
Priset på medel
mot svåra svamp-
infektioner
borde sänkas
Vi har under snart tio år haft

tillgång till AmbiSome för be-
handling av svåra svampinfek-
tioner hos patienter med olika
slags immundefekter. Läke-
medlet är en liposomberedning
av den verksamma substansen
Amphotericin B och har förde-
len att ge ganska få biverkning-
ar.

AmbiSome är dyrt. Den i
Fass rekommenderade dosen 2
mg/kg medför i normalfallet en
behandlingskostnad av 5 400
kr per dygn eller 75 000 kr för
den vanligen minsta behand-
lingstiden två veckor.

Det är alldeles klart att det
är själva liposomberedningen
som kostar pengar, eftersom
traditionellt Amphotericin B
för infusion saluförs för
50–100 kr per dygnsdos.

Tillverkaren av AmbiSome,
Swedish Orphan, motiverar det
höga priset med sina stora kost-
nader för forskning, utveckling
och beredning.

En konkurrent
Jag har tålmodigt sett fram

emot den dag då marknaden
skulle förse oss med en kon-
kurrent till Swedish Orphan.
Så har nu skett. Zeneca har re-
gistrerat Amphocil, som pre-
senteras i ett insättsblad till
Fass. Med (möjligen lite spe-
lad) förvåning ser jag att priset
för Amphocil är 5 600 kr för
den rekommenderade dygns-
dosen 3,5 mg/kg, vilket gör
78 000 kr för en tvåveckorsbe-
handling.

Vi har lärt oss att marknads-
krafternas spel skall leda till
priskonkurrens. Swedish Or-
phan har rimligen haft betyd-
ligt högre utvecklingskostna-
der än Zeneca och har dessut-
om tjänat en slant på Ambi-
Some under åren, varför man
kan tycka att båda företagen nu
kunde sänka priset.

Förr, i marknadskrafternas
barndom, hände det att när ett
fåtal företag behärskade en
marknad så bildade de en kar-
tell som bestämde ett gemen-
samt pris för varan. Sådant oe-
tiskt förfarande förekommer
förstås inte numera, men jag
lärde mig häromdagen att det
finns en annan lika effektiv
metod. Den beskrivs av det
engelska uttrycket tacit collu-
sion, ungefär tyst överenskom-
melse. Fördelen med en sådan

är att den inte ens kräver att
parterna träffas, eftersom det
andra företaget på marknaden
sätter ett pris som båda företa-
gen är nöjda med. Endast Zene-
ca vet om så skett i fallet Am-
phocil. Och endast Swedish
Orphan vet hur stor vinsten är
på AmbiSome.

Kort hållbarhetstid
Under mina funderingar om

priser och vinster får jag reda
på att ännu en liposombered-
ning nyligen har registrerats,
nämligen Abelcet, som tillver-
kas av The Liposome Compa-
ny i London. En rekommende-
rad dygnsdos av Abelcet kostar
»bara» 4 100 kr, motsvarande
58 000 kr för två veckors be-
handling. Om vi använder
Abelcet skulle vi alltså kunna
spara minst 20 000 kr per be-
handling. Dessvärre upptäcker
jag att man på grund av ampul-
lens storlek och en hållbarhets-
tid av just 15 timmar för lös-
ningen tvingas kassera sub-
stans för i medeltal 500 kr per
dygn.

Man får sällan bli riktigt
glad över marknadskrafternas
spel.

Ove Berglund
infektionsläkare,
Huddinge sjukhus/
Södersjukhuset,
Stockholm

Replik 1:

Vi har aktivt
stöttat
forskningen
Swedish Orphan har tagit

del av Ove Berglunds insända-
re rörande AmBisome. Denna
produkt har utvecklats och till-
verkas av NeXstar Pharmaceu-
ticals, USA (se separat replik).
Som ombud för NeXstar i de
nordiska länderna anser vi
dock att vårt företag haft en
icke oväsentlig del i den klinis-
ka utvecklingen och värdering-
en av AmBisome, och vill där-
för ge följande kommentar.

Kostsam tillverkning
En forskargrupp vid Karo-

linska sjukhuset utvecklade en
egen liposomal beredning av
amfotericin B under slutet av
1980-talet i strävan att behand-
la immunkomprometterade pa-

tienter med invasiva svampin-
fektioner. Flera patienter kun-
de behandlas med framgång
[1]. Tillgången på denna ex
tempore-beredning var dock
mycket begränsad och tillverk-
ningen kostsam. Detta ledde
till svåra medicinska och etiska
prioriteringar mellan patienter
vid Karolinska sjukhuset och
Huddinge sjukhus.

Gruppen försökte, utan
framgång, vid flera tillfällen få
tillgång till andra »kommersi-
ella» lipidbaserade beredning-
ar för »compassionate use».
Representanter för Swedish
Orphan träffade vid denna tid-
punkt medlemmar från grup-
pen som förklarade det träng-
ande behovet av en tryggad till-
gång på liposomalt amfotericin
B för patienter med svåra livs-
hotande svampinfektioner.

