisk information vid beslut
om subvention av läkemedel. Kanada bedöms också som intressant mot bakgrund av
att subventionsbesluten i huvudsak är decentraliserade till tio provinser. I Europa
studeras sex länder. I England studeras erfarenheter av National Institute for Clinical
Excellence (NICE). NICE har som uppgift att rekommendera hur National Health
Service (NHS) ska använda olika hälsoteknologier, däribland läkemedel. NICE är
således inte inblandad i beslut om subvention, men erfarenheterna kring
uppbyggnaden av en transparent beslutsprocess och användningen av
hälsoekonomisk information har ändå bedömts som relevant för rapporten.
Beskrivningen av respektive land är beroende av tillgängligt publicerat material och
information på hemsidor och varierar därför ifråga om bredd och djup. I avsnitten om
England, Finland och Kanada används även material från intervjuer under våren
2002 med personer som har insyn i respektive lands beslutsprocess.

I det följande avsnittet redovisas övergripande villkor för prisreglering och
subvention samt användning av hälsoekonomiska utvärderingar i samtliga åtta
länder. I därpå följande avsnitt avgränsas redovisningen till de fem länder som har
mest erfarenhet av att använda hälsoekonomisk information vid beslut eller där
beslutsprocessen bedöms som särskilt intressant av andra skäl. Rapporten avslutas
med en sammanfattande diskussion om likheter och skillnader mellan olika länder.

2. PRISREGLERING OCH SUBVENTIONSBESLUT I ÅTTA
LÄNDER

Rapporten fokuserar beslut om subvention och användning av hälsoekonomisk
information i detta syfte. Det är en viktig avgränsning som begränsar tolkningar av
materialet. Subventionsbeslut utgör endast en liten del av ett lands samlade
läkemedelspolicy. Flera styrmedel påverkar hur läkemedel till sist sprids och
prioriteras, exempelvis:

� Godkännande av läkemedel för försäljning

� Beslut om subventionering

� Priskontroll på läkemedel som subventioneras

� Rekommendationer om användning av t.ex. myndigheter och
läkemedelskommittéer

� Generisk substitution/förskrivning och kostnadsansvar för förskrivare

� Egenavgifter för patienter
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En del av dessa styrmedel återfinns i samtliga åtta länder som beskrivs, t ex
procedurer för godkännande av läkemedel. Andra styrmedel, däribland priskontroll
och beslut om subvention, förekommer med olika utformning och ibland inte alls.
Vissa länder kan vara mer restriktiva med att subventionera läkemedel men istället är
egenavgifterna låga. I andra länder tillämpas det omvända förhållandet, d.v.s. fler
läkemedel subventioneras men till högre egenavgifter. Den samlade effekten av
sådana olika val av styrmedel är till stora delar outforskad.

Av särskild betydelse för denna rapport är sambanden mellan subvention och
prisreglering av läkemedel. Detta samband blir särskild tydligt om det finns krav på
att läkemedel ska vara kostnadseffektiva för att de ska subventioneras. I princip kan
alla läkemedel med en positiv klinisk effekt också bli kostnadseffektiva förutsatt att
priset är tillräckligt lågt. Beslut om subvention med beaktande av kostnadseffektivitet
kan därmed utgöra ett alternativ till en direkt priskontroll. I tabell 1 redovisas
övergripande villkor för både prisreglering och subvention i de studerade länderna,
och dessutom förekommande krav på hälsoekonomiska utvärderingar som underlag
vid beslut.
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Tabell 1. Översikt av prisreglering, subventionsbeslut och användning av hälsoekonomiska
utvärderingar i Australien, Belgien, England, Finland.

Australien 1 Belgien 2 England 3 Finland 4

Prisreglering Prisförhandlingar
på federal nivå
efter beslut om
subvention.
Referenspriser
inom vissa
områden. Pris-
volym
överenskommelse
r med tillverkare.

Prisförhandlingar
på national nivå.
Referensprissyste
m introducerades
år 2001.

Indirekt priskontroll
genom avtal med
enskilda tillverkare om
maximala vinstnivåer
för försäljning till NHS.

Prisförhandling på
nationell nivå. Priser
omvärderas efter 5 år (3
år för läkemedel med ny
substans).

Subvention Beslut på federal
nivå. Berörd
kommitté granskar
även läkemedel
som redan ingår i
läkemedelsförmån
en. Subvention
kan avgränsas till
vissa indikationer
eller
patientgrupper.

Beslut på nationell
nivå.
Angelägenhets-
grad avgör
subvention (5
kategorier).
För många nya
och dyra
läkemedel ställs
krav på särskilda
intyg för att
subvention ska
utgå.

Godkända läkemedel
är subventionerade
med särskilda
undantag (negativ
lista) som beslutas av
hälsodepartementet.

Beslut på nationell nivå.
Subventionerade
läkemedel (med vissa
undantag) erhåller 50%
subvention under 2 år.
Därefter görs
bedömning om högre
subvention ska utgå (2
kategorier). Särskilda
restriktioner för dyra
läkemedel.

Användning av
hälsoekonomisk
utvärdering

Krav på
hälsoekonomisk
utvärdering sedan
1993 enligt
framtagna riktlinjer
vid bedömning av
subvention för nya
läkemedel, nya
indikationer eller
önskemål om
prispremie.

Önskemål om
hälsoekonomisk
information fr o m
2002.

National Institute for
Clinical Excellence
(NICE) ger sedan
1999
rekommendationer
baserat på
hälsoekonomisk
information. Riktlinjer
för hälsoekonomiska
utvärderingar.

Krav på hälsoekonomisk
utvärdering sedan 1998
enligt framtagna riktlinjer
vid bedömning av
ansökan om subvention
och pris för ny substans.

Noter till tabell 1:  1 Sketris & Hill, 1998; Birkett et al, 2001. 2 Peys, 2001; PPR, 2000 & 2001. 3 Sedgley, 2001;
Department of Health, 1999. 4 Rinta, 2001.
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Tabell 1 (fortsättning). Översikt av prisreglering, subventionsbeslut och användning av
hälsoekonomiska utvärderingar i Frankrike, Kanada, Nederländerna och Norge.

Frankrike 5 Kanada 6 Nederländerna 7 Norge 8

Prisreglering Prisförhandlingar
på nationell nivå.
Särskilda överens-
kommelser
(rabatter,
prisreduceringar)
med tillverkare.

Priskontroll på
federal nivå för
patenterade
läkemedel.
Referensprissyste
m för icke
patenterade
läkemedel och
särskilda överens-
kommelser med
tillverkare på
provinsnivå.

Reglering av maximala
subventionsnivåer på
nationell nivå.
Omfattande
referensprissystem.

Maximalt tillåtna priser
fastställs på nationell
nivå.

Subvention Beslut på nationell
nivå. Terapeutisk
betydelse avgör
subvention (3
kategorier).
Exceptionellt dyra
läkemedel
subventioneras
endast för precisa
användningsområ
den.
Subventionsbeslut
omprövas vart 3:e
år.

Beslut på
provinsnivå.
Berörda
kommittéer
granskar även
läkemedel som
redan ingår i
läkemedelsförmån
en. Subvention
kan avgränsas till
vissa indikationer
eller
patientgrupper.

Bedömning av
utbytbarhet på
nationell nivå varvid
läkemedel
subventioneras enligt
referensprissystem.
För läkemedel som
inte är utbytbara sker
särskild bedömning.
Subvention kan
avgränsas till vissa
sjukdomar,
indikationer eller
förskrivning av
specialist.

Beslut på nationell nivå.
Olika subventionsnivå
(blårecept eller full
subvention) beroende
på bl a sjukdomens
svårighetsgrad.
Möjligheter till ansökan
om individuell
subvention för
läkemedel utanför
positiv lista.

Användning av
hälsoekonomisk
utvärdering

Begränsad roll för
hälsoekonomiska
utvärderingar vid
beslut om
subvention och
pris. Kostnader
bedöms enbart
om läkemedel
anses vara helt
likvärdigt med
existerande
läkemedel.

Krav på
hälsoekonomisk
utvärdering sedan
1994/95 enligt
framtagna riktlinjer
vid ansökan om
subvention för
patenterade
läkemedel
(Ontario
respektive British
Columbia).

Önskemål om
hälsoekonomisk
information sedan
2002 vid bedömning
av nya och innovativa
läkemedel.
Hälsoekonomiska
utvärderingar blir
obligatoriska år 2005.

Krav på hälsoekonomisk
utvärdering sedan 2002
enligt riktlinjer vid
ansökan om subvention
med undantag för t ex
generika och
parallellimport.

Noter till tabell 1(fortsättning):  5 Furniss, 2001; PPR, 1998. 6 Angus & Karpetz, 1998; Anis et al, 1998. 7 Medicines
policy in the Netherlands, 2002; Riteco et al, 1999. 8 PPR, 2001.
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Som framgår av tabell 1 är det vanligt med krav på hälsoekonomiska utvärderingar
vid bedömning av om ett läkemedel ska subventioneras. Detta gäller företrädesvis
vid bedömning av nya läkemedel. Få länder har dock någon längre erfarenhet av att
utnyttja hälsoekonomiska utvärderingar vid sådana beslut. För generiska läkemedel,
parallellimport, nya förpackningar etc. tillför hälsoekonomiska utvärderingar
vanligtvis ingen ny information. Sådana läkemedel bedöms ofta utifrån en förenklad
procedur där subventionskommittén inte är inblandad. Subventionering kan i regel
avgränsas till vissa indikationer, patientgrupper eller sjukdomar. I flera länder ställs
krav på individuella ansökningar genom förskrivande läkare för subventionering av
exceptionellt dyra läkemedel.

Prisregleringen i flertalet länder bygger framför allt på jämförelser med priser i andra
länder eller priser på befintliga läkemedel (Persson m fl., 2002). Prissättningen sker i
huvudsak genom förhandling med läkemedelsföretagen, varvid det finns möjligheter
till särskilda överenskommelser där priser justeras vid viss volym eller liknande.
Bedömningen av om läkemedel ska subventioneras eller inte sker istället av
oberoende kommittéer med vetenskaplig kompetens, som mer eller mindre öppet
redovisar sina bedömningskriterier.

3. FEM FALLSTUDIER

I detta avsnitt redovisas mer detaljerad information om villkor och procedurer i
samband med subventionsbeslut i Australien, Kanada, Finland och Frankrike.
Dessutom redovisas motsvarande villkor och procedurer för beslut om
behandlingsrekommendationer av NICE i England. Redovisningen följer så långt
möjligt de dimensioner som identifierats av Singer m.fl. (2000). Särskilt studeras i
vilken utsträckning procedurer kan betraktas som transparenta och vilken betydelse
hälsoekonomisk information och kriteriet om kostnadseffektivitet har vid beslut. En
sammanfattning inklusive jämförande tabeller presenteras sist i kapitlet.

