YTTRANDE
2018-02-20

Dnr S2017/06371/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning
av läkemedel – en balansakt
Swedish Medtech har avgränsat sitt remissvar till ett antal generella synpunkter, frågan om dagens
ordning för finansiering av läkemedel och förbrukningsartiklar och mer specifikt de delar som rör
förbrukningsartiklar. Avslutningsvis lyfter vi frågan om förmånssystemets roll för upptag av
innovationer.

Sammanfattning
Swedish Medtech vill särskilt lyfta:
•

•
•

Att problembeskrivningens innehåll och omfattning som rör förbrukningsartiklar är bristfällig och
analysen baseras på undermåliga underlag. Utredningen bör omgående fokusera på att ta fram
relevanta underlag eller rekommendera att det ges uppdrag till relevanta myndigheter att ta
fram relevant statistik och kvalificerad information.
Vikten av ett legitimt och fungerande förmånssystem för förbrukningsartiklar
Statens viktiga roll att förbättra förutsättningarna för ett jämlikt, snabbt och brett upptag av
innovationer i landsting, regioner och kommuner. Detta gäller innovativa behandlingar
inkluderande såväl antingen medicintekniska produkter eller läkemedel som en kombination.
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Generella synpunkter
I delbetänkandet skriver utredaren att dess fortsatta arbete ska sträva efter så stor måluppfyllelse
som möjligt utifrån de mål som regeringen satt upp i direktiven till utredningen. De mål som lyfts av
regeringen i kommittédirektivet för hela översynen inkluderar förbrukningsartiklar. Swedish Medtech
menar här att utredningen bör se att målen tydligare täcker även förbrukningsartiklar. Därmed bör
man problematisera hur mål satta för det medicintekniska området uppfylls.
De mål vi syftar på är att:
•
•
•
•
•
•
•

Användningen ska vara kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv.
Det ska finnas god tillgång till befintliga och nya effektiva produkter till en rimlig
kostnad.
Vården ska vara jämlik och patientcentrerad.
Systemet ska vara långsiktig hållbart genom att bidra till att kostnaderna hålls på en
rimlig nivå.
Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting.
Processerna ska vara förutsägbara för berörda aktörer.
Goda förutsättningar för forskning och innovation till nytta för patienten ska
eftersträvas.

Swedish Medtechs bedömning är att dessa mål inte är uppfyllda idag och att delbetänkandet i kapitel
8 inte tillräckligt har belyst de utmaningar som finns.
Vi välkomnar att utredningen i delbetänkandet för fram att man vill arbeta med fortsatta analyser för
en rad områden. Vi har dock noterat att förbrukningsartiklar inte hör till ett av områdena som lyfts i
den uppräkningen. Vi vill här särskilt trycka på att analys av vilka hinder och förutsättningar som
finns för att på kort och lång sikt utveckla möjligheterna till uppföljning och utvärdering
kopplat till processen för prissättning och finansiering inte är något som bör begränsas till
läkemedelsområdet. Det är lika aktuellt för förbrukningsartiklar och medicinteknikområdet
som stort.

