TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(dnr 1110/2011)
Swedish Medtechs kommenterar till
”Förslag till ny föreskrift och allmänna råd som ska ersätta tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:3) om ansökan och beslut
om förbrukningsartiklar”
Swedish Medtech (tidigare Sjukvårdens leverantörsförening) är branschorganisationen för de
medicintekniska företagen och samlar leverantörer inom röntgen, ortopediska implantat, stentar,
minimal invasiv kirurgi, pacemakers, hjälpmedel, förbrukningsartiklar samt IT till hälso- och
sjukvården. Medlemsföretagen står för ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens
försörjning av medicintekniska produkter och tjänster. En stor produktgrupp inom Swedish Medtech
är förbrukningsartiklar och däribland finner vi terapiområdena diabetes och stomi.
Swedish Medtech ställer sig i grunden positiv till myndighetens initiativ att se över ersättningen för
förbrukningsartiklar med utgångspunkt från det värde och de fördelar dessa ger patienter, hälso- och
sjukvården och samhället.
Swedish Medtech vill dock i denna remiss lyfta en rad viktiga frågor och kommentarer som vi ser att
TLV behöver ta hänsyn till innan man beslutar om föreskriften och de allmänna råden.
TLV skapar praxis innan regelverket träder i kraft
Swedish Medtech ställer sig frågande till i vilken ordning man har valt att genomföra remissarbetet
och utredningen. Mot bakgrund av de genomgångar som genomförts av pennkanyler och
glukosteststickor skapar nu TLV en praxis som skiljer sig markant från tidigare. Vi ser det som
anmärkningsvärt att myndigheten ändrar förutsättningarna för ansökan om att få med en
förbrukningsartikel i förmånen innan man har fått tillstånd ett nytt regelverk. Då TLV nu även vill ha
in hälsoekonomiska underlag från leverantörerna vore det mer naturligt att först bjuda in till ett
möte för att diskutera hur den processen ska gå tillväga och sedan använda detta i det vidare arbetet
att skapa den nya föreskriften och de allmänna råden. Nu har TLV istället meddelat att dessa ska
träda i kraft redan den 1 september 2011 och bjuder sedan in till ett möte rörande det
hälsoekonomiska arbetet den 23 september 2011.
Hälsoekonomiska studier
Det är även viktigt att påpeka att TLV tidigare inte har begärt in hälsoekonomiska studier i samband
med ansökan om att få med en förbrukningsartikel i förmånen. Att nu med kort tidsfrist efterfråga
detta kommer att få stora konsekvenser för företagen. Många mindre företag har inte resurser att
med gällande tidsramar producera de studier som krävs och riskerar därför att hamna utanför
förmånen, vilket i sin tur drabbar patienterna som får ett minskat produktutbud. Det är en
komplicerad process att få fram relevant hälsoekonomisk data och för att den ska utgöra en god
beslutsgrund för TLV är det viktigt att den tas fram i dialog med företagen. Här behöver man bland
annat lyfta fram och diskutera vad man avser med begreppet kostnadseffektivitet, hur man bedömer
och mäter upplevd livskvalitet samt vilket tidsspann studierna ska göras på. Vid genomgången av
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glukosteststickor ombads företagen inkomma med allt material de hade på området, utan att få
tydliggjort hur underlagen skulle utvärderas. Det är viktigt att utvärderingskriterierna är konkreta och
transparenta, så att man tydligt kan utläsa hur TLV bedömer vad som är kostnadseffektivt. I den
praxis som framkommer av genomgången av glukosteststickor ser vi istället att TLV likställt
kostnadseffektivitet med lägsta pris.
De föreslagna förändringarna kommer att kräva att företagen som utvecklar produkter med bättre
funktion kommer att behöva mer tid och resurser för utveckling av evidens för den nya förbättrade
funktionen. För att inte fördröja introduktionen av innovativa förbrukningsartiklar för patienternas
bästa skulle det vara av värde om TLV tillämpade kravbaserad prissättning baserad på en
hälsoekonomisk analys om förväntad funktion. Detta förutsatt att ett program för evidensuppföljning
finns och resultat presenteras inom en given tidsram. Detta skulle vara på liknande sätt som TLV idag
gör för läkemedel.
Medicinteknik är inte läkemedel
TLV nämner på sidan 7 i konsekvensutredningen att ”i princip uppställs samma krav på ansökningar
för förbrukningsartiklar som för läkemedel”. Vi vill här förtydliga varför det inte går att behandla
medicinteknik som om det vore läkemedel:
- Medicinteknik har en betydligt snabbare innovationscykel och därmed kortare tid till
lansering. Man brukar säga att snittiden för att en teknologi ändras, vidareutvecklas
eller ersätts är ca 18 månader.
- Det är i de flesta fall omöjligt att göra så kallade dubbelblindade, randomiserade
kliniska prövningar med medicintekniska produkter både av etiska och praktiska skäl.
- Enligt det medicintekniska direktivet har leverantören av medicinteknik en skyldighet
att följa produkten under hela dess livslängd. Medicinteknik har även ett mycket
större utbildningsbehov och träningsbehov hos användarna i vården för att garantera
ett korrekt handhavandet av produkterna.
Definition av förbrukningsartikel
Vi anser att TLV tolkar vad som är en förbrukningsartikel utan stöd i lagen. På detta sätt utesluts
produkter som tidigare godkänts. Det krävs i så fall en tydligare skrivning i lagen med definitioner
kring förbrukningsartiklar.
Definition av begreppet basfunktion
Definitionen av begreppet basfunktion är otydligt och behöver utvecklas. Swedish Medtech ser att
det nya förslaget medför en stor risk att begreppet basfunktion kommer att definieras alldeles för
brett. I praktiken innebär det att man samlar ett alltför onyanserat produktutbud under ett och
samma paraply. Vi vill här lyfta fram några exempel på risker vi ser med detta.
-