3.1 Australien

Ansvaret för hälso- och sjukvården i Australien är delat mellan federal och delstatlig
nivå. På federal nivå ansvarar man för subventionering av läkemedel, medan ansvaret
för finansiering och organisation av öppen och sluten vård i huvudsak återfinns på
delstatlig nivå. Australien var det första landet i världen som år 1993 började ställa
krav på att hälsoekonomisk information ska ingå vid ansökan om subvention inom
landets läkemedelsförmån.
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Institutionell ram och beslutsfattare

Efter genomgång av effektivitet, säkerhet och kvalitet av Therapeutic Goods
Administration (TGA) kan ett läkemedel marknadsföras till ett pris som tillverkaren
själv bestämmer. Om läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånen,
Pharmaceutical Benefit Scheme (PBS), krävs dock förhandlingar med myndigheter
om först subvention och därefter pris. Cirka 90 procent av alla godkända läkemedel
omfattas av PBS.

Bedömning av om läkemedel uppfyller kriterier för subvention görs av
Pharmaceutical Benefits Advisory Committeé (PBAC) som är en oberoende
författningsenlig kommitté bestående av husläkare (family doctors), specialistläkare,
apotekare och en patientföreträdare (Cookson, 2000; Birket et al, 2001). PBAC
utfärdar rekommendationer till hälsodepartementet om vilka läkemedel som ska ingå
i förmånssystemet. Hälsoministern kan inte inkludera produkter i förmånssystemet
innan PBAC lämnat sin rekommendation, men kan fatta beslut som helt eller delvis
avviker från PBACs rekommendationer. Rekommendationer från PBAC att inte
subventionera ett läkemedel leder dock slutgiltigt till att produkten inte inkluderas i
förmånssystemet och kan inte åsidosättas av ministern. PBAC granskar och
utvärderar även de läkemedel som redan ingår i förmånssystemet. Befintliga
produkter kan tas bort från förmånen om de är väsentligt mindre effektiva, mer
toxiska och/eller mindre kostnadseffektiva än tillgängliga alternativ.

Till PBAC finns knutet två subkommittéer; Drug Utilisation Sub-Committee (DUSC)
samt Economics Sub-Committe (ESC). DUSC har till uppgift att övervaka och
kommunicera hur läkemedelsanvändningen utvecklas och är inte inblandad i
bedömning av subvention och pris. ESC har en viktig roll då man utvärderar den del
av läkemedelsföretagens ansökningar som behandlar läkemedlets
kostnadseffektivitet. ESC består av tolv medlemmar: fyra hälsoekonomer och
resterande medlemmar med bakgrund i medicin, epidemiologi och biostatistik. Den
egentliga bedömningen och kommunikationen med läkemedelsföretag om ansökan
sker inom Pharmaceutical Evaluation Section (PES). En viss andel av
bedömningarna utförs även av kontrakterade universitetsbaserade experter.

Procedurer och bedömningskriterier

Ansökan till PBS bedöms olika beroende på vilken effekt på kostnaderna som kan
förväntas. Alla nya läkemedel, nya indikationer på befintliga läkemedel eller begäran
om prispremier utifrån argument om bättre kostnadseffektivitet betraktas som ’major
submissions’ och för dessa finns en formell beslutsprocess utarbetad. Övriga
ansökningar behandlas enligt en förenklad procedur där PBAC inte medverkar.
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Nya läkemedel kan bli rekommenderade för subvention givet att de uppfyller något
av följande kriterier (Cookson, 2000):

� Läkemedlet förebygger eller behandlar medicinska tillstånd som det tidigare
inte funnits någon subventionerad läkemedelsterapi för och har en acceptabel
kostnadseffektivitet

� Läkemedlet är mer effektivt och/eller mindre toxiskt jämfört med läkemedel
som redan är subventionerade för samma indikation och har en acceptabel
kostnadseffektivitet

� Läkemedlet är minst lika effektivt och säkert som andra läkemedel som är
listade för samma indikation och medför motsvarande kostnad

Sedan 1993 ställs formella krav på att en hälsoekonomisk utvärdering ska inkluderas
i alla ’major submissions’. Utvärderingen ska vara upprättad enligt särskilda
riktlinjer. Förutom kostnadseffektivitet ställs krav på bl.a. data om klinisk effekt och
budgetpåverkan i ansökan.  Beslutsprocessen i samband med subventionering och
prissättning och bedömningen av det hälsoekonomiska underlaget kan beskrivas
enligt nedanstående steg (Cookson, 2000):

1. Läkemedelsföretaget förbereder ansökan enligt riktlinjer. Detta steg kan föregås
av konsultationer med t.ex. PES och ESC.

2. Pharmaceutical Evaluation Secretary (PES) bedömer ansökan, inklusive
modellering med andra förutsättningar om så bedöms lämpligt, och kommunicerar
resultatet till berört läkemedelsföretag och ESC. Om ansökan lämnas in senast 11
veckor innan möte i PBAC, garanterar PES att bedömningen av ansökan är klar
till detta möte.

3. Läkemedelsföretaget skriver en kommentar till PES bedömning och ESC skriver
sin rapport med utgångspunkt i PES bedömning. Rollfördelningen mellan
aktörerna har jämförts med motsvarande fördelning mellan advokat
(läkemedelsföretagens hälsoekonomiska avdelningar), åklagare (PES) och domare
(ESC).

4. PBAC rekommenderar om produkten ska subventioneras eller inte baserat på PES
bedömning samt kommentarer från läkemedelsföretaget och ESC. PBACs roll kan
jämföras med en jury. Läkemedelsföretaget får besked om PBACs
rekommendationer 3 veckor efter ett möte, varvid eventuell prisförhandling kan ta
vid.

5. Formellt beslut om subvention och pris fattas av hälsoministern, vilket vanligen
sker 10-12 veckor efter PBACs möte. Om läkemedlet förväntas kosta PSB mer än
10 miljoner australiensiska dollar (ca 50 miljoner svenska kronor) per år måste
regeringen godkänna beslutet.
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I praktiken får majoriteten av ansökningarna avslag vid den första bedömningen.
Läkemedelsföretaget har då möjlighet att lämna in förnyad ansökan, med
förändringar avseende t.ex. indikationer eller priser en eller flera gånger innan
produkten listas av PBS, alternativt att företaget drar tillbaka sin ansökan. PBAC kan
också rekommendera en produkt för allmän subvention, men till ett lägre pris än det
som anges i ansökan. Beslut om subventionering kan också begränsas till vissa
indikationer eller patientgrupper. Ytterligare möjlighet till begränsning finns genom
beslut om s.k. ’authority prescribtion’ där förskrivande läkare måste få en formell
bekräftelse via 24-timmars telefonservice innan läkemedel subventioneras. Argument
för begränsningar av subvention kan vara att dokumentationen av klinisk effekt
och/eller kostnadseffektivitet är bristfällig, t.ex. vid introduktionen av ett helt nytt
läkemedel, eller att risken för negativa effekter bedöms som hög vid en allmän
subvention.

Riktlinjerna för ekonomiska utvärderingar premierar ’hårda’ data från direkt
jämförande randomiserade kliniska prövningar med utgångspunkt i australiensisk
terapipraxis. Modellering accepteras för att korrigera för brister i kliniska prövningar
eller för att hantera osäkerhet, men inte som en metod att kombinera data från strikta
kliniska prövningar med ’mjuka’ data från observationsstudier eller
expertbedömningar. Resultaten från strikta randomiserade prövningar bör inte heller
vägas samman med mindre rigorösa prövningar i metaanalyser. En separat
metaanalys av den senare typen av prövningar bör istället tillämpas för att bedöma
om resultatet är konsistent med de huvudsakliga prövningarna. Riktlinjerna avråder
vidare från cost-benefit analyser (mätning av effekter i monetära värden) och
beräkning av indirekta kostnader i form av produktionsförluster. PBACs perspektiv
när man bedömer hälsoekonomiska aspekter är så gott som alltid effekter på
sjukvårdssektorns budget (Birkett et al, 2001).

Betydelse av kostnadseffektivitet

En fallstudie av PBAC år 2000 visar att information och data om klinisk effekt i
jämförelse med existerande terapier får stort utrymme vid bedömning av subvention
(Cookson, 2000). Analys av kostnader sker enbart om kraven på effektivitet kan
tillgodoses. Betydelsen av kostnadseffektivitet varierar beroende på läkemedlets
förväntade budgetpåverkan. Ju högre budgetpåverkan desto större betydelse får
kostnadseffektivitet som kriterium. Bedömning av kostnadseffektivitet förefaller vara
mest betydelsefullt i de fall kostnaderna förväntas överstiga 10 miljoner
australiensiska dollar, d.v.s. i de fall regeringsbeslut krävs för subvention. För svåra
och sällsynta sjukdomar förefaller både klinisk effekt och i synnerhet
kostnadseffektivitet spela en mindre roll. Dyra och begränsat effektiva läkemedel
inom sådana områden kan ändå bli subventionerade med hänvisning till s.k. ’rule of
rescue’.
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PBAC har undvikit att bestämma något officiellt gränsvärde på värdet av ytterligare
levnadsår (Birkett et al, 2001). En studie av sambandet mellan rekommendationer
och kostnaden per vunnet levnadsår i 26 ansökningar till PBS under 1991–96 visar
dock en signifikant korrelation (Georges et al, 1999; Rutten, van Busschbach, 2001).
Men även om det finns ett mönster, såtillvida att kostnaden per ytterligare levnadsår
för läkemedel som blev rekommenderade för full subvention i regel understeg 69 000
australiensiska dollar (ca 345.000 svenska kronor), finns en gråzon där beslut går i
olika riktningar. Det finns läkemedel som har en kostnadseffektkvot som är bättre än
detta implicita gränsvärde, men som ändå inte är subventionerade. På samma sätt
finns läkemedel som har sämre kostnadseffektivitet, men som ändå är
subventionerade, företrädesvis med angivande av villkor. Resultaten bekräftar att
andra kriterier, t.ex. sjukdomens svårighetsgrad, tillgängliga behandlingsalternativ
och budgetpåverkan, påverkar rekommendationsbesluten. Det ska noteras att det
endast är en liten andel av samtliga ekonomiska utvärderingar som PBAC bedömt
som använder ytterligare levnadsår som effektmått. Det skulle kunna bero på att
läkemedelsföretagen företrädesvis bifogar utvärderingar baserat på detta effektmått i
sina ansökningar om detta bedöms påverka besluten i positiv riktning.

