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Apotekarsocietetetens remissvar Förslag till ändringar i TLVs allmänna råd om 
ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) dnr 1904/2016 
 

Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns 
inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och 
representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av 
läkemedel för individ och samhälle främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom 
läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. 
 
Apotekarsocieteten ser positivt på de redovisade förslagen till ändringar av de allmänna råden om 
ekonomiska utvärderingar men har följande kommentarer. 
 
Jämförelsepreparaten ska enligt förslaget vara kostnadseffektiva, kliniskt relevanta och användas inom 
svensk sjukvård. TLV skriver i sin konsekvensanalys att  ”När de tillgängliga behandlingsalternativen är 
identifierade görs en bedömning av deras relativa kostnadseffektivitet. Vid förekomst av tidigare beslut 
om subvention eller vid omprövningar av terapiområden är det ofta tydligt vilket av 
behandlingsalternativen som är mest kostnadseffektivt. Finns det anledning att anta att 
behandlingsalternativen har jämförbar effekt och säkerhet är det behandlingsalternativet som är förenat 
med lägst kostnader som är det mest kostnadseffektiva.” Här anser Apotekarsocieteten att i begreppet 
”Lägst kostnader” bör även ingå aspekter som gör att behandlingen upplevs smidig för patienten och som 
leder till följsamhet. Ett läkemedel som inte används för att det är krångligt att öppna förpackningen, svårt 
att svälja eller annat anser vi inte är kostnadseffektivt. I begreppet kostnadseffektivitet kan inte bara ligga 
de direkta produktkostnaderna utan även användbarhet. 

 
Jämförelse med preparat utanför godkänd indikation. Apotekarsocieteten anser att detta kan vara 
motiverat med mycket starka restriktioner som vid barndosering eller liknande. Att i andra fall låta klinisk 
praxis (som kan inbegripa att läkemedel används utanför godkänd indikation) vara överordnat 
regulatoriska krav och status bedömer vi som problematiskt,  inte minst ur patientsäkerhetssynpunkt.  
Läkemedel som används för de ändamål som de registrerats för har ur effekt-och säkerhetssynpunkt andra 
krav på bland annat uppföljning och försäkringar. TLV bör som myndighet inte uppmuntra till  ett sådant  
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förfarande utan i stället verka för/uppmuntra  att nya användningsområden för befintliga preparat får 
legal status för nya indikationer/användningsområden.  
 
 
Enligt uppdrag  
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare  
Kommunikationsansvarig  
Apotekarsocieteten  
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm  
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm  
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
 