Förnyade påstötningar från
gruppen ledde fram till en in-
tensifierad aktivitet från Swed-
ish Orphans sida, och kontakt
etablerades med Vestar (i dag
NeXstar). De ställde sig positi-
va till att tillhandahålla AmBi-
some för »compassionate use»
och för klinisk forskning. Vårt
företag har sedan denna tid i
gott samarbete med svenska
transplantationskirurger och
hematologer genomfört ett om-
fattande prövningsprogram (i
delar pionjärarbete).

1992 registrerades AmBi-
some i Sverige (ett av de första
länderna i världen), 1994 regi-
strerades AmBisome för »or-
phan-indikationen» visceral
leishmaniasis. Sedan 1989 har
företaget aktivt stöttat fortsatt
utvecklingsarbete samt satsat
stora resurser på utbildning.

Vi fortsätter också att stöd-
ja såväl experimentell som kli-
nisk liposomal läkemedels-
forskning inom andra fält. Det
har varit och är fortfarande vår
målsättning att visa lyhördhet
för svenska klinikers önskemål
att snabbt få tillgång till ny lä-
kemedelsteknologi. Detta gäl-
ler inte minst läkemedel för be-
handling av mindre vanliga
sjukdomar. I detta arbete, och
framför allt inom infektions-
sfären, vore det för oss värde-
fullt att, måhända i ett annat fo-
rum, få ta del av Ove Berglunds
och hans medarbetares syn-

punkter vad avser ett sådant ut-
vecklingsarbete.

Lars-Uno Larsson
grundare av
Swedish Orphan AB,
Stockholm
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Replik 2:

Priset diskuteras
aldrig med
konkurrenterna
NeXstar Pharmaceuticals,

the discoverer and manufact-
urer of AmBisome, is a small
pharmaceutical company
whose mission is to develop
safer, more effective drugs to
treat life-threatening diseases.
We are proud that AmBisome
and DaunoXome, our liposo-
mal anticancer agent, are ap-
proved in numerous countries
and are achieving growing ac-
ceptance by specialists world-
wide. Thanks to the efforts of
Swedish Orphan Sweden were
among the pioneers in devel-
oping AmBisome for the treat-
ment of life-threatening sys-
temic fungal infections and
was the first country to ap-
prove DaunoXome as a first
therapy for the treatment of
Kaposi’s sarcoma.

Let me assure you that we
have never talked, and never
will talk, to our competitors
about our products’ prices. We
do not, in fact, regard the lipid
based amphotericin products
as competitors to our liposomal
amphotericin. These other pro-
ducts have different composi-
tions, have separate pharma-
cokinetic profiles and different
side effect profiles.

Considered cost effective
AmBisome may be per-

ceived as expensive compared
to amphotericin B. Separate
pharmacoeconomic studies
conducted by Ulf Persson of
the Swedish Institute of Eco-
nomics [1] and by Dr Marc
Boogaerts at the University
Hospital in Leuven, Belgium
[], have shown that AmBisome
therapy can be considered cost
effective [1] and is only margi-
nally more expensive than am-
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photericin B when accounting
for all costs associated with the
use of amphotericin B. The
Boogaerts study showed that in
children, AmBisome therapy is
actually less expensive than
amphotericin B therapy [2].
Studies by Jan Tollemar [3]
show that AmBisome therapy
is comparable in cost with
other therapies.

While NeXstar Pharmaceu-
ticals is not yet profitable, we
have committed 50 percent of
revenues from sales of AmBi-
some and DaunoXome to re-
search and development in
1996, a commitment unmat-
ched by few companies in the
pharmaceutical industry. That
committment included further
clinical trials for DaunoXome,
some of which are being con-
ducted in Sweden, preclinical
studies and clinical trials for
MiKasome, an antibiotic de-
signed to more safely treat the
most resistant of life-threat-
ening bacterial infections; pre-
clinical development of Vin-
caXome, a novel anticancer
agent; and the continued devel-
opment of our combinatorial
chemistry technologies for the
rapid discovery of new thera-
peutic agents.

We respect Dr Berglund’s
comments, but we would also
welcome his input, as we do
from all the physicians who use
AmBisome and DaunoXome,
to help us guide our drug devel-
opment efforts. I frequently
visit Europe, including Swe-
den, and would welcome the
chance to meet with Dr Berg-
lund and his colleagues.