Möjligheter till insyn och överklagan

PBAC har fått ta emot kritik från både läkemedelsföretag och patientföreträdare.
Kritiken från industrin har gjort gällande att invånare i Australien undanhålls
läkemedel som subventioneras på andra håll i världen (Birkett et al, 2001).
Uppmärksammade exempel är sildenafil vid impotens, naltrexone vid alkohol- och
narkotikaberoende och alglucerase för behandling av Gaucher´s sjukdom som vid
första ansökan inte rekommenderades för subvention. Det finns ingen särskild
procedur som möjliggör överklagan från tillverkare. De två förstnämnda exemplen
överklagades emellertid av berörda läkemedelsföretag till federal domstol, med
hänvisning till att all tillgänglig information inte beaktats vid besluten. Åtminstone
naltrexone blev senare subventionerat för alkoholberoende. Kritiken från
patientföreträdare har bl.a. menat att bedömningen av ansökningar inte är tillräckligt
transparant och i alltför hög grad fokuserar konsultationer med industrin och inte
med patientföreträdare. Kritiken resulterade också i en översyn av systemet år 2000
varvid insynen i beslutsprocessen förbättrades och en patientföreträdare tog plats i
kommittén. Vidare fastslogs en övre gräns för hur länge man får sitta som ledamot i
kommittén.

3.2 Kanada

Ansvaret för hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation i Kanada återfinns
i huvudsak hos de tio provinserna. Alla provinserna har en väl utbyggd öppen och
sluten vård, som regleras och får finansiellt stöd från federal nivå. En förutsättning
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för detta stöd är att vården tillhandahålls till samtliga invånare och på lika villkor. För
läkemedel på recept finns däremot inga krav på att provinserna ska tillhandahålla en
allmän försäkring. Varje provins har dock valt att subventionera läkemedel för vissa
grupper av befolkningen; vanligtvis invånare över 65 år i kombination med
låginkomsttagare samt utvalda patientgrupper och läkemedel.1 Sammanlagt svarar
den offentliga sektorn i Kanada för knappt hälften av landets totala
läkemedelsutgifter. De flesta tecknar sin läkemedelsförsäkring privat, vanligen
genom arbetsgivaren. Cirka 12 procent av alla invånare står utan försäkring mot höga
läkemedelsutgifter, varav flertalet s.k. ’working poor’. Ytterligare 35–40 procent har
enbart begränsat skydd (Angus, Karpetz, 1998).

Det finns en stor variation mellan provinserna avseende vilka befolkningsgrupper
som är berättigade till subvention, vilka läkemedel som subventioneras och vilka
patientavgifter som tas ut. Ansökan om subvention riktas direkt mot respektive
provins från läkemedelsföretagen. En redogörelse för hur beslut om subvention går
till måste därför avgränsas till provinsnivå. I detta avsnitt fokuseras två provinser
som använt hälsoekonomisk information som underlag vid beslut om subvention
sedan 1994/95; Ontario och British Columbia. I synnerhet Ontario har genom sin
storlek (12 av Kanadas drygt 30 miljoner invånare) stor indirekt betydelse för de
bedömningar som görs i andra provinser och även av privata läkemedelsförsäkringar.

Subventionsbeslut i Ontario

Ontarios offentliga läkemedelsförsäkring, Ontario Drug Benefit Plan (ODB),
omfattar alla invånare över 65 år, låginkomsttagare samt individer med svåra
sjukdomar (’catastrophic illnesses’). ODB har varit föregångare i utvecklingen av ett
formellt system för utvärdering av vilka läkemedel som ska subventioneras där krav
på hälsoekonomisk information som del av ansökan ingår sedan 1994.

Institutionell ram och beslutsfattare

Beslut om subvention fattas av hälsoministern på provinsnivå, som fyra gånger per år
går igenom vilka läkemedel som bör listas. Besluten följer vanligtvis de
rekommendationer som lämnats av ett oberoende utskott, Drug Quality and
Therapeutics Committee (DQTC). För generiska läkemedel finns enkla regler för
besluten utfärdade där DQTC inte är inblandad i bedömningen. Priset på det första
generiska läkemedlet får vara maximalt 70 procent av originalproduktens pris och
priser på ytterligare generiska får vara maximalt 90 procent av det första generiska
läkemedlet (PPR, 2000).

                                                
1 Sammanlagt finns 19 offentliga läkemedelsförmåner i Kanada: 10 för provinser, 3 för territorier samt 6 federala
program.
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DQTC består av tio specialistläkare och två farmacevter. Knappt hälften av
ledamöterna har dessutom utbildning och erfarenhet av att bedöma hälsoekonomiska
studier (Andreas Laupacis, pers. med., 2002). DQTCs uppgift är att granska
läkemedelsföretagens ansökningar och rekommendera vilka läkemedel som bör
subventioneras inom ODB och givet vilka villkor. Granskningen genomförs i
huvudsak av minst två externa bedömare i kombination med 1–2 ledamöter ur
kommittén. Dessa bedömare ombeds ta ’a societal view’ och inte enbart se till
konsekvenser för ODB (Laupacis, 2002). Beroende på hur komplicerat ärendet är kan
antalet externa bedömare utökas. Vid bedömning av ansökan om subvention för cox-
II användes t.ex. sex externa bedömare. Vid oenighet fattas beslut baserat på
rösträkning och enkel majoritetsregel. I 80 procent av fallen råder dock enighet
mellan ledamöterna (Andreas Laupacis, pers. med., 2002).

Procedurer och bedömningskriterier

Beslutsprocessen vid ansökan från läkemedelsföretag kan beskrivas i följande steg
(Ontario guidelines for drug submissions and evaluations, 2000):
1. Läkemedelsföretaget skickar sin ansökan till provinsens hälsodepartement som

granskar att ansökan är komplett enligt föreskrifterna. Om så är fallet sänds den
vidare till DQTC för granskning.

2. Ansökningarna granskas av 1-2 ledamöter i DQTC och externa bedömare.
3. Resultatet av granskningarna diskuteras i DQTC som därefter rekommenderar om

produkten ska subventioneras.
4. DQTC kommunicerar resultatet till läkemedelsföretaget. Vid negativt besked

skickar DQTC en rapport om skälen till varför man inte rekommenderar att
produkten subventioneras. Företaget har möjlighet att skicka in kompletterande
information för ny bedömning och man kan också begära ett möte med DQTC
eller med hälsodepartementet för att presentera sådan information.

5. Läkemedelsföretag måste skriftligen ingå överenskommelse med
hälsodepartementet om förväntad nettokostnad för provinsen under tre år, till följd
av att läkemedlet subventioneras. Denna regel infördes i juni 1998 och gäller
också om läkemedel flyttas från ’limited use’ till ’general benefit’.

6. Beslut om subventionering fattas av provinsregeringen.

DQTC beaktar flera faktorer vid sin granskning av ansökningarna: säkerhet och
effektivitet, tillgång till liknande produkter, produktens hälsoekonomiska värde
jämfört med alternativa terapier och finansiellt åtagande för provinsen vid
subventionering. DQTCs rekommendationer omfattar i princip fyra kategorier:
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� Obegränsad subvention (’general benefit’)
� Begränsad subvention (’limited benefit’)
� ‘Section 8 listings’
� Ingen subvention

Med begränsad subvention menas att läkemedlet endast subventioneras för viss
användning eller vissa patientgrupper. Läkare måste då bekräfta att patienter
uppfyller villkoren genom att fylla i ett särskilt recept och ange den kod som svarar
mot uppställda kriterier. Ett ytterligare alternativ är s.k. ’section 8’ listning som
innebär att läkaren skriftligen måste begära och motivera subvention för varje enskild
patient. Flertalet läkemedel får ingen listning alls och bland de som listas får drygt
hälften en begränsad listning.2 DQTCs månatliga möten kan också utmynna i
rekommendationer att ändra ett läkemedels subvention, t.ex. från ’general benefit’ till
’limited use’ eller att äldre läkemedel helt tas bort från listan.

Begränsad subvention tillämpas i allt högre utsträckning. Laupacis anger fyra
huvudsakliga skäl till att ett läkemedel inte får obegränsad subvention (Laupacis,
2002):

� Effektiviteten är enbart marginellt bättre än existerande terapier

� Prisskillnaden jämfört med existerande terapier är stor trots att effekten enbart
är lite bättre

� Läkemedlets effektivitet har inte påvisats på ett trovärdigt sätt, t.ex. att relevanta
jämförande randomiserade prövningar saknas eller att effektmåttens kliniska
relevans är osäker

� Läkemedlet är kostnadseffektivt för en begränsad grupp av patienter och DQTC
har anledning att tro att läkemedlet skulle komma att användas för bredare
grupper om det skulle klassificeras som ’general benefit’

Nackdelen med utvecklingen mot fler begränsade subventioner är att
administrationen för läkare och apotekare ökar. Effekten på användningen och
förskrivningsvanorna bland läkare är också osäker. Förskrivande läkare löper
förvisso risk att bli föremål för revision om de särskilda receptblocken för
subventionering enligt ’limited use’ används, men systemet bygger i stor utsträckning
på en tilltro till läkarnas goda vilja att följa reglerna (Andreas Laupacis, pers.med.,
2002).

                                                
2 Enligt uppgifter från 1998 listade ODB 37 av 101 nya läkemedel (PPR, 2000) men det är oklart hur många av dessa
nya läkemedel som resulterade i ansökningar om subvention till ODB. Enligt Andreas Laupacis (pers.med. maj 2002)
listas ca 20-25 procent av läkemedlen under ’general benefit’, 30 procent under ’limited use’ och resterande
ansökningar avslås.
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Betydelsen av kostnadseffektivitet

Andreas Laupacis, en av ledamöterna i DQTC, menar att klinisk effekt vanligtvis
spelar en avgörande roll vid beslut om subvention, eftersom effektiva läkemedel
vanligtvis också är kostnadseffektiva. För läkemedel som enbart har lite bättre effekt
jämfört med alternativ terapi, men samtidigt har ett mycket högre pris, är
kostnadseffektiviteten vanligtvis sämre och det blir därmed svårare att få subvention.
Det finns inget officiellt gränsvärde för kostnadseffektivitet men Laupacis menar
med referens till en tidigare kanadensisk artikel (Laupacis et al, 1992)3 sin personliga
uppfattning att en kostnad över 50 000 kanadensiska dollar per vunnet levnadsår (ca
290.000 svenska kronor) betraktas som relativt ofördelaktigt i kommittén.

Kostnadseffektivitet är mindre betydelsefullt som kriterium för svåra och sällsynta
sjukdomar där det är svårt att inte subventionera även marginellt effektiva terapier
med hänsyn till ’rule of rescue’. Det gäller särskilt i de fall där alternativa terapier
saknas. Om läkemedlet har god effekt och stor potentiell påverkan på provinsens
läkemedelsbudget blir analysen av kostnadseffektivitet mera betydelsefull, och då
som underlag för rekommendationer om eventuella begränsningar i subventionen.

Subventionsbeslut i British Columbia (BC)

För att få ett läkemedel subventionerat inom Pharmacare, British Columbias
läkemedelsförmån, måste läkemedelsföretaget påvisa att läkemedlet är säkert,
effektivt och kostnadseffektivt. Pharmacare har utsett två oberoende och
vetenskapliga kommittéer, Pharmacoeconomics Initiative (PI) och Therapeutic
Initiative (TI), för bedömning av ansökningarna. Båda är knutna till University of
British Columbia genom kontrakt och finansiering från Pharmacare. Den beslutsgång
som beskrivs nedan avser enbart patenterade läkemedel. Generiska läkemedel är inte
föremål för bedömning av kommittéer, utan hanteras i en förenklad beslutsprocess.