Genom denna bredare definition ser vi att viktiga funktioner hos en produkt riskerar att
inte tas i beaktande. Till exempel behöver en stomipåse, för att fungera, uppfylla ett
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flertal funktioner för att passa patienten; den behöver samla upp, kunna tömmas, ha ett
häftmaterial som fäster påsen på huden, finnas i olika hålstorlekar. Vilket av dessa
bedöms vara basfunktion?
-

För att få inkomma med en produkt med en ny funktion som inte anses vara en
basfunktion, behöver man även presentera en hälsoekonomisk studie som visar på
värdet av denna funktion. Om TLV samtidigt skapar alltför breda produktgrupper medför
det att en stor andel av produkterna kommer att jämföras med varandra trots att de inte
är likvärdiga för patienten eller brukaren. Förbrukningsvaror är inte som läkemedel, som
i vissa fall går att ersätta med generika. Här riskerar TLV skapa ett system där man samlar
produkter som på ytan ser ut att gå att ersätta med varandra, vilket blir missvisande och
patienten riskerar att stå utan nödvändigt produktsortiment.

Vi vill även påpeka att för många patienter inom både stomi- och diabetesområdet är valet av
produkt starkt kopplat till trygghet. Det finns en mindre patientpopulation som inte vill byta till nya
produkter utan vill behålla det de alltid har haft och känner sig trygga med. De flesta leverantörer har
sådana patientgrupper och tillhandahåller produkter till dessa patienter. Vid introduktion av en ny
generation kan man därför inte genast ta bort den gamla. Problemet uppstår om de nyare och mer
innovativa produkterna ska jämföras med de äldre produkterna, som då endast finns kvar i systemet
för att upprätthålla livskvalitet för de berörda patienterna.
Med patienten i fokus
TLV anger att regelverket inte kommer att påverka den enskilde patienten. Swedish Medtech önskar
här vilja se en mer omfattande analys av hur TLV kommit fram till den slutsatsen.
Swedish Medtech har i denna skrivelse lyft fram en rad synpunkter som vi vill att TLV tar i beaktande
innan man går till beslut om de nya föreskrifterna. De argument vi lyfter fram riskerar i slutändan
påverka produktutbudet negativt, vilket får konsekvenser för dagens patienter både vad gäller
livskvalitet, trygghet och behandlingsutsikter.

Stockholm 30 maj 2011
Mia Engman Hyrén,
Informationsansvarig, Swedish Medtech
(ansvarig för område stomi och diabetes)
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Bilaga
Mer specifika kommentarer till föreskriften och de allmänna råden


Inom stomi- samt delar av diabetesområdet, är det idag endast ett fåtal landsting som
upphandlar produkter varför konsekvensbeskrivningen är felaktig för patienten. I
konsekvensbeskrivningen på sidan 11 anger man att ”om produkterna inte längre finns i
förmånssystemet så finns det två möjligheter för patienten, antingen att betala själv eller
förlita sig på det sortiment som respektive landsting upphandlar”. Denna beskrivning
stämmer inte, då varken stomi- eller diabetesprodukter finns till konsumentförsäljning och,
som beskrivet ovan, inte heller finns upphandlat i de flesta landsting.



TLV anger att ansökan ska vara avfattad på svenska. Vi vill dock påpeka att det är viktigt att
bilagor, så som hälsoekonomisk analys kan få vara på engelska. Hälsoekonomi är en relativt
ny vetenskap och dessa studier publiceras oftast på engelska och översättning av
vetenskapligt material är både ovanligt och resurskrävande. Med anledning av det anser vi
att synnerliga skäl ska ligga till grund för detta.



Det finns en önskan om att varunummer delas ut tidigare än i samband med själva ansökan,
detta av produktionstekniska skäl. Detta har varit praxis tidigare och företagen har därför
upprättat väl fungerande rutiner kring detta. Dessa varunummer behövs för att kunna
identifiera produkterna i en ansökan då många företag lämnar in mellan 40-60 produkter i en
och samma ansökningsprocess.



Uppgifter om produktnamn och förpackningstext som ska användas i databaser, som till
exempel Apotekets, måste formuleras i samråd med företagen, då de har expertkunskap
kring produkterna och dess användningsområde.



Ansökan bör baseras på AIP för att det ska kunna göras en tydlig och rättvis jämförelse
eftersom företagen inte styr över Apoteksmarginalen. Jämförelsen bör göras per styck då
förpackningarna kan se väldigt olika ut.



För att förenkla för patienten borde det finnas ett system för att ersätta en produkt med en
ny. Utgår en gammal produkt ur systemet idag finns det ingen hänvisning till en eventuell ny
produkt eller alternativ produkt, vilket innebär att patienten kan komma att stå utan produkt
helt och hållet. En förenklad process borde därför finnas för handläggning av
ersättningsprodukt hos TLV. En process för utbyte till ersättningsprodukt på Apoteket bör
också finnas kopplat till TLVs beslut enligt ovan.



Om ett företag ändrar förpackningsstorlek kommer det att innebära att en helt ny ansökan
måste lämnas in. Detta kan inte anses som rimligt, särskilt om man behåller samma
styckepris. En process för utbyte till ersättningsprodukt på Apoteket bör också finnas kopplat
till TLVs beslut enligt ovan.



Kalkylerad omsättning bör kunna göras för en produktgrupp och inte krävas per produkt.



Viktigt att det i föreskrifterna även finns information om TLVs handläggningstider.
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