Patrick J Mahaffy
President and Chief
Executive Officer, NeXstar
Pharmaceuticals, USA
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Prioriterings-
tänkandet
i konflikt med
”the art of
medicine”
Läkarförbundets VD An-

ders Milton och ekonomipro-
fessor Bo Södersten publicera-
de på julafton en debattartikel i
Dagens Nyheter. Rubriken till
denna löd: »Sverige har för
många läkare». Dessa alltför
många läkare producerar allt-
för få läkarbesök, hävdar för-
fattarna. I vården finns nu över
huvud taget »övertalighet och
slack». Beslutsfattarna står in-
för två alternativ: Antingen kan
man fortsätta med ännu fler an-
ställda i vården, »med rimlig
sannolikhet till övervägande
delen kvinnor», vilka sitter fast
i ett »låglöneträsk». Det andra
alternativet, vilket förespråkas
av författarna, består i att det
planekonomiska sättet att skö-
ta sjukvården helt överges. Po-
litikerna bör lära av företagsle-
dare från den privata sektorn.  I
takt med att vissa enheter lyck-
as höja produktiviteten bör
andra, mindre lönsamma, läg-
gas ned. När så det totala anta-
let läkare har minskats så kan
de kvarvarande »framgångsri-
ka» läkarna »premieras med
bättre anställningsvillkor och
högre löner».

Produktivitetstänkandet
fungerar inte
Det ovan så prisade produk-

tivitetstänkandet kommer

emellertid dagligen i konflikt
med »the art of medicine».
Pensionären på min mottag-
ning vill att jag vid ett och sam-
ma besök skall kolla hans blod-
tryck, undersöka hans onda
knä samt ge honom råd om en
smärta han känt i magen vid
några enstaka tillfällen. Helst
vill han också växla några ord
om sin senildementa hustru.
För att höja produktiviteten
kan jag avfärda honom efter tio
minuter och boka in ett snabbt
återbesök.

På väg ut genom dörren ber
en annan patient om recept på
sömnmedel. Produktiviteten
blir högre om jag skriver ut re-
ceptet och sedan tar mig an en
ny patient. Om jag i stället sät-
ter mig ner med patienten och
diskuterar hans sömnproblem
försämrar jag vårdcentralens
besöksstatistik.

En annan patient återkom-
mer gång på gång med rökrela-
terad bronkit. Enligt nya forsk-
ningsrön bör en effektiv anti-
rökpåverkan bygga på ett pati-
entanknutet förhållningssätt,
vilket kräver att man lyssnar på
patientens tankar och idéer om
vad han/hon kan tänka sig att
göra för att komma ifrån rök-
ningen. Detta tar längre tid än
att blott och bart säga åt patien-
ten att sluta röka.

På jourcentralen i Malmö
söker mamman i en invandrar-
familj med sin tonåriga dotter
som har magsmärtor. Vi har tio
minuter på oss. Mamman talar

ingen svenska, dottern får tol-
ka. Eftersom familjen tillhör
mitt distrikt och eftersom det
inte är första gången, ordnar
jag ett par dagar senare ett be-
sök med tolk på vårdcentralen.
Besöket tar 45 minuter, och vi
lyckas lösa en liten del av pro-
blematiken. Om jag istället un-
der samma tid hade tagit hand
om fyra patienter med t ex
halsont hade jag varit fyra
gånger så »produktiv».

Försöka göra
det bästa möjliga
Exemplen kan mångfaldi-

gas. Man är tvungen att leva
med denna konflikt och att
göra det bästa möjliga av situa-
tionen. Om man helt och hållet
negligerar »produktivitetstän-
kandet» blir t ex vårdcentralen
en uppsamlingsplats för sam-
hällets alla sociala, ekonomis-
ka, etniska, psykologiska och
existentiella problem. Di-
striktsläkaren drunknar däri,
och resurserna för att hjälpa pa-
tienterna medicinskt blir obe-
fintliga. Om man å andra sidan
negligerar att varje människa
med ett medicinskt problem
också har en social och psyko-
logisk bakgrund som påverkar
det medicinska problemet blir
man lika enögd och ineffektiv.
Det är omöjligt att tillämpa
samma marknadsekonomiska
tänkande på människors ohäl-
sa som på produktionen av
konservburkar eller datapro-
gram.

Att sjukvårdspolitiker och
administratörer utan medi-
cinsk skolning bedömer vår
verksamhet utifrån »statistik-
pinnekonceptet» kan jag möjli-
gen förstå. Men att någon som
representerar samtliga landets
läkare offentligt redovisar en
så snedvriden bild av vad vårt
yrke innebär förvånar och upp-
rör mig storligen.

Inneffektiva får gå?
Det finns även en annan as-

pekt värd att beakta. Från fack-
lig synpunkt kan väl en policy
ifrågasättas som innebär att
man aktivt verkar för att en viss
andel av medlemmarna skall
sparkas för att en annan andel
skall kunna få högre lön. Om
policyn efter diskussion inom
förbundet accepterades av
medlemmarna – hur skulle per-
sonalminskningarna genomfö-
ras? Under upprätthållande av
LAS? Eller skall någon typ av
poängsättning införas, så att de
»ineffektiva» kollegerna får gå?

Jag vore tacksam för en
kommentar från Läkarförbun-
dets styrelse.

Catarina Canivet
distriktsläkare, Malmö
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Debattinlägget i Dagens
Nyheter har fått läkare att
reagera. Här publiceras tre
insändare samt en replik från
Anders Milton.
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