PI ansvarar för granskning av den hälsoekonomiska utvärdering som måste ingå i
ansökan. Den egentliga bedömningen utförs av en vetenskaplig kommitté, vars 15
ledamöter har en bakgrund inom hälsoekonomi, farmaci, epidemiologi, medicin eller
biostatistik (Anis et al, 1998). Ledamöterna representerar också de olika regionerna
inom British Columbia och är associerade till de viktigaste högre
utbildningsinstanserna. Några av ledamöterna representerar dessutom
intressegrupper, såsom British Columbia Medical Association och British Columbia
College of Pharmacy. Uppdraget är att maximera hälsan bland invånarna i British
Columbia inom ramen för provinsens läkemedelsbudget. Vid bedömning av
                                                
3 Laupacis och medarbetare föreslog 1992 en gradering av olika teknologier baserat på kostnadseffektivitet. A avser
teknologier som är effektivare och billigare, B teknologier som kostar mindre än CAN$ 20 000 per vunnet levnadsår, C
teknologier som kostar mellan CAN$ 20 000 och CAN$ 100 000 per levnadsår, D teknologier som kostar mer än
CAN$ 100 000 per levnadsår och E teknologier som har lägre eller samma effektivitet som befintliga alternativ men
leder till högre kostnader. (Laupacis A, et al, 1992)
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subvention beaktas kostnader, klinisk effekt och kostnadseffektivitet för den produkt
som ansökan avser. PI utför inga egna studier utan granskar enbart de
hälsoekonomiska utvärderingar som bifogats ansökan.

Hälsoekonomiska utvärderingar måste upprättas enligt de riktlinjer som tagits fram
av Ontario alternativt Canadian Coordinationg Office for Health Technology
Assessment (CCOHTA, 1997; Glennie, 1999). Utvärderingarna ska baseras på ett
’societal perspective’ där bedömningar av både direkta och indirekta kostnader
liksom mått på livskvalitet ingår. Vid beräkning av indirekta kostnader i form av
produktionsförluster enligt humankapitalansatsen måste eventuella skevheter, till
följd av att enbart förlorad arbetstid tas med i kalkylen, behandlas. Förutom
information om kostnadseffektivitet krävs kliniska data om användningsområden,
klinisk effekt respektive säkerhet, produktmonografi och prisinformation. Varje
läkemedelsföretag måste också ge Pharmacare och berörda bedömare möjligheter till
full tillgång till all information om den produkt som ansökan avser.

Therapeutic Initiative (TI) utvärderar den del av ansökan som behandlar produktens
effektivitet och säkerhet och kompletterar PIs bedömning. TI består av individer med
anknytning till hälso- och sjukvården; tre familjeläkare (family physicians), två
kliniska farmakologer, en biostatistiker, en epidemiolog och en expert på kliniska
prövningar. Endast publicerade forskningsresultat beaktas. TIs granskning utgår från
följande principer (i hierarkisk ordning):

� Typ av studie: Resultaten ska baseras på kontrollerade randomiserade kliniska
studier (dubbel eller trippel blinda)

� Typ av försökspersoner i studien: Ett brett spektrum av deltagare utifrån klinisk
praxis förordas

� Typ av intervention: Jämförande läkemedel måste vara standardbehandling eller
placebo för läkemedel med ny mekanism

� Typ av effektmått: Relevanta effektmått som beskriver morbiditet och mortalitet
(d.v.s. hårda ’end-points’) förordas

Utgångspunkten för TIs granskningar är att läkemedelsföretaget måste kunna påvisa
att deras läkemedel är terapeutiskt mer fördelaktigt än alternativa produkter. Varje
granskning utförs av minst två representanter vid TI, som granskar material i ansökan
oberoende av varandra. Vid oenighet mellan bedömare sker bedömning av hela
kommittén till dess att konsensus uppnåtts.

Bedömningar av PI och TI sker parallellt och resultaten meddelas Drug Benefit
Committe (DBC) som i sin tur utfärdar rekommendationer för beslut av Pharmacares
generaldirektör. I DBC ingår en representant från PI respektive TI samt
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representanter från Pharmacare. Rekommendationer för beslut om subvention och
subventionsnivå baseras på granskning av: läkemedlets terapeutiska värde,
läkemedlets hälsoekonomiska värde, finansiella inverkan och annan relevant
information. Beslut kan avse ’full’ eller ’restricted’ subvention alternativt att
produkten inte listas alls. ’Restricted’ subvention kan jämföras med Ontarios ’limited
use’ och avser att läkemedlet t.ex. endast subventioneras för bestämda patientgrupper
eller att det bara kan förskrivas av vissa specialister. PI genomför också analyser som
visar finansiella konsekvenser av att ett nytt läkemedel listas eller att ett befintligt
läkemedel undantas från subvention.

Variationer mellan provinser och nya initiativ

En översikt av subventionsbeslut i Kanadas olika provinser visar att det
läkemedelsortiment som subventioneras varierar (Anis et al, 2001). Detta trots att
bedömningen av kommittéer sker på ungefär samma sätt och med utgångspunkt i
samma kriterium. De mest konservativa provinserna, t.ex. Ontario, listar ungefär
hälften av de läkemedel som ansöker om subvention, och i många fall blir
subventionen begränsad (’limited use’). I mer liberala provinser, t.ex. Qeubec, listas
uppemot 80 procent av ansökningarna. Olika provinser tar också olika lång tid på sig
för att lista nya läkemedel, vilket ytterligare bidrar till skillnaderna. Skillnaderna
innebär att ett läkemedel kan listas generellt i en provins samtidigt som det har
begränsad subvention i en annan provins och ingen subvention alls i en tredje.

Även villkoren i förmånerna varierar och för äldre personer med jämförbar
läkemedelskonsumtion och inkomstnivå kan patientavgifterna variera 10-faldigt
mellan provinser (Willison et al, 1998). De olika villkoren gäller t.ex. vilka individer
som omfattas och patientavgifternas utformning. Provinser med en liberal inställning
till listning av nya läkemedel (t.ex. Quebec) tycks härvid ha högre patientavgifter
(Willison, pers. med. 2002). Det finns alltså flera faktorer som påverkar
läkemedelskonsumtionen i en provins, och beslut om subvention är enbart en av
dessa.

Skillnader i vilka läkemedel som är listade existerar även mellan Ontario och British
Columbia, trots att dessa provinser varit föregångare i utnyttjandet av
hälsoekonomisk information vid bedömning av subvention. En studie av 21 bedömda
ansökningar och rekommendationer från PI i British Columbia under 1996 visade
dålig samstämmighet med motsvarande rekommendationer i Ontario (Anis et al,
1998). Dessa skillnader väcker en intressant fråga om vilka faktorer som egentligen
är mest betydelsefulla vid besluten – de kriterier som ställs upp som utgångspunkt för
bedömningar eller de personer som ingår i den kommitté som ska bedöma
ansökningar och den kultur som efterhand formas i denna.
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Bristen på rättvisa i tillgången till subventionerade läkemedel mellan provinser har
väckt en debatt i Kanada om förutsättningarna för att skapa en federal försäkring för
läkemedel som omfattar samtliga individer. Beräkningar visar att införandet av en
federal försäkring skulle vara förknippad med stora kostnader för regeringen, varför
en sådan utveckling för närvarande bedöms som osannolik (Anis et al, 2001).
Samarbeten mellan provinserna har dock inletts på andra områden. I ett första steg
hösten 2002 skapas en gemensam utvärderingsprocess som reducerar det
dubbelarbete som idag sker på provinsnivå och dessutom bland läkemedelsföretagen.
Inledningsvis ska själva utvärderingen ske koordinerat på provinsnivå, men det är
möjligt att en central utvärderingsenhet utvecklas i ett senare skede. Andra
gemensamma initiativ avser diskussioner om införandet av en prövotid för alla nya
läkemedel. Inom denna tid ska ytterligare kostnadseffektstudier av läkemedlet kunna
genomföras, vars resultat sedan avgör villkor för fortsatt subventionering.

3.3 Finland

Ansvaret för hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation i Finland återfinns
i huvudsak hos kommunerna. Utgifter för läkemedel på recept finansieras dock av
staten. Det finns tre olika subventionsnivåer: 50, 75 och 100 procent. För den lägsta
subventionskategorin (50%) betalar patienterna en fast avgift på 8,4 Euro för varje
recept, medan motsvarande avgift för de andra två kategorierna är 4,2 Euro. Det finns
ett högkostnadsskydd som år 2001 var 590 Euros per år.

Cirka 70 procent av alla receptbelagda läkemedel, t.ex. läkemedel mot infektioner
och smärtstillande läkemedel, subventioneras med 50 procent. För en del dyra
läkemedel i denna subventionskategori finns särskilda regler upprättade som innebär
att förskrivande specialist måste intyga att patienten uppfyller villkoren för
subvention. Exempel på läkemedelsterapier med dessa restriktioner är betainterferon
och behandling mot Alzheimer (Rinta, 2001). För att nå 75 eller 100 procents
subvention måste patienten visa upp ett medicinskt intyg där det framgår att den
sjukdom man har berättigar till högre subvention. För närvarande har terapier för 9
utvalda sjukdomar fått 75 procent subvention, t.ex. läkemedel mot högt blodtryck,
hjärtsvikt och astma. På motsvarande sätt finns 35 sjukdomar där läkemedelsterapier
subventioneras till 100 procent, bl.a. läkemedel vid cancer, svåra psykoser, diabetes,
epilepsi och glaukom (Taina Sirkiä, pers.med. 2002).

Institutionell ram och beslutsfattare

Prissättningen på godkända läkemedel är fri. Ett villkor för att ett nytt läkemedel ska
subventioneras är dock att Läkemedelsprisnämnden fastställt ett ’skäligt’ maximalt
försäljningspris som får tas ut av partihandeln. Läkemedelsprisnämnden är formellt
en del av hälsodepartementet och har sju ledamöter med varsin suppleant.
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Ledamöterna utses av hälsodepartementet. Åtminstone en av ledamöterna ska vara
sakkunnig inom områdena medicin, farmaci, juridik respektive ekonomi. I nämnden
finns vidare två representanter för hälsodepartementet och Folkpensionsanstalten
samt en representant för vardera Läkemedelsverket, finansdepartementet samt den
statliga forskningsorganisationen för social- och hälsovård, STAKES.

Procedurer och bedömningskriterier

För läkemedel baserade på en ny substans är fastställt pris giltigt under maximalt tre
år. För övriga läkemedel gäller prisbesluten under maximalt fem år. Priser
omvärderas således kontinuerligt av nämnden, varvid nya ansökningar måste skickas
in av läkemedelsförtagen (Rinta, 2001). År 2001 behandlade nämnden 523
ansökningar med begäran om pris och subvention, varav 123 avslogs. 86 av
ansökningarna avsåg nya läkemedel och av dessa avslogs 34.

