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Stockholm den 27 september 2013

Swedish Medtech och Swedish Labtechs kommentarer till Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets slutrapport- Regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska
bedömningar av medicintekniska produkter
Swedish Medtech, branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige, och Swedish
Labtech, laboratorieleverantörernas branschförening, har valt att lämna in ett gemensamt yttrande
till Tand- och Läkemedelsförmånsverkets Slutrapport- Regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska
bedömningar av medicintekniska produkter. Branschföreningarna delar i stort samma syn men i de
delar där vi har olika synpunkter anges det genom att respektive branschorganisation redogör sin
ståndpunkt.

Allmänna kommentarer
Swedish Medtech ser positivt på att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gör
hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik till nytta för landstingens upphandlingar av
produkter och behandlingsmetoder. Med ett samhällsekonomiskt perspektiv i upphandling, där
utvärdering sker enligt ett totalpris istället för ett traditionellt styckepris, ökar möjligheterna för både
en bättre resursanvändning av skattepengarna och en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.
Hälsoekonomi handlar inte primärt om att spara pengar utan om att använda resurserna på bästa
sätt, till nytta för patienter och samhället i stort. Förslaget att TLV ska göra hälsoekonomiska
bedömningar, som används som underlag inför inköp av medicinteknik, ser vi som ett viktigt steg för
att det samhällsekonomiska perspektivet ska få ett verkligt genomslag i hälso- och sjukvården. Vi ser
även att utvärderingarna bör innefatta medicinteknik som tillhandahålls av kommuner, t.ex.
hjälpmedel som används i hemmet. Därmed kan utvärderingarna även bli till nytta för kommunernas
upphandlingar. Vi är försiktigt positiva till att TLV får som permanent uppdrag är göra
hälsoekonomiska utvärderingar då formerna för detta ännu är oklara.
Swedish Labtech känner viss tveksamhet inför det förslaget att TLV bör få ett permanent uppdrag att
granska medicintekniska produkter. Vidare kan inte förslaget anses vara tillräckligt utrett för att det
ska fastställas att uppdraget bör hamna hos TLV, framför de organ som redan idag gör utvärderingar
av olika terapiområden, exempelvis SBU.
Träder förslaget i kraft där TLV får ett permanent uppdrag att utfärda rekommendationer inom
medicinteknik är det av stor vikt att användningen och effekterna av rekommendationerna följs upp
och utvärderas en tid efter att den första rekommendationen utfärdats. Detta kan med fördel göras
tillsammans med företagen.
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6. 1 Varför medicinteknik bör granskas
Det är bra att TLV har som ambition att utvärderingarna kommer fram snabbt och är praktiskt
användbara för landstingen men det är lika viktigt att utvärderingarna blir korrekta. Att
utvärderingarna uppdateras i takt med att mer klinisk dokumentation blir tillgänglig är naturligt och
till nytta för samtliga parter. Det är önskvärt att få veta mer om hur processen för uppdateringarna
kommer att se ut.

6.2. Vad bör granskas
Vi styrker förslaget att de hälsoekonomiska bedömningarna kommer att göras på produktbaserade
metoder eller produktklasser och själva processen kring produkten eller metoden istället för
utvärdering av enskilda produkter. Dock kan vi föreställa oss en utmaning i detta som inte alltid lär
vara enkel att lösa.

6.3. Urvalskriterier
De sju urvalskriterier som föreslås behöver ytterligare konkretiseras och definieras innan synpunkter
på dessa kan lämnas.

6.4 Samverkan med berörda intressenter
En god och kontinuerlig samverkan med berörda intressenter är av yttersta vikt för att väl
underbyggda utvärderingar, till nytta för landsting och kommun, ska kunna tas fram. Hur denna
samverkan i praktiken kommer att ske och hur samstämmighet mellan de olika intressenterna
kommer att uppnås vore önskvärt att få veta mer om.
Swedish Labtech vill poängtera att ordet ”bör” används generellt i texten. Exempelvis anges att
”företagen som marknadsfö…bör få möjlighet att komma in med underlag till TLV”. Om ett företags
medicinteknik utvärderas av TLV anser Swedish Labtech att det måste vara möjligt för företag att
inkomma med underlag till TLV. Denna möjlighet måste vara tydligt förankrad och inte beslutas på
godtycklig basis.