Kap 5 Dagens ordning för finansiering av läkemedel och förbrukningsartiklar
Swedish Medtech delar utredningens slutsats att jämlikt, snabbt och brett upptag av innovationer
samt samhällsekonomisk effektivitet talar för ett fortsatt statligt finansieringsansvar. Vi anser därför
att utredningens tredje alternativ, att staten och landstingen fortsätter att dela på
finansieringsansvaret, är den rätta vägen att gå. Staten bör även fortsatt ha utrymme att driva
politik genom särskilda och tidsbegränsade satsningar inom prioriterade områden. Som
utredningen skriver kan detta göras på olika sätt. Se övriga delar av detta remissvar.
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Kapitel 8 Finansiering av förbrukningsartiklar
Swedish Medtech ser en stor risk att utredningens kommande förslag för förbrukningsartiklar inte
kommer att möta regeringens mål för området om dessa inte är vilar på en solid analys av hur den
faktiska verkligheten ser ut. Swedish Medtechs tolkning efter att ha läst delbetänkandet är att
utredningen inte har tillräckligt underlag för att göra en trovärdig och korrekt problembeskrivning av
området.
Utredningen hänvisar i sin problembeskrivning till enstaka utredningar, med en efterföljande
proposition som är nästan 20 år gammal, och som säger lite om dagens verklighet. Därtill hänvisar
man till enstaka samtal med professions- och patientrepresentanter. Underlag som skulle kunna
svara på det uppdrag som utredningen fått finns inte framtaget i den utsträckning som skulle
behövas och vår bedömning är därför att mer omfattande och välgjorda underlag, specifikt för
medicinteknikområdet, behöver tas fram omgående. Om det inte är möjligt med tanke på
utredningens begränsade tid kvar till slutredovisning föreslår vi att utredningen förlängs så att det
ges verklig möjlighet att tillräckligt belysa detta område. Utredningen lyfter t.ex. själva att bristen på
statistik över bl.a. försäljningsdata för förbrukningsartiklar som upphandlas gör det svårt att
analysera hur dagens förfarande ser ut och vilka effekter det får för vården.
Swedish Medtech känner en stor oro för att utredningens slutliga förslag kommer att sakna förslag
som har möjlighet att leda till den måluppfyllelse som regeringen efterfrågar. Tyvärr har även
tidigare utredningar, där förmånssystemet analyserats, hamnat fel i sina förslag just p.g.a. brist på
underlag. Alternativt har de resulterat i en brist på förslag kring hur förmånssystemets roll för
medicintekniska produkter skulle kunna bidra till att regeringens mål uppfylls.
Utredningens problembeskrivning tar även upp att vissa landsting menar att upphandling är
fördelaktigt dels för de prisavtal som uppkommer från upphandlingar, dels genom att kostnader för
moms kan undvikas. Swedish Medtech har fört fram till regeringskansliet, SKL och nu senast även till
utredningen, problemet med att landsting, precis som utredningen nämner kan få ersättning för
momskostnad genom att staten ersätter landsting för moms genom en schablonmässig fördelning
mellan alla landstingen. Detta missgynnar de landsting som använder sig av förmånssystemet, vilket
Swedish Medtech anser motverkar de mål som regeringen satt upp för området. Det är viktigt för
förmånssystemets legitimitet att statens regler eller brist på regler inte underminerar detta. Swedish
Medtech menar därför att det inte bör gå att upphandla produkter som ingår i förmånssystemet. Ett
system som uppmuntrar till denna form av suboptimering riskerar skapa misstro och osäkerhet som i
slutändan drabbar patienterna.
Utredningen hänvisar även till att Socialstyrelsen 2003 skrev i ett regeringsuppdrag att det genom
landstingsupphandling finns möjlighet att ställa kvalitetskrav på produkterna. Vi ställer oss frågande
till varför landstingen skulle kunna ställa högre kvalitetskrav på produkter än vad TLV har möjlighet
att göra. Därtill finns frågan om vad som är kvalitet för olika produktgrupper som inte är tillräckligt
belyst. Swedish Medtech menar att detta inte kan fungera som argument mot förmånssystemet.
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Utredningen hävdar även att det finns en fördel med att distributionen hålls utanför apotek för
att förbrukningsartikeln då kan levereras direkt till patient med utkörning och att patienten
själv kan styra när produkten ska komma. Detta stämmer dock inte med hur det fungerar
idag. I takt med avregleringen av apoteken och apotekens ökade tillgänglighet har det medfört
att en patient kan få tillgång till sina förbrukningsartiklar betydligt snabbare än tidigare. Detta
syns i de landsting som upphandlat stomiprodukter istället för att gå via förmånssystemet.
Swedish Medtechs Stomigrupp uppdrog till en konsult 2016 att genomföra en enkätstudie om
leveranstider i de landsting som upphandlat stomiprodukter. Frågeunderlaget skickades ut av
ILCO till 100 slumpmässigt utvalda medlemmar. I en region svarade 80 procent av brukarna att
det var två veckors leveranstid. Det andra landstinget har leveranstider utspritt mellan 1 till 5
dagar. Samma undersökning visade att vid beställning via apotekens e-handelstjänst fick man
varorna hem på 2 till 7 dagar. Den besparing som landstingen hoppades kunna få genom egen
distribution är inte synlig genom att apotekens konkurrens har medfört prispress.
Utredningen lyfter frågan om hur viktig sortimentsbredd är för förbrukningsartiklar. Det är dock
olyckligt att utredningen i sin problembeskrivning refererar till beslut fattade för läkemedel för att
belysa hur TLV argumenterar för förbrukningsartiklar. Det finns flera anledningar till varför
medicinteknik inte kan utvärderas med samma metod och efter samma kriterier som läkemedel1.
Forskning2 har identifierat olika egenskaper hos medicinteknik som man bör beakta vid ekonomiska
utvärderingar. Några exempel på detta är:
✓ Medicinteknik har ett större kontextberoende p.g.a. bland annat operatörsberoende och
inlärningstid.
✓ Det är ofta svårare och inte relevant att utföra randomiserade kontrollerade och blindade
studier.
✓ Evidensgenerering och införandet av en medicinteknisk metod sker ofta parallellt efter
godkännande enligt Medicintekniska direktivet.
✓ Värdet av medicinteknik visas ofta i klinisk vardag genom förbättringar i vårdprocessen och
livskvalité hos patienter. Till exempel kortare handläggning, färre vårddagar, återgång i arbete,
färre assistanstimmar.

