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Till:
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För kännedom:
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Malin Blixt, jurist, avd nya läkemedel, TLV

Hej,
Branschorganisationerna Swedish Medtech och Swedish Labtech (se bilaga) skriver med anledning av den
av TLV initierade och nu pågående genomgången av glukosteststickor.
Vi vill inledningsvis betona att vi stödjer myndighetens initiativ att se över ersättningen för
förbrukningsartiklar med utgångspunkt från det värde och de fördelar dessa ger patienter, hälso- och
sjukvården och samhället.
Vi ställer oss dock kritiska till hur TLV har hanterat genomgången av prissättningen för glukosteststickor av
flera anledningar.
För det första har processen haft alldeles för snäv tidsfrist för inlämning av underlag. Hälsoekonomiska
studier och data har inte efterfrågats vid tidigare beslut och att nu med endast fyra veckors varsel be
företagen inkomma med denna typ av dokumentation anser vi är orimligt. Samtliga parter vinner på att
företagen får tid på sig att lämna in väl genomarbetade underlag.
För det andra har kommunikationen varit otydlig kring TLVs krav och kriterier för att ett företags
produkter ska kvarstå i läkemedelsförmånen. TLV har inte tydligt redogjort för vilken typ av studier och
underlag man önskat få in och hur dessa har utvärderats, något som motverkar transparens i processen.
TLV hävdar i sitt beslutsunderlag att flertalet av de teststickor som ingår i omprövningen inte är
kostnadseffektiva, utan att på ett tillfredsställande sätt definiera vad man menar med begreppet
kostnadseffektiv.
För det tredje ser vi mycket oroande på att myndigheten väljer att utvärdera glukosteststickorna utifrån
en hälsoekonomisk skattning som är anpassad för läkemedel (ICER) och på så sätt inte ta hänsyn till de
faktorer som är unika för medicintekniska produkter.
Slutligen, ställer vi oss frågande till att TLV väljer att endast utvärdera glukosteststickorna. Det är bara
genom att titta på hela mätsystemet, med till exempel mätare eller pump, som man kan säga något om
en behandlings effekt och värde.
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För att undvika att TLV går till beslut på fel grunder önskar Swedish Medtech och Swedish Labtech att:





TLV tydliggör vad man väger in i begreppet kostnadseffektivitet.
TLV fastställer vilken typ av hälsoekonomiska underlag man vill ha och hur dessa kommer att
utvärderas.
TLV anpassar sitt modellförslag till förbrukningsartiklar och system.
TLV ger mer tid till företagen att ta fram den önskvärda typen av underlag.

Innan det finns tydliga, allmänna råd vill vi att TLVs process med genomgång av samtliga
förbrukningsartiklar stoppas.
Alltför snäva tidsramar
Swedish Medtech och Swedish Labtech ställer sig starkt frågande till varför TLV inte med god
framförhållning aviserat att hälsoekonomiska data kommer att begäras in och tydligare specificerat vilken
sorts data TLV beaktar, i vilken form den ska presenteras samt hur den ska utvärderas.
Vi vill i detta sammanhang lyfta fram att det i förarbetena (prop. 2008/09:145) till lagen (2009:366) om
handel med läkemedel inte framgår av förmånslagen vilka beslutskriterier som skall gälla för
förbrukningsartiklar. TLV självt konstaterar i sin Konsekvensutredning (2011-05-02) att det saknas en
paragraf som anger hur TLV skall värdera förbrukningsartiklarna. TLV har beslutat sig för att tillämpa 15§ i
förmånslagen analogt. Något domstolsavgörande som visar att detta är möjligt, finns dock inte. TLVs
bemyndigande omfattar dock endast verkställighetsföreskrifter. En verkställighetsföreskrift får dock inte
innehålla sådant som för enskildas del innebär ett helt nytt åliggande eller ingrepp.
Trots att det alltså inte är klarlagt huruvida dessa nya föreskrifter för värdering av förbrukningsartiklar
ryms inom lagen, har TLV gjort bedömningen att samma regler skall börja gälla förbrukningsartiklar som
för läkemedel och ålagt ansvaret på företagen att på kort tid redovisa hälsoekonomiska data och
underlag som visar det ekonomiska värdet av eventuella skillnader mellan glukosteststickor.
Om kostnadseffektivitet
I den information som gick ut till samtliga företag som berörts av genomgången av teststickor,
underkändes i stort sett samtliga underlag som skickats in av företagen. TLV anger att de priser man har
på teststickor i förmånssystemet ligger 50-300 procent högre än i upphandlingarna och att man mot
denna bakgrund konstaterar att inte alla teststickor som ingår i omprövningen är kostnadseffektiva.
För att granska de ekonomiska skillnaderna mellan teststickor inom varje varugrupperingskod anger TLV
att det räcker att göra en prisjämförelse. I den jämförelsen är den billigaste produkten den mest
kostnadseffektiva. Den slutsatsen kan bara vara korrekt om varje produkt i varugrupperingskoden har
exakt samma egenskaper, funktioner, livslängd, utbildnings- och servicenivå samt produktsäkerhet. TLV
bortser dock från dessa faktorer och drar slutsatsen att samtliga produkter är exakt jämförbara.
Kostnadseffektivitet betyder inte i alla sammanhang billigast. Här behövs tydligare riktlinjer för hur
utvärderingen sker.
Swedish Medtech och Swedish Labtech vill även påpeka det faktum att TLV väljer att jämföra med de
prisnivåer man ser i lokala upphandlingar. Här är det viktigt att poängtera att det vid en upphandling är
lättare att överskåda de kostnader och intäkter en leverantör beräknas få. Företagen har där större
möjlighet att uppskatta det geografiska område som försäljningen kommer att omfatta och kan då göra
en generell bedömning av patientunderlaget och storleken på vårdorganisationen och därmed bland