6.4.3. Företagens roll
Swedish Medtech vill kommentera att det anges att underlag som företagen skickar in bör omfattas
av sekretess. Det är inte tillfredsställande att underlagen ”bör” omfattas av sekretess. De underlag
som företagen skickar in måste omfattas av sekretess. Hur skulle annars företagen känna sig trygga
med att lämna in underlag? Vi emotser att det i framtiden står att underlagen ”ska” omfattas av
sekretess.
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I sitt förslag har TLV vidare angett att företagen ska få möjlighet att inkomma med underlag till TLV,
att företagen ska få se TLV:s förslag till rekommendation, att de får inkomma med synpunkter innan
resultatet offentliggörs samt att företagen inte får återkalla sitt underlag. Vi ställer oss positiva till att
företagen får inkomma med underlag men företagen måste få möjlighet att vara mycket delaktiga i
hela processen från den stund de lämnar in sitt underlag. Baserat på tidigare erfarenhet har vi funnit
att det är nödvändigt att företagen får möjlighet att på plats förklara, utveckla och svara på frågor
om de underlag som de lämnar in till TLV. Annars riskerar man att underlaget feltolkas och att dess
värde inte till fullo kan tillvaratas vilket blir till nackdel för en väl underbygg bedömning. Det
föreligger en risk att insänt underlag feltolkas då uppdraget hos TLV är nytt och erfarenhet av att
utvärdera medicinteknik i någon större utsträckning, på det sätt som nu föreslås, saknas. Då
medicinteknikområdet har en enorm bredd och är multidisciplinärt bör myndigheten tillvarata den
kunskap som företagen besitter. Att TLV då bjuder in företag, som skickat in underlag, till ett
dialogmöte med möjlighet för TLV att ställa relevanta frågor är därför både naturligt och nödvändigt.
Vi tillstyrker förslaget att berört företag ska få möjlighet att se förslaget till rekommendation och få
inkomma med synpunkter men som sagts räcker inte detta. Förtagen behöver vara delaktiga i hela
processen. Detta kan bli synligt genom att företagens synpunkter och kommentarer till bedömingen
synliggörs i den slutgiltiga beslutet om rekommendation. Vi anser att företagen måste ha möjlighet
att återkalla sitt underlag i de fallen företagen själva har initierat granskningen, åtminstone i ett tidigt
skede, när företagen har grund för detta. I annat fall föreligger risk att företag inte vågar inkomma
med underlag.

6.4.4. Samarbete med patienter

I slutrapporten anges att TLV kommer att ha nytta av ett väl fungerande samarbete med patienterna.
Det står även att TLV kommer att vilja ha patientsynpunkter på de förslag till rekommendationer som
myndigheten har arbetat fram. Det är bra att TLV vill ha synpunkter från patienterna men
patienterna och även brukarna samt deras företrädare behöver engageras tidigt i
utvärderingsprocessen, inte först när rekommendationen redan har tagits fram. Utan en god
samverkan med patienter och brukare finns en risk att beaktandet av deras olika behov och de
utmaningar de möter, där medicintekniken bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet, uteblir.