1

Medicinteknik och läkemedel syftar båda till att återställa eller förbättra hälsa, men deras verkningsmekanismer
skiljer sig väsentligt åt (t.ex. Taylor et al 2009). Den stora skillnaden mellan medicintekniska behandlingsmetoder
och läkemedel ligger i definitionerna: läkemedel är molekylbaserade föreningar som har en farmakologisk,
immunologisk eller metabolisk effekt direkt i eller på människokroppen. De flesta medicintekniska produkter är
istället teknikbaserade och interagerar ofta med patienter via en mellanhand, d.v.s. vårdpersonalen. Effekten är
vanligtvis lokal och fysisk snarare än systemisk och farmakologisk.
2
Drummond M, Griffin A. and Tarricone R., Economic evaluation for devices and drugs - same or different?
Value Health, 2009, 12(4):402-4
Taylor et al, 2009, Assessing the clinical and cost-effectiveness of medical devices and drugs: are they that
different?, Value Health, 2009, 12(4):402-4
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Kunskap om detta ger förståelse för att TLV behöver arbeta utifrån en annan
utvärderingsmodell när de arbetar med medicinteknik än med läkemedel. TLV:s roll och
genomförande av sitt uppdrag att utvärdera och prissätta förbrukningsartiklar finns inte nämnt i
analysen av området. Swedish Medtech anser att det är viktigt att myndigheten ges möjlighet att
utveckla en modell för prissättning som är mer relevant för medicinteknik och inte enbart en kopia av
prissättningsmodeller för läkemedel. Som nämnts ovan ser synen på evidens och utförande av
kliniska studier olika ut. Swedish Medtech ser att det finns insikt om detta hos TLV, men att det varit
svårt för myndigheten att bygga upp kompetens inom medicinteknikområdet i och med att TLV:s
bredare uppdrag inom medicinteknik under flera år varit tillfälligt på årsbasis.
Det behövs olika modeller för prissättning hos TLV för läkemedel och medicinteknik. Utredningen
skriver enbart om behovet av olika modeller för prissättning av läkemedel, och noterar inte att olika
modeller behövs och fungerar olika bra för läkemedel och medicinteknik.
Swedish Medtech delar bilden att sortimentsbredden minskar vid upphandling. Utredningen
lyfter att företrädare för Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) har fört
fram att eventuella negativa konsekvenser av en upphandling av förbrukningsartiklar kan
minskas genom en väl utformad process för att ta fram ett förfrågningsunderlag. Föreningen
menar att upphandlingsunderlaget bör tas fram i nära samarbete med vårdpersonal.
Företagens erfarenhet är dock att graden av involvering av vårdpersonal i arbetet att ta fram
förfrågningsunderlag ser olika ut mellan landstingen och att staten inte har någon möjlighet
att styra landstingen hur de ska utforma sitt upphandlingsförfarande. Vi menar därför att det
vore kontraproduktivt av utredningen att utan ytterligare underlag överlämna till landstingens
upphandlingsförfarande att säkerställa att regeringens mål för området uppfylls. Swedish
Medtech menar att den synpunkt som SFSD för fram belyser hur de skulle vilja att
upphandlingssituationen skulle se ut för att fungera bättre.