För att erhålla någon av de högre subventionsnivåerna måste en särskild ansökan
lämnas in. Sådan beviljad ansökan kan avse läkemedlet generellt, eller att högre
subvention endast beviljas för vissa indikationer. Sedan januari 1998 kan de högre
subventionsnivåerna endast betalas ut till läkemedel som funnits i den lägsta
subventionskategorin (50 procent) under minst två år. Under tiden har
läkemedelsföretagen möjlighet att genomföra ytterligare studier, som sedan utgör
underlag för beslut om eventuellt högre subvention. Det finns möjligheter att göra
undantag till denna tvåårs regel om det finns särskilda skäl.

Krav på information som ska finnas i ansökan är; uppskattad försäljning, antal
användare och dygnsdoser, giltighetstiden för eventuella patent, utgifter för FoU
samt godkänt pris och ersättningsgrunder för läkemedlet i övriga länder inom
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Om ansökan avser ett läkemedel
baserat på en ny substans ska dessutom en hälsoekonomisk utvärdering bifogas
(www.stm.fi/hila/svenska/presentation.htm). Finland var det första land inom EU
som 1998 ställde sådana obligatoriska krav. Riktlinjer för de hälsoekonomiska
utvärderingarna utarbetades dock inte förrän i juni 1999. Enligt en undersökning av
ansökningar under åren 1998 och 1999 var ungefär hälften av totalt 86
hälsoekonomiska dokument formella utvärderingar, medan den andra hälften endast
bestod av kostnadsjämförelser mellan produkter med motsvarande effekt (Lamberg,
2000). Kostnadseffektanalys var den vanligast förekommande typen av utvärdering.
Användning av QALYs i utvärderingarna uppmuntras inte av nämnden, med
hänvisning till metodologiska problem och tolkningssvårigheter (Taina Sirkiä, pers.
med. 2002).
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Betydelse av kostnadseffektivitet

Vid bedömning av begärt pris tar läkemedelsprisnämnden hänsyn till kostnaderna för
behandlingen och de uppnådda fördelarna för patienter samt totalkostnaderna för
hälso- och sjukvården. Man begär också in utlåtande från Folkpensionsanstalten, som
överväger begärt pris med utgångspunkt ur sjukförsäkringens perspektiv.
Läkemedelsprisnämnden beaktar också kostnaderna för andra behandlingsalternativ
och motsvarande redan existerande läkemedelsprodukter. Ytterligare bedömning sker
utifrån läkemedlets pris i andra EU-länder.

Påverkan på förmånens utgifter och vilka finansiella resurser som totalt sett finns
tillgängliga för subventionering av läkemedel spelar en stor roll vid besluten (Rinta,
2001). Detta bekräftas också av företrädare för nämnden som menar att dygnsdoser
och antal användare jämte uppgifter om läkemedlets pris och effekt i jämförelse med
andra produkter i samma terapeutiska klass utgör den viktigaste informationen (Taina
Sirkiä, pers. med. 2002). Det finns inte någon hälsoekonomisk kompetens inom
nämnden, och betydelsen av kostnadseffektivitet vid bedömning av ansökan har av
utomstående uppfattats som liten (Rinta, 2001).

Möjligheter till insyn och överklagan

Prisnämndens beslut kan överklagas i domstol (Rinta, 2001). Finlands procedurer för
ansökan till de högre subventionsnivåerna är för närvarande föremål för bedömning
av Europeiska högsta domstolen efter anmälan från Europiska kommissionen.
Utgångspunkten är att Finland inte följer de krav på tydliga kriterier och öppenhet
som definieras i det s.k. transparentdirektivet. Ärendet avgörs troligen slutgiltigt
under senare delen av år 2002.

3.4 England

Hälso- och sjukvården i England organiseras inom ramen för National Health
Services (NHS). Resurser för både primär- och sjukhusvård inklusive läkemedel
fördelas till olika regioner av hälsodepartementet. Huvudregeln är att de läkemedel
som är godkända också kan användas inom NHS. Det finns dock en negativ lista som
reglerar vilka läkemedel som inte är subventionerade. Vidare finns en rad åtgärder
riktade mot enskilda förskrivare, i huvudsak uppföljning av förskrivningsmönster och
olika former av budgetkontroll, i syfte att främja en rationell läkemedelsanvändning.

National Institute for Clinical Excellence (NICE), bildades i april 1999 i syfte att
utvärdera nya och existerande teknologier, sprida information om teknologiers
effektivitet och kostnadseffektivitet samt ge rekommendationer om hur teknologier
bör användas. Målsättningen är att främja ett effektivt utnyttjande av resurser inom
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NHS, uppmuntra kvalitetsförbättringar och förhindra geografiska orättvisor, s.k.
’post code rationing’. Utvärdering ska ske utifrån ett brett perspektiv som inkluderar
mortalitet, livskvalitet och kostnader. NICEs bedömningar och den modell för
utvärderingar och rekommendationsbeslut som utformats har fått stor
uppmärksamhet, inte bara inom NHS utan även internationellt. NICE har under sina
första år utvärderat en rad nya läkemedelsterapier, vilket gör erfarenheterna särskilt
intressanta för denna rapport.

Institutionell ram och beslutsfattare

Formellt är NICE en del av hälsodepartementet. Detta innebär att hälsodistrikten
(’health authorities’) måste beakta och i möjligaste mån följa de rekommendationer
som NICE ger. Allmänläkarna inom NHS har dock större friheter, eftersom de är
knutna till NHS genom kontrakt (Raftery, 2001). Detta kan få negativa konsekvenser
för genomslagskraften i NICEs rekommendationer på läkemedelsområdet. Våren
2002 arbetade cirka 40 personer inom NICE men antalet anställda ökar kontinuerligt.
En stor del av arbetet med att ta fram kunskapsöversikter gällande de teknologer som
utvärderas utförs av forskargrupper vid utvalda universitet. Bedömningar och
utformning av rekommendationer sker i kommittéer med externa ledamöter. Man kan
notera att en del arbetsinsatser är obetalda, t.ex. får ledamöterna i de två parallella
utvärderingskommittéerna ingen ersättning från NICE.

Det är hälsodepartementet som avgör vilka teknologier som NICE ska utvärdera. Tre
kriterier är betydelsefulla: potentiell hälsovinst, kopplingar till hälsorelaterade
policies, påverkan på NHS resurser samt värdet av rekommendationer från NICE
(Department of Health, 1999). En forskargrupp vid University of Birmingham
(’National Horizon Scanning Centre’) har i uppdrag att tidigt identifiera nya
teknologier som underlag för hälsodepartementets prioriteringar. Principen att
politiker bestämmer vad NICE ska göra har varit omdiskuterad och NICE har
tidigare föreslagit att man själv ska få välja de teknologier som utvärderas (SCRIP,
2001). Under de första åren har NICE fått i uppdrag att utvärdera flera nya
läkemedel. Denna prioritering ska ses mot bakgrund av en debatt under senare år i
engelsk sjukvård om att t.ex. nya cancerterapier används alltför återhållsamt och att
användningen av nya dyra läkemedelsterapier varierar mellan geografiska områden.

Procedurer och bedömningskriterier

Hälsodepartementet har identifierat följande faktorer som ska beaktas av NICE i den
samlade utvärderingen:
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� ’Evidence base’ för klinisk effektivitet

� Prioriteringar inom NHS

� Patienternas behov

� Balans mellan kostnader och ’benefits’

� Påverkan på resurser inom NHS

� Uppmuntran till innovationer

� Vägledning från ministrar angående tillgängliga resurser (om så är påkallat)

Utvärderingsprocessen omfattar flera steg och inkluderar flera aktörer.
Sammanställning av befintligt kunskapsunderlag utförs av något av de sju
akademiska centra som godkänts för detta ändamål. Förutom en rapport från något av
dessa centra uppmanas också berörda tillverkare (t.ex. läkemedelsföretag)
patientorganisationer och andra intressenter att skicka in dokumentation som kan
underlätta utvärderingen och utformningen av rekommendationer. För var och en av
dessa intressenter finns också riktlinjer utarbetade som ger anvisningar om lämplig
utformning av dokumentationen, inklusive riktlinjer för hälsoekonomiska
utvärderingar från företag. Relevanta professionella intressenter och
patientorganisationer inbjuds dessutom att medverka vid utvärderingskommitténs
möten.

Den samlade bedömningen av all dokumentation görs av en utvärderingskommitté
med blandad professionell kompetens. Kommittén har också ansvar för utformning
av rekommendationer. De flesta av ledamöterna har en anknytning till NHS som
exempelvis läkare, sjuksköterska eller administrativt ansvariga. Därutöver finns
ledamöter med erfarenhet från läkemedelsindustrin, representanter från akademin
(inklusive hälsoekonom) samt patientföreträdare (se www.nice.org.uk).

Betydelse av kostnadseffektivitet

Hälsoekonomiska utvärderingar ska enligt riktlinjerna genomföras utifrån ett
’societal perspective’ där hälsovinster maximeras med utgångspunkt i de resurser
som finns tillgängliga inom NHS och ’Personal Social Services’ (PSS). PSS avser
främst resurser för personligt stöd till sjuka eller äldre personer. Kostnadseffekt- eller
kostnadsnyttoanalys förespråkas där den aktuella teknologin jämförs med den
vanligast förekommande terapin och eventuella andra mer kostnadseffektiva
alternativ. Det är viktigt att analysen medger bedömning av vilka patientgrupper som
har störst nytta av behandlingen. I de fall t.ex. långtidsstudier saknas är modellstudier
accepterade. Teknologins förväntade påverkan på indirekta kostnader i form av
produktivitetsförluster bör ingå i analysen, men ska redovisas separat (NICE, no 5,
2001).
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Betydelsen av olika beslutskriterier och kunskapsunderlag, inklusive
hälsoekonomiska utvärderingar, kan studeras både direkt genom intervjuer med
ledamöter i utvärderingskommittéer, och indirekt genom analys av NICEs
rekommendationer. I en studie av 22 rekommendationer t.o.m. mars 2001 noterades
att enbart 3 teknologier enligt NICE inte skulle användas alls (Raftery, 2001). Dessa
var profylaktisk borttagande av visdomständer, laparoskopisk kirurgi vid kolorektal
cancer samt brosktransplantation vid defekt i knäled. Anti-influensa läkemedlet
zanamivir blev initialt inte rekommenderat för användning inom NHS. Detta beslut
ändrades senare och NICE rekommenderar nu användning av zanamivir för särskilt
utsatta riskgrupper. För läkemedel har NICE i flera fall förordat en mer restriktiv
användning jämfört med de indikationer som godkänts av läkemedelsmyndigheten.
Detta har också resulterat i en del överklaganden från läkemedelsföretag.

