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Även Europa förväntas få
regler som underlättar utveck-
lingen av orphan drugs (särläke-
medel). Europaparlamentet
kommer snart att ta ställning till
ett förslag med detta syfte.

Orphan drugs (på svenska särläke-
medel), dvs läkemedel för sällsynta
sjukdomar, kommer att få ökad aktua-
litet när EU-parlamentet snart behand-
lar ett förslag till regler och förordning-
ar gällande denna kategori läkemedel. I
föreliggande förslag definieras sjukdo-
mar som sällsynta om prevalensen är
högst 5 per 10 000 innevånare; indika-
tionen skall vara livshotande sjukdom
eller sjukdom som ger svåra symtom av
kronisk art.

Meningen med att skapa särskilda
regler och villkor för särläkemedel är att
stimulera och underlätta för läkeme-
delsindustri, bioteknikföretag och aka-
demisk forskning att utveckla läkeme-
del med så begränsad marknad att ut-
vecklingskostnaderna inte kan täckas. I
dag kostar det några miljarder kronor i
forskning och utveckling att ta fram ett
originalläkemedel. För att täcka dessa
kostnader koncentrerar läkemedelsin-
dustrin sin kraft på vanligt förekom-
mande sjukdomar.

Att kunna få adekvat behandling
även om man drabbas av en sällsynt
sjukdom anses vara en demokratisk rät-
tighet och är den egentliga anledningen
till att EU nu tar ansvaret för att under-
lätta tillgängligheten av särläkemedel.

Genom att t ex anpassa myndighets-
kraven till vad som är adekvat för säll-
synta sjukdomar, utan att därför sänka
kvalitetskraven, skulle förutsättningar-
na för att utveckla läkemedel för dessa
väsentligt underlättas. Uppenbarligen
kan man inte genomföra en konventio-
nell fas III-studie om det finns endast
kanske 50 lämpliga patienter i Europa.
Enligt föreliggande förslag skall särlä-

kemedel åtnjuta marknadsskydd i tio år.
Liknande läkemedel kommer i princip
inte att kunna registreras för samma in-
dikation inom tioårsperioden. Myndig-
heterna kommer inte heller att kräva
sedvanliga registreringsavgifter, som
kan uppgå till ca 200 000 euro.

Det nya EU-förslaget och erfarenhe-
ter av särskilda särläkemedelsprogram
redovisades nyligen vid en konferens i
Bryssel, som arrangerades av European
Foundation for the Advancement of
Medicine (EFAM) tillsammans med
EU-kommissionen. EFAM är en obero-
ende, ideell stiftelse med målet att bidra
till att förbättra hälso- och sjukvården i
Europa genom att i EU-fördragets anda
vidta folkhälsobefrämjande åtgärder
och stödja forskning och utveckling.

Regler finns redan i USA,
Japan, Singapore, Australien
Särläkemedel är egentligen ingen-

ting nytt; särskilda regler och villkor för
sådana har funnits i USA i femton år
och finns nu även i Japan, Singapore
och Australien. De är således nu mogna
för att införas även i Europa.

Det amerikanska programmet har
verkligen sporrat industrin, inte minst
de små och medelstora bioteknikföreta-
gen, till att få fram läkemedel mot säll-
synta sjukdomar. Sedan 1983 har 168
läkemedel fått status som särläkemedel,
och 63 av dessa är nya kemikalier. De
används nu av över 7 miljoner patienter
världen över.

Stimulansen att utveckla särläkeme-
del ligger i att speciella forskningsbi-
drag och ett speciellt forskningsråd
ställs till företagens förfogande, att 50
procent av kostnaderna för kliniska un-
dersökningar får dras av från den fede-
rala skatten och att Food and Drug Ad-
ministration (FDA), den amerikanska
kontrollmyndigheten, slopat registre-
ringsavgifterna. Det första läkemedel
som ges särläkemedelsstatus för en viss
sjukdom får ett sjuårigt marknads-
skydd, dvs under så lång tid kan inte ett
liknande läkemedel godkännas.

Exempel på viktiga särläkemedel är
interferon mot MS och zidovudin mot
aids. Framtagningen av zidovudin un-
derlättades med hjälp av de speciella
reglerna, men medlet är inte längre ett

särläkemedel eftersom det används av
ca 1,5 miljoner patienter. Praktiskt taget
alla särläkemedel som används i Euro-
pa kommer från USA, och det är verkli-
gen hög tid att europeisk forskning och
industri får den stimulans som behövs
för att även vi skall kunna bidra med ef-
fektiv terapi vid sällsynta sjukdomar.

Även om vi i Sverige ännu inte har
speciella regler för särläkemedel har
dock Läkemedelsverket underlättat
framtagningen av sådana genom att
göra avkall på årsavgifterna för regi-
strerade läkemedel och slopa avgifterna
vid ansökningar om klinisk prövning.

Nästa europeiska
konferens i Stockholm
Särläkemedel passar verkligen att

hanteras på europeisk nivå, eftersom
varje enskilt land befolkningsmässigt i
regel är för litet för att kliniska studier
skall kunna genomföras. Nu när vi har
en fungerande europeisk kontrollmyn-
dighet för läkemedel blir också de ad-
ministrativa rutinerna och kostnaderna
hanterbara genom att ett godkännande
gäller för hela Europa och inte enbart
för ett enskilt land, som det var tidigare.

Vid EFAMs möte i Bryssel utmärkte
sig ett svenskt företag, Swedish Orphan
AB, genom att ha byggt upp ett effektivt
internationellt system som underlättar
för svårt sjuka patienter med sällsynta
sjukdomar att få tillgång till lämpliga
läkemedel. Man har också egen pro-
duktutveckling och räknar med att un-
der 1999 få internationell registrering
av ett medel som utvecklats i samarbete
med Göteborgs universitet. Ett tecken
på den uppskattning Swedish Orphan
AB åtnjuter internationellt är en pres-
tigefylld utmärkelse, »International
Humanitarian Award», som företagets
grundare och chef, Lars-Uno Larsson,
erhöll i samband med 15-årsjubileet av
USAs lagstiftning om särläkemedel.
Utmärkelsen utdelades av National Or-
ganization for Rare Disorders (NORD),
som har bildats av patientföreningar.

Företaget står också bakom nästa
konferens i Europa om särläkemedel, i
Stockholm den 22 augusti i år, då de
amerikanska, japanska och australiska
erfarenheterna kommer att diskuteras i
relation till det europeiska förslaget. •
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