Förmånssystemet och innovativa produkter
Ytterligare ett område vi vill lyfta är förmånssystemets och därmed TLV:s roll för ett tydligare statligt
finansieringsansvar för introduktion av nya medicintekniska metoder med innovationshöjd.
Utredningsdirektiven lyfter att utredningen ska analysera och ge förslag hur det finns utrymme för
nya och effektiva produkter.
Staten har en viktig roll att förbättra situationen för att skapa ett jämlikt, snabbt och brett upptag av
innovationer i landsting, regioner och kommuner. Det gäller för innovativa behandlingar som kan
inkludera såväl medicintekniska produkter som läkemedel eller en kombination av dem. Landstingen
har idag bl.a. svårt att bedöma hur/om innovativa behandlingar skapar nytta ur ett
samhällsperspektiv.
Det sker en snabb teknisk utveckling inom medicinteknikområdet; så även inom de diagnosområden
som inkluderar förbrukningsartiklar. Nya teknologier kan innebära förändringar som förbättrar
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patientupplevelse och påverkar hur vården arbetar. Det behöver utvecklas ett system/en
arbetsmetodik som kan möjliggöra att svenska patienter tidigt får tillgång till ny teknik på ett jämlikt
och säkert sätt. Swedish Medtech ser att en nationell myndighet som TLV kan bidra med kompetens
som kan utvärdera produkter efter värde när helt nya behandlingsmetoder kommer.
Swedish Medtech följer nära det arbete som Sveriges kommuner och landsting, SKL, och NT-rådet
gör inom projektet Samordnat införande av medicinteknik där TLV har en central roll. Swedish
Medtech har noterat att efterfrågan på mer omfattande underlag om medicinteknik ökar från vissa
vårdgivare. Vi ser dock inte att mottagarkapaciteten hos landstingen av dessa underlag och studier
som redan idag presenteras av företagen, påverkar vårdens inköpsbeteende.
Swedish Medtech vill därför lyfta statens viktiga roll för att vi ska vända den negativa utvecklingen
som finns idag kring upptag av innovationer. Genom att använda förmånen vid införande av
innovativa produkter, även sådana som idag ligger utanför förmånssystemet, skulle man kunna bryta
den negativa trenden. Ett stegvist införande av innovativa produkter möjliggörs då av
förmånssystemet. Den innovativa behandlingen kan då införas strukturerat och med tydlig
uppföljning på ett antal kliniker och företagen och vården kan på detta sätt gemensamt ta fram
ytterligare evidens. När sedan behandlingsmetoden är redo för införande i rutinsjukvård kan man
efter en övergångsperiod överföra produkterna till upphandling av landsting/regioner och
kommuner. Produkter som idag finns i förmånssystemet ligger däremot kvar i detta.
Detta skulle förtydliga att företagen ansvarar för alla kliniska studier som krävs för CE-märkning3,
men för uppföljande studier som syftar till att utvärdera exempelvis hälso- eller samhällsekonomiska
fördelar tas evidensen fram gemensamt av företag och vård. I dessa sammanhang kan t.ex.
utförarnas handhavande, specifika regioners ekonomi, tillgång till vårdregister, etc., bli avgörande för
utfallet och en fungerande samverkan blir central.
Ett tydligt, transparent och långsiktigt arbetssätt att införa innovativa behandlingsmetoder i Sverige
skulle kunna bidra till att 1) fler kliniska studier genomförs i Sverige, 2) ge patienter i Sverige tidig
tillgång till nya behandlingsmetoder, 3) möta utmaningar som vården och samhället står inför och 4)
öka företagens investeringar i forskning och utveckling i Sverige.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen

3

En CE-märkning innebär bl.a. att tillverkaren har utfört en ”grundlig och objektiv klinisk utvärdering” med
kliniska data som visar att produkten är ”säker för sin avsedda användning och har de prestanda som
tillverkaren hävdar för sin produkt”. Denna s.k. kliniska utvärdering som ingår i CE-märkningen innehåller data
om produktens/tjänstens egenskaper och faktisk prestanda, biverkningar samt en analys av huruvida
eventuella risker uppvägs av fördelarna.
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Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikbranschen är
mycket heterogen vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter; röntgen, ortopediska
implantat, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar räknas alla till sektorn. Vissa medlemsföretag har egen
tillverkning medan andra är distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska bolag med
fler är 4 anställda. Enligt en studie från 2013 bedrev 180 av dessa bolag forskning och utveckling.
Därutöver finns ett stort antal företag med 1–4 anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med
ständig utveckling och 2016 var det den bransch som registrerade flest patent på europanivå, vilket
innebar över 12 000 patent. Exporten för medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en
topp 2010 för att sedan gå ner till att 2015 vara på ca 20 miljarder svenska kronor.
Den medicintekniska branschen har idag ca 25 000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till
den del inom Life Science-branschen som har flest anställda. Den svenska marknaden för
medicintekniska produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom
kommuner och landsting. Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast
möjlighet att föra ut sina produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. En stor
andel av den forskning och utveckling som företagen utför genomförs i samverkan med hälso- och
sjukvården. Detta har lett till en rad nya produkter och framgångsrika innovativa behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och till en förbättrad livskvalitet för patienter.

Anna Lefevre Skjöldebrand
VD, Swedish Medtech
Stockholm 2018-02-20
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