6.8. Vem ska fatta beslut om rekommendationerna
Får TLV ett permanent uppdrag är det naturligt att beslut om rekommendationer fattas hos TLV.
Nämnden för läkemedelsförmåners uppdrag utökas (och namnet därmed ändras enligt förslag) till att
omfatta en befogenhet att besluta om rekommendationer för medicinteknik. Nämnden för
läkemedelsförmåner består idag till stor del av personer med erfarenhet av att göra bedömningar
inom läkemedelsområdet. Om inte nämndens kompetensområde utökas på lämpligt sätt ser vi risk
att medicinteknik behandlas såsom läkemedel. I slutrapporten föreslår TLV att nämnden bör vidgas
med två ledamöter, en ledamot med exempelvis brett medicinskt kunnande, en medicinteknisk chef
eller motsvarande i ett landsting samt en ledamot med insikt i landstingens processer. Medicinteknik
är mycket heterogent och har en stor bredd med många olika sorters produktgrupper. Om TLV nu
utökar nämndens uppdrag till att göra bedömningar om en medicintekniks kostnadseffektivitet delar
vi förslagets syn att ledamot med ett brett medicinskt kunnande bör ingå.
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Vi ser det som självklart att det i nämnden finns ledamöter med klinisk erfarenhet. Enbart en
medicinteknisk chef räcker dock inte till då denna enbart har kunskap och kompetens om vissa sorter
men långt ifrån alla medicintekniska produkter. Att endast två ledamöter ska besitta all den
kompetens som behövs för att utvärdera medicinteknik kan inte anses vara rimligt. Istället föreslår vi
att de två utökade platserna tillsätts utifrån den medicinteknik som ska utvärderas. Till sitt
förfogande bör nämnden ha en pool med mellan fyra och åtta kliniskt erfarna personer, där en
medicinteknisk chef även bör ingå, som väl känner de olika sorters medicintekniska produkter och
metoder som finns och som därmed täcker in den behandlingsbredd som finns. Inför utvärderingen
av en viss medicinteknik skulle nämnden då välja ut lämpliga personer, baserat på den teknik som ska
utvärderas och vilka personer som har kompetens och erfarenhet inom det området, för att delta i
gruppens bedömning av tekniken. Eftersom komplexiteten och vidden av medicinteknik är stor vore
det mycket olämpligt om bedömningen av en produktgrupps kostnadseffektivt ligger i händerna på
en nämnd bestående av läkemedelsexperter. Ett alternativ till att utöka nämnden med personer med
erfarenhet och kunnande inom medicinteknik vore att tillsätta en helt ny nämnd, med utgångspunkt i
det förslag till sammansättning som vi har nämnt ovan.

Företagens möjligheter att ifrågasätta en utfärdad rekommendation
De beslut om rekommendationer som TLV utfärdar kommer, om de får den effekt som myndigheten
eftersträvar, att påverka landstingens (och kommunernas) beslut om inköp av medicinteknik. En
utfärdad rekommendation om en viss behandlingsmetod kan föranleda att ett eller flera landsting
initierar eller helt avstår från att göra en upphandling. Ett för företagen ofördelaktigt resultat i en
utfärdad rekommendation, som leder till att ett eller flera landsting beslutar att inte upphandla en
produkt eller förlänga befintliga avtal, kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för företagen.
Om rekommendationerna får stor genomslagskraft bland landstingen, som ska göra inköp av
produkter och behandlingsmetoder, kan en rekommendation som går en behandlingstyp emot i
värsta fall göra det omöjligt för företag som tillhandahåller tekniken att komma in på eller fortsätta
verka på den svenska marknaden. En rekommendation som går en teknik emot kan även kraftigt
begränsa introduktionen av innovationer och värdefull teknologi i Sverige.
Idag fattar Nämnden för läkemedelsförmåner beslut om subvention av läkemedel. Skulle nämnden
utökas till att även fatta beslut om rekommendation av medicinteknik ska detta anses likställt med
ett formellt myndighetsbeslut. Myndighetsbeslut får överklagas och en möjlighet att överklaga beslut
om rekommendationer måste rimligtvis även finnas här. Rekommendationerna kan få så allvarliga
konsekvenser för berörda, i detta fall enskilda företag, att avsaknaden av möjligheter att överklaga
vore helt oacceptabel. Därför är det helt väsentligt att det inte finns några oklarheter i att berört
företag har möjlighet att överklaga det beslut om rekommendation som TLV har utfärdat. Det är ju
inte möjligt att garantera att nämndens beslut om rekommendation alla gånger är felfri och utan
brister. För att garantera företagens rättssäkerhet måste det därmed vara möjligt att kunna angripa
en bristfällig rekommendation. Det är viktigt att information om detta lämnas till berörda företag så
att det nya systemet med utfärdande av rekommendationer präglas av transparens, förutsebarhet
och rättssäkerhet, i enlighet med svenska förvaltningsrättsliga principer.
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Slutliga kommentarer
Slutligen vill vi understryka att vi i slutrapporten saknar, och därmed efterfrågar, en väl underbyggd
konsekvensanalys av att TLV får i uppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik
och att utfärda beslut om rekommendationer av dessa. Vi ser ett behov av en analys av hur
nationella rekommendationer kan komma påverka introduktionen av innovationer och nya metoder i
Sverige.

Emilie Ankarcrona Smith

Ghazal Voghoui

Swedish Medtech

Swedish Labtech
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