För samtliga de 19 teknologier som initialt rekommenderades för användning inom
NHS refererade NICE till dokumenterad klinisk effekt. I hälften av de 19 fallen
refererade NICE dessutom till kostnad per QALY (’Quality adjusted life years’),
medan man i den andra hälften angav att kunskap om teknologins effekter på
kvalitetsjusterade levnadsår saknades. Det kan noteras att NICEs riktlinjer för
hälsoekonomiska utvärderingar ändrades fr.o.m. mars 2001, varefter
sjukdomsspecifika effektmått vid dokumentation av kostnadseffektivitet accepterades
i högre grad. Huvudsakliga problem med hälsoekonomiska studier under de första 12
månaderna med NICE avsåg allmänna svagheter i kliniska data, brist på
långtidsstudier, svårigheter att extrapolera studieresultat till bredare patientgrupper,
problem att identifiera de patienter som har mest nytta av en behandling samt just
brist på data om kvalitetsjusterade levnadsår (Buxton, 2001). För samtliga
teknologier där uppgifter om kostnad per QALY fanns tillgängligt lämnade NICE i
huvudsak positiva rekommendationer om användning, och i samtliga fall utom ett
redovisades en kostnad per QALY understigande 30 000 brittiska pund (ca 430.000
svenska kronor). Bedömningar av patientbehov angavs som skäl för att behandling
med riluzole rekommenderades till patienter med ALS (amyotrophic lateral sclerosis)
trots en relativt hög kostnad per QALY (£34 000–44 000). Motsvarande
argumentation återfinns i ett senare och omprövat beslut att under vissa
förutsättningar rekommendera betainterferon för behandling av MS (£40 000–90 000
per QALY) (Raftery, 2001).

NICE redovisar också bedömningar av kostnadsökningar för NHS till följd av sina
rekommendationer fram till mars 2001. Den kombinerade nettoeffekten (inklusive
besparingar) av rekommendationer för de 22 teknologierna var en kostnadsökning på
200–214 miljoner brittiska pund, eller ca 0,5 procent av NHS årliga utgifter
(Rafetery, 2001). I sammanhanget ska noteras att det under senare år funnits en
medveten policy från hälsodepartementets sida att öka NHS resurser. Det kan ha
bidragit till att de rekommendationer som NICE lämnat åtminstone i huvudsak varit
positiva för berörda läkemedelsföretag.
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Det finns ingen intern viktning inom utvärderingskommittén om vilken betydelse
olika kriterier ska ha för beslut, och inte heller någon formell utvärderingsgång eller
checklista där t.ex. bedömningar av vissa kriterier är en förutsättning för att andra ska
beaktas (Martin Buxton, pers.med., 2002). Det existerar inte heller något explicit
gränsvärde för kostnadseffektivitet (t.ex. ovan refererade £ 30 000) även om varje
ledamot naturligtvis själv kan använda sådana riktmärken (ibid). Varje ärende
förbereds genom att två ledamöter i kommittén läser igenom och bedömer allt
material. Dessa ledamöter redovisar sedan materialet för övriga i kommittén,
parallellt med dragningar från kliniska experter och patientorganisationer. Efter att
kommittén enats om slutsatserna utformar ordföranden och sekreterare i kommittén
ett utkast till rekommendationer. I några enstaka fall har kommittén tvingats till
omröstning bland ledamöter. Bakgrunden har då varit att olika kriterier lett till olika
slutsatser såtillvida att t.ex. teknologin visat sig kliniskt effektiv för vissa utsatta
patientgrupper samtidigt som kostnadseffektiviteten är låg.

Kunskap om klinisk effekt är viktigast för rekommendationerna, följt av
kostnadseffektiviteten (Martin Buxton, pers.med., 2002). Andra faktorer utgör
snarast stöd till slutsatser baserade på dessa två faktorer eller att andra kriterium kan
utmana de initiala slutsatserna. Sådana andra faktorer är bedömning av vad som
krävs för att få en god användning av teknologin, inklusive finansiella resurser, samt
bedömning av patientbehov. Kostnadskontroll bedöms ha varit ett underordnat
kriterium, vilket kan sammanhänga med att det funnits en tillväxt i NHS resurser
under senare år. Eftersom betydelsen av kostnadseffektivitet varierar bedöms det som
olämpligt att upprätta några officiella gränsvärden för acceptabel kostnad per QALY.
Om de hälsoekonomiska studierna baseras på svaga kliniska data eller modellering
av långtidseffekter baserat på antaganden minskar också värdet.

Möjliga framtida förändringar av kommitténs arbete är att kommitténs bedömningar
formaliseras, t.ex. genom användande av checklistor. Erfarenheten av att ha olika
typer av ledamöter i kommittén samt målsättningen att försöka skapa konsensus
bland dessa är god (Martin Buxton, pers.med., 2002). Kostnadsnyttoanalyser
förutspås öka i betydelse och det finns planer på att upprätta en databas med
kostnadsuppgifter från NHS som stöd för genomförande av hälsoekonomiska studier.

Möjligheter till insyn och överklagan

NICE har en uttalad policy att utvärderingsprocessen ska vara transparent. Alla
riktlinjer, dokument och protokoll från möten i styrelsen, kommittéer m.m.
publiceras kontinuerligt på NICE hemsida. Ett viktigt undantag är den information
som tillverkare klassificerat som konfidentiell. Tillverkare och andra intressenter har
även möjlighet att kommentera den kunskapsöversikt som tas fram, och
utvärderingskommittéerna kommunicerar preliminära bedömningar med olika
intressenter innan man lämnar slutlig rekommendation till NICEs ledningsgrupp.
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Enligt ett pressmeddelande från augusti 2002 avser NICE instifta ett ’Citizens
Council’ där 30 lekmän utan bindningar eller intressen i hälso- och sjukvården ska ge
råd i olika ärenden. Även denna åtgärd kan uppfattas som ett led i ambitionen att nå
ökad acceptans för NICEs rekommendationer. Slutliga rekommendationer kan
överklagas, men enbart i de fall NICE inte följt upprättade procedurer, om
rekommendationer inte svarar mot kunskapsunderlaget eller om NICE överträtt sina
befogenheter.

Varje utvärderingsprocedur tar cirka ett år från det att hälsodepartementet gett NICE
uppdraget tills dess att rekommendationerna är publicerade (NICE, no 1, 2001). Vid
överklagan kan processen dra ut ytterligare på tiden. I samband med att
rekommendationer utformas görs alltid en bedömning av vilken ytterligare
utveckling som förväntas inom det teknologiområde som utvärderats och när nya
data om klinisk effekt och/eller kostnadseffektivitet kan förväntas bli tillgängliga.
Därefter görs en bedömning av när det kan vara relevant att ompröva de
rekommendationer som lämnats. NICE utvärderingar är därmed en process där man
successivt omprövar rekommendationerna i ljuset av ny kunskap, förbättringar i
teknologin och/eller ändrade behov.

3.5 Frankrike

Ansvaret för hälso- och sjukvårdens finansiering i Frankrike är i huvudsak
centraliserat, vilket också gäller för läkemedel på recept. Det finns tre olika
subventionsnivåer (35%, 65% och 100%) och en förhållandevis stor andel av
befolkningen tecknar en frivillig försäkring som skydd mot höga läkemedelsavgifter.
Läkemedelskonsumtionen i Frankrike ligger traditionell på en hög nivå och
läkemedelskostnaderna per invånare är den högsta inom EU. Detta trots en rad
åtgärder som framför allt syftat till att sänka läkemedelspriserna.

Institutionell ram och beslutsfattare

Beslut om subventionering och pris i Frankrike fastställs i två steg efter
marknadsföringsgodkännande. I ett första steg bedömer ’Commission de
Transparence’ (CdT) värdet av läkemedlet från två olika utgångspunkter: om
läkemedlet ska subventioneras och om läkemedlet tillför några fördelar jämfört med
existerande terapi. Den senare bedömningen används som underlag för att bedöma
om läkemedlet bör få någon prispremie i förhållande till befintlig terapi.

CdT består av ledamöter som främst valts ut för sin kompetens inom
läkemedelsvärdering. Ledamöter i CdT representerar också läkar- respektive
farmaciföreningar, försäkringsgivare, läkemedelsverket samt läkemedelsindustrin.
Som stöd för bedömningen kan också externa experter anlitas. Vid oenighet fattar
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CdT beslut om rekommendationer genom rösträkning där ordföranden har
utslagsröst.

Procedurer och bedömningskriterier

Rekommendationer som underlag för subventionsbeslut uttrycks i en 3-gradig skala,
’service medicale rendu’ (SMR), där läkemedlet klassificeras i någon av tre
kategorier: (1) stor terapeutisk betydelse, (2) viss terapeutisk betydelse samt (3)
otillräcklig terapeutisk betydelse. Kriterier för bedömning är karaktär på den sjukdom
behandlingen avser (t.ex. om den är livshotande eller inte), balansen mellan klinisk
effekt och tolerans, antalet befintliga läkemedel som svarar mot samma behov samt
betydelsen av läkemedlet i behandlingsstrategin (PPR, 1998). Produkter i kategori 3
subventioneras inte och tre olika subventionsnivåer (35%, 65% och 100%) tillämpas
för kategori 1 och 2 beroende på bedömning av terapeutiskt värde. Vart tredje år
omprövas subventionsbesluten och läkemedelsföretaget måste då lämna in en ny
ansökan.

Bedömning av eventuella fördelar och om en prispremie är befogad bedöms enligt en
5-gradig skala, ’amelioration du services medicale rendu’ (ASMR). Kategori 1 är
läkemedel med stora kliniska fördelar jämfört med tidigare terapi och kategori 5 är
läkemedel som inte har några fördelar alls. I praktiken är det bara ett par läkemedel
som når kategori 1 varje år (PPR, 1998). Jämförelser görs med det mest sålda
läkemedlet i Frankrike, den produkt som har lägst behandlingskostnad och det senast
introducerade läkemedlet inom samma terapiområde. I praktiken är det enbart
läkemedel i kategori 1–3 som har möjlighet att få prispremie. De flesta nya
läkemedel klassificeras i antingen grupp 3, ringa förbättringar i effektivitet eller
minskade biverkningar, eller 4, obetydliga förbättringar i effektivitet eller
bekvämlighet. Klassificeringen sker med utgångspunkt i en försiktig bedömning av
kliniska data, vilket i flera fall inneburit att man inte tagit hänsyn till förmodade
långsiktiga effekter om de inte kunnat bevisas. När ny data finns tillgänglig om
långsiktiga effekter finns ingen möjlighet att förändra priset uppåt (Furniss, 2001).

Läkemedelsföretag har möjlighet att kommentera preliminära bedömningar från CdT.
Slutliga rekommendationer från CdT publiceras kontinuerligt (PPR, 1998).

