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❙ ❙  Jag påtalade i mitt tidigare debattin-
lägg (Läkartidningen 3/02, sidan 208)
den orimliga prissättning som AGA ge-
nom INO Therapeutics infört på kväve-
monoxid (NO) för inhalation, sedan man
fått preparatet INOmax registrerat i Eu-
ropa. 

Mitt inlägg kommenterades av Lars
Källsäter från INO Therapeutics AB.
Han skriver att »produkten har varit
föremål för ett omfattande forsknings-
och utvecklingsarbete och gått igenom
de grundliga test som krävs i all läke-
medelsutveckling«.»Produkten«, dvs
NO i kvävgas, har emellertid funnits till-
gänglig länge. Borland och Higenbot-
tam visade t ex 1989 att NO kunde an-
vändas för bestämning av lungornas dif-
fusionskapacitet hos människa. 

Prisökning 1995
En betydande prisökning skedde redan
1995 när NO blev klassificerat som lä-
kemedel och började distribueras via
apotek på licens från Läkemedelsverket.
En gastub (20 l, 150 bar) med 1 000 ppm
NO ökade då i pris från cirka 1 000 till
15 000 kronor. Prisökningen motivera-
des redan då med ökade kostnader i pro-
duktionsledet, t ex GMP-regler (Good
Manufacturing Practice). 

AGA har dock aldrig visat att den gas
man nu producerar på något avgörande
sätt skiljer sig från den tekniska gas som
tidigare funnits tillgänglig. 

Prisjämförelse
Om man utgår från en 20 l gastub med
150 bar och 400 ppm NO och att man an-
vänder 10 ppm med ett gasflöde i respi-
ratorn på 7 l/min, kommer en sådan gas-
tub att räcka i 280 timmar. Med en tim-
kostnad på 1 330 kronor skulle kostna-
den för en sådan gastub nu bli 370 000!
Om man använder högfrekvensventila-
tion med en SensorMedics-respirator,
som har ett gasflöde på 20 l/min, blir
motsvarande kostnad »bara« 133 000
kronor. I det nya priset ingår förvisso
inte bara gas utan även utrustning och
service, men med den utrustning vi re-
dan har skulle kringkostnaden med nu-
varande system bli låg.

Varför ska svensk sjukvård drabbas?
AGA har säkert haft stora utgifter för det
amerikanska FDA-godkännandet 1999
och det europeiska EMEA-godkännan-
det i fjol. Källsäter anför att man med
den nu aktuella prisökningen inte kom-
mer att kunna tjäna in de belopp som
lagts ut på forskning och utveckling, och
att man söker efter nya användningsom-

råden för produkten. Frågan är emeller-
tid om dessa kostnader ska belasta den
svenska sjukvården. 

Vi har i Sverige, med tillsyn från Lä-
kemedelsverket, haft ett välfungerande
system med utrustning som använt NO
1 000 ppm i kvävgas. Det borde inte vara
förenat med några större svårigheter el-
ler höga kostnader att behålla samma gas
eller få denna gas inregistrerad som en
farmaceutisk specialitet i Sverige.

Befintlig utrustning blir oanvändbar
Nu valde AGA i stället att enbart gå vä-
gen över ett EU-godkännande, där man
lanserar NO i koncentration 400 ppm,
som endast är användbar tillsammans
med utrustning som AGA tillhandahål-
ler. NO i koncentration 1 000 ppm kom-
mer inte längre att tillhandahållas. 

För oss i Sverige innebär det att all
befintlig utrustning blir oanvändbar, att
vissa speciella användningsområden av-
sevärt försvåras, och att det sker en
mycket stor kostnadsökning. Dygns-
kostnaden stiger från hittillsvarande cir-
ka 1 200 till 32 000 kronor.

Det medicinskt mest lämpliga?
Källsäter hänvisar till att man av säker-
hetsskäl tvingats begränsa sig till en
enda koncentration och att man då valt
400 ppm. Den doseringsutrustning som
AGA tillhandahåller (INOvent, Datex-
Ohmeda) fungerar även med 1 000 ppm.

Man kan ifrågasätta om 400 ppm
verkligen är lämpligast från medicinsk
synpunkt. Med 400 ppm NO i flaskan
blir nämligen högsta möjliga syrgaskon-
centration i patientens inandningsgas 95
procent jämfört med 98 procent om man
har 1 000 ppm NO i flaskan. Denna skill-
nad kan mycket väl ha betydelse vid
livshotande hypoxi. 

Patent
Företaget har hänvisat till att man har pa-
tent på medicinsk användning av NO.
Det finns visserligen ett amerikanskt s k
»method of use«-patent, ägt av General
Hospital Corporation of Boston och se-
nare överlåtet till AGAs samarbetspart-
ner Ohmeda, men jag har inte sett någon
uppgift om att motsvarande skulle gälla
för Europa.

Intervjufrågor om priskänsligheten
När det gäller prissättningen tycks
AGAs princip helt enkelt ha varit att läg-
ga sig så nära smärtgränsen som möjligt.
Källsäters argument att NO-behandling
i alla fall blir billigare än ECMO tycker
jag är ett försök att dölja sakfrågan, näm-

ligen en orimlig prissättning. Inför regi-
streringen av INOmax anlitade AGA ett
konsultföretag för att intervjua ett antal
nyckelpersoner med erfarenhet av NO-
behandling. Många av frågorna gick då
ut på hur mycket man skulle vara beredd
att betala för produkten, dvs hur högt
priset skulle kunna sättas.

Ingen anledning ändra uppfattning
Sammanfattningsvis har Källsäters svar
inte ändrat min uppfattning att AGA ge-
nom sin introduktion av INOmax hand-
lat girigt och omoraliskt. Bakom tal om
utvecklingsarbete och patientsäkerhet
raserar man ett välfungerande system för
att ge NO-behandling och lägger orimli-
ga kostnader på den svenska sjukvården. 

Magnus Lindroth

docent, överläkare, 
Barn- och ungdomssjukhuset,
Universitetssjukhuset i Lund,

Magnus.Lindroth@skane.s

Slutreplik:

AGA raserar välfungerande system för NO-behandling