annat få en bild av storleken på utbildnings- och serviceinsatser samt hur stor försäljningen man beräknas
kunna få. De priser som lämnas till läkemedelsförmånen är däremot inte kopplade till någon på förhand
estimerad försäljning och kan därför liknas vid ett listpris, som ska täcka service- och
distributionskostnader oberoende av var och i vilka kvantiteter produkter avropas.
Om hälsoekonomiska data
För att på bästa sätt lägga grunden för en värdebaserad prissättning är det av största vikt att besluten
fattas på basis av relevanta hälsoekonomiska data av god kvalitet. Som vi redan nämnt har myndigheten
inte tidigare begärt in denna typ av information från företagen. Swedish Medtech och Swedish Labtech
uppmanar därför TLV att ta fram allmänna råd för hur hälsoekonomiska analyser för förbrukningsartiklar
skall utformas och utlysa detta i god tid innan kraven på att presentera dessa data ställs företagen.
Vi vill här tydliggöra varför det i dagsläget saknas studier på området och också ge en förklaring till varför
man behöver ge företagen tid att ta fram nya studier.
Kostnader för diabetes kan delas in i kostnader direkt kopplade till sjukdomen och kostnader genererade
av dess följdsjukdomar. Dessa följdsjukdomar kallas ofta för senkomplikationer och står för den överlägset
största samhällskostnaden kopplat till diabetes. Senkomplikationer tar många år att utveckla, i vissa fall
årtionden. Detta komplicerar när man vill få en överblick över en viss behandlings kostnadseffektivitet, då
en studie, som direkt visar ett samband mellan en produkts egenskap och kostnadssänkningar, skulle ta
10-15 år att genomföra. Den aktuella produkten skulle då inte längre finnas kvar på marknaden.
Utvärdera hela systemet
TLV tar i sin utvärdering enbart hänsyn till glukosteststickan, vilket vi ställer oss frågande till varför man
inte valt att utvärdera hela systemet? Glukosteststickan kan inte leverera ett resultat om den inte
används tillsammans med en mätare, pump eller CGM-system och inga utav dessa system kan leverera ett
resultat utan glukosteststickan. Glukosteststickan kräver någon utav ovanstående system för att kunna
tillgodose patienten eller sjukvården ett värde. Systemen och dess produktegenskaper skiljer sig mellan
de olika leverantörerna vilket samtliga upphandlingar i Sverige tar hänsyn till och värdesätter. TLV har
däremot inte tagit hänsyn eller lagt värde till viktiga faktorer som precision, noggrannhet,
användarvänlighet och mjukvara som gör det möjligt för sjukvården att ställa rätt diagnoser i sin
utvärdering.
Detta är parametrar som är centrala i en utvärdering för att man ska få en klar bild av vilken behandling
som är bäst anpassad för patienten, för att denne ska få en högkvalitativ vård med långsiktigt goda
behandlingsresultat.
Avslutningsvis vill vi återigen betona att vi stödjer TLVs uppdrag att skapa ett värdebaserat
prissättningssystem, men att vi tillsammans måste hitta former för hur detta ska redovisas på bästa
möjliga sätt från företagens sida.
Den utveckling som sker nu, där vi ser ett allt tydligare fokus på lägsta pris, skapar en situation där det
inte ges utrymme att introducera innovativa produkter eller produktförbättringar i Sverige. Om kortsiktiga
besparingar prioriteras framför långsiktigt hållbara alternativ drabbar det både dagens och morgondagens
patienter, som då inte får ta del av de mest effektiva behandlingsmetoderna.

Vi hoppas att med detta brev ha klargjort de allvarliga konsekvenser vi ser med den utveckling som sker
på området och vill bjuda in till en konstruktiv dialog där vi tillsammans kan arbeta fram riktlinjer för hur
vi på bästa sätt kan ta fram underlag för en värdebaserad prissättning. Ett positivt steg är den
hälsoekonomiska workshop ni bjuder in till i september. Men innan den har genomförts och vi har tydliga
allmänna råd klara måste TLVs process med genomgång av samtliga förbrukningsartiklar avstannas.

Med vänliga hälsningar,
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Bilaga
Om Swedish Medtech
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och samlar runt 150 medlemsföretag.
Medicinteknik är ett brett område som inkluderar en mängd olika produkter som används i vården, allt
från tung utrustning, som röntgenappartur och hjärt- och lungmaskiner till mindre produkter, som
kanyler, förband och stomiprodukter. En stor produktgrupp inom Swedish Medtech är
förbrukningsartiklar och däribland finner vi terapiområdena diabetes och stomi.
Om Swedish Labtech
Swedish Labtech är en branschorganisation för företag verksamma inom områdena instrument,
diagnostika, analys och bioteknik. Swedish Labtech samlar drygt 75 laboratorieleverantörer inom både
industri, forskning och hälso- och sjukvård, däribland leverantörer av diabetestillbehör och insulinpumpar.
Förtydligande kring varför man inte kan utvärdera medicinteknik efter kriterier anpassade för
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.