Betydelse av kostnadseffektivitet

Utvärderingarna av CdT baseras i första hand på kliniska data. Hälsoekonomiska
utvärderingar har en mycket begränsad roll vid bedömning av subvention och
eventuella fördelar jämfört med existerande terapier. Kostnader bedöms enbart om ett
läkemedel anses vara helt likvärdigt med existerande läkemedel. I så fall kan
läkemedlet subventioneras om det leder till lägre kostnader, d.v.s. vanligen om det
har lägre pris (PPR, 1998).
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Prisförhandlingar

Beslut om subvention baseras på bedömning av CdT (klassificering enligt SMR) men
också på utfallet av prisförhandlingar med tillverkare. Prisförhandlingarna genomförs
av ’Comité Economique des Produits de Santé’ (CEPS), där bedömningen från CdT
(klassificering enligt ASMR) är en av flera utgångspunkter. Andra faktorer som
påverkar priset är kostnaden för terapeutiska alternativ, storleken på de
patientgrupper som ska behandlas, förväntad kostnad av ny terapi och effekter på den
totala läkemedelsbudgeten samt kostnaderna inom berört terapiområde (Furniss,
2001). Prisförhandlingarna kan vara utdragna och påverkas även av eventuella
budgetmål för det terapiområde som läkemedlet avser. Inom terapiområden som är
föremål för besparingar är det i praktiken omöjligt att få ett högre pris för nya
läkemedel. Sommaren 2001 annonserades t.ex. prissänkningar inom två kategorier av
läkemedel, dels läkemedel som enligt CdT gav lite fördelar, dels läkemedelsgrupper
där kostnaderna ökat mest i förhållande till budget. Det innebar bl.a. att
antidepressiva SSRI-preparat och statiner för behandling av höga kolesterolvärden
blev föremål för prissänkningar (Furniss, 2001).

3.6 Sammanfattning

I tabellerna 2 och 3 sammanfattas uppgifter från de fem fallstudierna. Som framgår
finns många likheter mellan beslutsprocesserna, men också viktiga skillnader.
Ledamöter i kommittéer utses i regel baserat på god vetenskaplig och klinisk
kompetens; läkare, farmacevter och epidemiologer med erfarenhet av
läkemedelsutvärderingar är i regel i majoritet. Andra kompetenser i kommittéerna är
hälsoekonomer (Australien, Kanada och England) och i två fall representanter för
patienter (Australien och England). I utvärderingskommittén inom brittiska NICE
ingår även ledamöter med administrativt ansvar inom NHS.

En viktig skillnad mellan NICE och de andra fallen är att NICE har stor hjälp vid
utvärderingar av externa forskargrupper som tar fram kunskapsunderlag som
komplement till det underlag som skickas in från läkemedelsföretag och andra
intressenter. För kommittéer med uppdrag att bedöma om ett läkemedel ska
subventioneras är dokumentationen i stort sett avgränsad till studier som tagits fram
av läkemedelsföretaget och bifogats i en formell ansökan. Inom t.ex. EU finns också
regler om maximal handläggningstid (180 dagar) som klart försvårar en
beslutsprocess där externa oberoende forskargrupper tar fram kunskapsöversikter
som komplement till företagens dokumentation. Det ställer högre krav på att
kommittén själv kan bedöma det material som läkemedelsföretagen tagit fram, vilket
också kan förklara skillnaden i kommittéernas sammansättning jämfört med NICE.
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Tabell 2. Ansvarsfördelning vid beslut om subvention och sammansättning av ledamöter i
berörda kommittéer.

Australien 1 Ontario 2 British Columbia 3

Ansvarsfördelning Rekommendationer
lämnas av federal
kommitté (PBAC).
Utvärderingar av
hälsoekonomisk
information sker i
särskild sub-kommitté
(ESC).  Beslut av
hälsoministern.

Rekommendationer
lämnas av kommitté på
provinsnivå (DQTC).
Beslut fattas av
hälsoministern.

Rekommendationer lämnas av
kommitté på provinsnivå
(DBC) efter hälsoekonomisk
och terapeutisk bedömning i
två skilda kommittéer (TI
respektive PI). Beslut fattas av
direktören för provinsens
läkemedelsprogram.

Sammansättning av
ledamöter i
kommittéer

PBAC består av
familjeläkare,
specialistläkare,
apotekare och en
patientföreträdare.
ESC består av 12
ledamöter; 4
hälsoekonomer och
resterande ledamöter
med bakgrund i
medicin, epidemiologi
och biostatistik.

DQTC i Ontario består av
10 specialistläkare och 2
farmacevter. Hälften av
ledamöterna har utbildning
och/eller erfarenhet av att
bedöma hälsoekonomiska
studier.

DBC består av representanter
från PI, TI samt provinens
läkemedelsprogram. PI består
av 15 ledamöter med
bakgrund i hälsoekonomi,
farmaci, epidemiologi, medicin
och biostatistik. Ledamöter i PI
representerar även
intressegrupper, regioner och
viktiga högre
utbildningsinstanserna.

Noter till tabell 2:  1 Sketris & Hill, 1998; Cookson, 2000. 2 Laupacis, 2002. ³ Anis et al, 1998.
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Tabell 2 (fortsättning). Ansvarsfördelning vid beslut om subvention och sammansättning
av ledamöter i berörda kommittéer.

Finland 4 Frankrike 5 England 6

Ansvarsfördelning Subvention och pris
fastställs av nationell
myndighet
(Läkemedelsprisnämnden)

Rekommendationer om
subvention och
bedömning av eventuella
fördelar jämfört med
existerande terapier görs
av nationell kommitté
(CdT). Pris och subvention
fastställs av ytterligare
kommitté (CEPS) efter
förhandling med
tillverkare.

Rekommendation om
användning fastställs av
NICEs ledningsgrupp
efter förslag från
utvärderingskommitté.
NICE är formellt en del
av hälsodepartementet
varför ’health authorities’
måste beakta
rekommendationerna.

Sammansättning av
ledamöter i
kommittéer

Nämnden består av sju
ledamöter. Nämnden ska
svara för sakkunskap inom
medicin, farmaci, juridik
och ekonomi. I nämnden
finns representanter från
hälsodepartementet,
folkpensionsanstalten,
läkemedelsverket,
finansdepartementet samt
STAKES (statlig
forskningsorganisation).

CdT består av ledamöter
med kompetens i
läkemedelsvärdering samt
representanter för läkar-
respektive
farmaciföreningarna,
försäkringsgivare,
läkemedelsverket samt
läkemedelsindustrin.

Utvärderingskommittéer
består av läkare,
sjuksköterskor och
administratörer med
anknytning till NHS,
samt hälsoekonom,
patientföreträdare och
ledamot med bakgrund i
läkemedelsindustrin.

Noter till tabell 2 (fortsättning):  4 Rinta, 2001. 5 PPR, 1998; Furniss, 2001. 6 Department of Health, 1999; Buxton,
2001.
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Ibland nämns några få nyckelbegrepp i kommittéernas uppdragsbeskrivning (t.ex.
Finland) medan andra kommittéer har en mera detaljerad beskrivning av de kriterier
som utgör grund för bedömning och rekommendationer (t.ex. NICE). En komplett
bild av relevanta kriterier fås först efter analys av den dokumentation som
kommittéerna begär in. Vid en sådan samlad bedömning kan noteras att det finns
stora likheter i de kriterier som formellt sett används. Betydelsen av olika kriterier i
praktiken kan dock variera. De formella kraven ger här begränsad vägledning. Även
om Finland ställer krav på hälsoekonomisk utvärdering i ansökan finns ingen
hälsoekonomisk kompetens i den kommitté som bedömer ansökningar och
bedömningar av effekter på totalkostnaderna tycks ha större betydelse för
subventionsbeslut än kostnadseffektiviteten. Det illustrerar också att formella krav
och riktlinjer för hälsoekonomiska utvärderingar kan ha liten effekt på besluten om
sådana åtgärder inte följs upp med relevant kompetens i kommittén. I de fall
hälsoekonomisk kompetens finns representerad i berörd kommitté har
hälsoekonomiska utvärderingar genomgående en betydelse vid bedömningen.

Tabell 3. Insyn i beslutsprocesser och betydelse av hälsoekonomisk information vid
bedömning.

Insyn i
beslutsprocesser

Debatt om bristande
insyn vid bedömning av
ansökan samt brist på
konsultation med
patientföreträdare.
Några fall där
subvention nekats har
överklagats av berörda
tillverkare till federal
domstol.

I Ontario får tillverkare information om
huvudsakliga skäl om ansökan nekas. Tillverkare
har då möjlighet att skicka in kompletterande
information och kan begära möte med kommitté
eller hälsodepartement.

I British Columbia får tillverkare övergripande
feedback på hälsoekonomisk information i ansökan
av PI.

Betydelse av
hälsoekonomisk
information

Stor betydelse vid
bedömning av ansökan.
Granskning av
hälsoekonomiska
studier sker i särskilt
sekretariat samt vid
kontrakterade
universitet.

Stor betydelse vid bedömning av ansökan.
Hälsoekonomisk kompetens i berörda kommittéer
samt hos externa granskare.

Noter till tabell 3: 1 Sketris & Hill, 1998; Cookson, 2000; Birkett et al, 2001; George et al, 1999. 2 Anis et al, 1998;
Anis & Gagnon, 2000; Assif et al, 1999; Laupacis, 2002; Laupacis, pers.med., 2002; Willison, pers.med., 2002.

Australien 1 Ontario 2 British Columbia 2
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Tabell 3 (fortsättning). Insyn i beslutsprocesser och betydelse av hälsoekonomisk
information vid bedömning.

Insyn i
beslutsprocesser

Anmälan till
Europeiska Högsta
Domstolen av EU
kommissionen för
bristande insyn vid
bedömning av högre
subventionsnivå.

Tillverkare har
möjlighet att lämna
synpunkter på
preliminär bedömning.
Kritik från tillverkare
för bristande insyn vid
beslut om pris.

Dokument och protokoll
från möten publiceras på
hemsidan. Möjligheter för
intressenter att lämna
synpunkter på preliminära
bedömningar och
rekommendationer.
Möjlighet att överklaga
rekommendationer om t ex
NICE inte följt upprättade
procedurer eller överträtt
sina befogenheter.

Betydelse av
hälsoekonomisk
information

Begränsad betydelse.
Hälsoekonomisk
kompetens saknas i
nämnden.

Begränsad. Kostnader
bedöms enbart om
läkemedel är helt
likvärdiga med
existerande alternativ.
Ingen hälsoekonomisk
kompetens i
kommittén.

Stor betydelse vid
bedömning av inlämnat
material från tillverkare.
Hälsoekonomisk
kompetens i kommittéer
och hos kontrakterade
externa granskare.

Noter till tabell 3 (fortsättning):  3 Rinta, 2001; Lamberg, 2000; PPR, 2000; Sirkiä, pers.med., 2002. 4 PPR, 1998;
Furniss, 2001. 5 Buxton, 2001; NICE, 2001; Buxton, pers.med., 2002.

Finland 3 Frankrike 4 England 5
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Flera av de studerade länderna har kritiserats för bristande insyn i beslutsprocesserna.
Läkemedelsföretag har i regel möjlighet att kommentera preliminära bedömningar av
kommittéer. För NICE gäller denna möjlighet även andra berörda intressenter.
Möjligheterna att överklaga besluten, utöver den generella möjlighet som finns att
överklaga myndighetsbeslut, är dock begränsade. Det enda undantaget är NICE där
en speciell procedur för överklagan upprättats. NICE skiljer sig även från de andra
fallen genom en generellt sett bättre insyn i beslutsprocessen.

4. DISKUSSION

För att beslut om prioriteringar av knappa resurser inom hälso- och sjukvårdens ska
uppfattas som rättvisa krävs en rationell beslutsprocess där kriterier baseras på
allmänt accepterade värderingar. Dessutom krävs en insyn i beslutsprocessen, bl.a.
att de kriterier som utgör grund för beslut är kända, och att beslutsfattaren uppfattas
som legitim. Dessa allmänna krav kan ställas mot utformningen av beslutsprocessen i
de fall som studerats i denna rapport.

Det kan då konstateras att insynen i de kriterier som kommittéerna använder sig av
vid bedömning av läkemedelsterapier varierar. Ingen kommitté ger någon explicit
information om vilken relativ betydelse olika kriterier har vid beslut. Möjligen kan
den senare bristen på insyn också återspegla den faktiska beslutsprocessen där
betydelsen av olika kriterier kan variera från fall till fall. Det är dock tydligt att
information om klinisk effekt och eventuella fördelar jämfört med existerande
terapier väger mycket tungt i bedömningen av subvention. Det gäller även i länder
som ställer krav på att hälsoekonomisk information och analys av
kostnadseffektivitet ska ingå i ansökan.

I de fall hälsoekonomisk information bedöms kan den omfatta både
kostnadseffektivitet och effekter på sjukvårdens eller läkemedlens totalkostnader.
Bedömningen av kostnadseffektivitet blir i förekommande fall närmast ett test på om
priset för kliniskt effektiva läkemedel är något så när rimligt. I tre fall (Australien,
England och Kanada) rapporteras om inofficiella gränsvärden för acceptabel kostnad
per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Man ska då komma ihåg att dessa
gränsvärden är beräknade på de ansökningar som innehåller information om kostnad
per QALY, vilket är en mindre andel av det totala antalet hälsoekonomiska
utvärderingar. Mera intressant är att flera exempel tydligt illustrerar att ett
läkemedels kostnadseffektivitet inte är ensamt avgörande för om ett läkemedel ska
subventioneras eller inte.

Det är framför allt i två situationer som beslut om subvention kan skilja sig från de
beslut en strikt analys av kostnadseffektiviteten förmodligen skulle leda till. En första
situation är om ett nytt dyrt läkemedel visat sig ha åtminstone viss effekt för en
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patientgrupp med en svår sjukdom, men inte är kostnadseffektivt för samma grupp.
Särskilt inom områden där effektiv terapi tidigare saknats och där sjukdomen
väsentligt påverkar hälsan förefaller det ändå svårt för kommittéer att helt neka till
subvention. I de länder där så skett finns flera exempel på att kommittéerna har fått
backa från denna bedömning, bl.a. efter kritik från patientorganisationer. Exempel
från de studerade fallen är interferonbeta behandling vid multipel skleros och
läkemedel för behandling av Gaucher´s sjukdom. En annan situation då information
om kostnadseffektivitet tycks få liten betydelse för besluten är om ett läkemedel
förvisso är kostnadseffektivt för stora patientgrupper men samtidigt bedöms ge
mycket stor påverkan på läkemedelsbudgeten. Om de berörda patienternas behov
uppfattas som ringa och/eller om läkemedlet har ett lågt pris, förefaller betydelsen av
kostnadskontroll ta överhand i en sådan situation. Läkemedlet hamnar i regel utanför
förmånen i syfte att förhindra att andra och mer angelägna terapier inte trängs undan.
Ett exempel från de studerade fallen är sildenafil vid impotens.

Av undantagen framgår att kommittéerna egentligen inte utvärderar läkemedlen i sig
utan snarare dess användning. Det stämmer också helt med principerna för
hälsoekonomisk analys (se t.ex. Johannesson, 1995). Vid bedömning av om ett
läkemedel ska subventioneras och användas bedöms även vilken prioritet som ska
ges åt de sjukdomar och patientbehov som läkemedlet avser. Högre prioritet ges i
regel åt allvarliga sjukdomar och i synnerhet åt sjukdomar där alternativa terapier
saknas. I sådana fall finns som nämnts också en tendens att subventionera läkemedel
med låg kostnadseffektivitet. Det innebär inte att den hälsoekonomiska utvärderingen
är onödig. Analysen av kostnadseffektivitet används istället som stöd för att avgränsa
och på olika sätt villkora subventionen till de mest relevanta patientgrupperna.
Motsvarande användning av hälsoekonomisk information kan noteras i de situationer
där läkemedlet är kostnadseffektivt för vissa patientgrupper, men där kommittén
misstänker att läkemedlet kan komma att användas för patientgrupper där det inte är
kostnadseffektivt. Detta illustrerar också betydelsen av att hälsoekonomiska
utvärderingar tillåter en analys av vilka patientgrupper och för vilka indikationer som
läkemedlet är mest kostnadseffektivt.

Trots att uppdraget för NICE skiljer sig från subventionskommittéernas uppdrag är
det intressant att notera att hälsoekonomisk information används på samma sätt i
beslutsprocessen, i synnerhet vid bedömning av innovativa och dyra läkemedel. Det
är uppenbarligen svårt för subventionskommittéer att helt neka subvention av
innovativa läkemedel, även i de fall när kostnaden för den extra hälsovinsten är
mycket hög. Enkla beslutskategorier är sällan tillämpliga. Det relevanta beslutet är i
många fall att begränsa subventioneringen till de indikationer, patientgrupper etc.
som har mest nytta av läkemedlet. Samma bedömningar av i vilka sammanhang
läkemedel bör användas gäller vid utformning av rekommendationer. Båda typerna
av kommittéer använder hälsoekonomisk information som stöd för beslut att försöka
begränsa användningen av läkemedlet.
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Det innebär i sin tur att subventionsbeslut inte kan isoleras från de rekommendationer
som senare utformas av lokala läkemedelskommittéer eller motsvarande. De två
typerna av kommittéer är snarare varandras substitut. Om t.ex.
läkemedelskommittéernas rekommendationer har god genomslagskraft på läkares
användning av läkemedel finns mindre behov av att på olika sätt villkora
subventioneringen. Om så inte är fallet kan begränsad subvention, och de ökade
administrativa krav på läkare och farmacevter som följer av detta alternativ, bli en
nödvändig andrahandslösning. Avgörande för val av strategi är hur framgångsrika de
olika lösningarna är att påverka läkares förskrivningsvanor. Det kan noteras att
kunskap om effekterna av en begränsad subvention i t.ex. Australien och Ontario är
bristfällig (Sketris & Hill, 1998; Laupacis, 2002). För svenskt vidkommande ger ett
decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel med lokala läkemedelskommittéer som
ansvariga för att implementera rekommendationer om hur läkemedel bör användas,
goda förutsättningar för att slippa detaljerade anvisningar från nationell nivå om i
vilka sammanhang läkemedel subventioneras.

Baserat på internationella erfarenheter, främst i länder som Australien och Kanada,
kan konstateras att hälsoekonomiska utvärderingar kan ge stöd för beslut om
subvention. Framför allt kan utvärderingar ge stöd till bedömningar om hur
användningen av nya och dyra läkemedel kan avgränsas till de patientgrupper som
har mest nytta av en behandling. Motsvarande erfarenheter finns i England i
anslutning till NICEs rekommendationer om hur resurser inom NHS ska användas.
Samtidigt kan konstateras att läkemedel med hög kostnadseffektivitet inte alltid
subventioneras och att läkemedel med låg kostnadseffektivitet ibland subventioneras
ändå. Kostnadseffektivitet är alltså inte det enda och inte heller det viktigaste kriteriet
som påverkar beslut om subventionering. Andra viktiga kriterier är kliniskt
effektivitet men även patientbehov, förekomst av alternativa terapier,
budgetpåverkan och om en subvention är nödvändig med hänsyn till
terapikostnaderna. Inget av de studerade fallen har explicit redovisat i vilka
situationer som hälsoekonomisk information har betydelse och på vilket sätt. En ökad
sådan tydlighet förefaller möjlig och skulle bidra till att förbättra insynen i de
prioriteringar som görs. Samtidigt motverkas i så fall att hälsoekonomiska
utvärderingar görs i onödan eller att de används för att förhindra subvention och/eller
rekommendationer när andra (och dolda) kriterier utgör egentlig grund för beslut
(Jönsson & Lundkvist, 2002).

En viktig erfarenhet från de länder som studerats är just betydelsen av insyn i
beslutsprocesserna. Det tycks inte räcka med att beslut fattas på ett rationellt sätt och
med övervägande av all tänkbar information om klinisk effekt, kostnadseffektivitet
och annan relevant information. Ytterligare krav som påverkar acceptansen av fattade
beslut är att den organisation som fattar besluten uppfattas som legitim och att det
finns en insyn i beslutprocessen.
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Mera specifikt kan dessa krav gälla att det finns;

� En relevant sammansättning av kompetenser bland de som ska granska
ansökningar

� Tidsbegränsade uppdrag för ledamöter
� Insyn i de kriterier som används som utgångspunkt vid bedömningar
� Möjligheter att kommentera preliminära bedömningar och rekommendationer
� Insyn i skälen till att ansökan avslagits eller att subvention begränsats
� Möjlighet att överklaga beslut

De länder som inte levt upp till dessa krav har i flera fall fått ändra processen eller
genomföra nya utredningar om hur framtida beslutsprocesser ska utformas. Sådana
förändringar har drivits fram av en intern debatt, men för EU-länder gäller även att
EU-kommissionen i några fall (t.ex. Finland) påtalat brister och nödvändiga
förändringar med utgångspunkt i det s.k. transparensdirektivet. Frågan om vilken
grad av insyn som ska känneteckna beslutprocesserna är också högaktuell i ett flertal
länder. Inom NICE är öppenheten redan stor och allt material som inte är
konfidentiellt inklusive protokoll från möten läggs successivt ut på Internet Under
senare tid har diskuterats om det är lämpligt att öka transparensen ytterligare genom
att göra möten i kommittéer offentliga med möjlighet för alla intresserade att följa
behandlingen av enskilda ärenden. Även med en transparent beslutsprocess kan dock
debatt och missnöje uppstå som följd av fattade beslut. Det visar också
erfarenheterna av NICE som annars uppfyller högt ställda krav på öppenhet. Förutom
en strategi för hur en transparent och legitim beslutsprocess ska garanteras, krävs
alltså en strategi för att hantera en situation med missnöje och överklagande.
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