
❙ ❙ Björn Ramel i frågasätter i sin artikel
(sidorna 338-9) Läkemedelsverkets
(LV) oberoende gentemot industrin.
Kritiken är i flera avseenden svepande,
men det är viktiga frågor artikeln berör
och vi vill gärna kommentera några av
dem.

Vi förstår ifrågasättandet av att läke-
medelsfrågorna sorterar under EU-kom-
missionens industridirektorat och inte
under hälso- och sjukvårdsdirektoratet.
Vissa farmakopolitiska frågor skulle
möjligen ha hanterats på annat sätt om
läkemedelsfrågorna legat under det se-
nare, men det innebär inte nödvändigtvis
att godkännandeproceduren skulle sett
annorlunda ut eller att värderingen av
läkemedelsdokumentationen skulle ha
skett med andra utgångspunkter. 

Arbetsfördelningen
Utredningssystemen, det ömsesidiga
godkännandet och det centrala systemet,
bygger på att ett lands respektive två län-
ders vetenskapliga experter gör en
grundvärdering och att denna utredning
kvalitetssäkras i de andra länderna. För-
delningen av arbetet inom den europeis-
ka läkemedelskontrollen avgörs i första
hand utifrån en rättviseprincip, där alla
skall bidra lika mycket, och i andra hand
utifrån de olika myndigheternas utred-
ningskapacitet. Industrin har således
ingen påverkan på det antal uppdrag som
ett land får.

Det är riktigt att Läkemedelsverket
har varit »framgångsrikt« då det gäller
att få utredningsuppdrag. Detta har varit
och är en viktig strategi för LV. Att vara
drivande i Europasamarbetet är en förut-
sättning för att kunna påverka läke-
medelssituationen även i Sverige. Euro-
pas länder har olika läkemedelskultur.
Ett exempel är Sveriges förhållandevis

gynnsamma situation då det gäller resi-
stensutveckling mot antibiotika, vilket
sannolikt är en följd av en mera rationell
antibiotikaanvändning. En aktiv roll i
EU påverkar situationen inte bara i Sve-
rige utan också i hela Europa. 

Ett nytt medel behöver inte vara bättre
Den europeiska läkemedelslagstiftning-
en slår fast att ett nytt läkemedel inte be-
höver vara bättre än redan godkända.
Detta förhållande är exempelvis en för-
utsättning för godkännande av generika.
Visst vore det önskvärt att nya läkeme-
del alltid var bättre än de vi redan har till-
gängliga. Det är dock inte självklart att
detta bör vara ett krav för godkännande.
För den enskilde patienten kan ett effekt-
mässigt likvärdigt läkemedel med en an-
nan biverkningsprofil vara av stort vär-
de. 

Det finns också exempel på att prepa-
rat, som vid godkännandet sett ut som ett
»me-too«-medel, blivit det enda till-
gängliga läkemedlet inom en farmakolo-
gisk klass sedan det först godkända lä-
kemedlet i klassen avregistrerats på
grund av biverkningar. Det har också
hänt att ett »me-too«-preparat efter god-
kännandet utvecklats till förstahandslä-
kemedel genom att dokumentera effekt
vid andra indikationer eller visa effekt
på mer kliniskt relevanta händelser 
(exempelvis mortalitetstudier). 

Detta illustrerar hur svårt det är att i
godkännandesituationen bedöma det
framtida värdet av ett läkemedel. »Me-
too«-preparat kan också bidra till att öka
konkurrensen och därmed prispressen.
Självklart delar LV författarens uppfatt-
ning att det kliniska värdet skall påverka
prissättningen av nya läkemedel. Detta
hanteras dock nationellt, för Sveriges
del numera av Läkemedelsförmåns-
nämnden.

Läkemedelsverkets finansiering
Då det gäller finansieringen av LVs
verksamhet gäller följande: Industrin
betalar avgift vid en ansökan om god-
kännande samt årsavgift för att ha läke-
medlet på marknaden. Dessa avgifter
fastställs av regering och riksdag. Då det

gäller de centrala godkännandeärende-
na, som går via ansökan till den europe-
iska läkemedelsmyndigheten (The Eu-
ropean Agency for the Evaluation of
Medicinal Products, EMEA), får rap-
portörslandet 25 procent av avgiften,
medrapportörslandet 25 procent och
EMEA 50 procent. 

Det kan framhållas att denna avgift
inte täcker de kostnader som verket har
för utredningsarbetet. Det är också vik-
tigt att framhålla att avgiftsintäkterna
helt och hållet går till myndigheten, inte
till någon enskild verksamhet, och att
någon enskild tjänsteman inte kan på-
verka intäkten. Den ersättning LV erhål-
ler är oberoende av om ansökan i slutän-
dan godkänns.

Värderingen av läkemedlet
Avslutningsvis kan betonas att Läkeme-
delsverket, förutom att värdera läkeme-
del inför godkännandena, också redo-
visar grunden för besluten samt värderar
läkemedlets plats i terapin i s k läkeme-
delsmonografier, vilka publiceras i Lä-
kemedelsverkets informationsskrift och
på verkets webbplats (www.mpa.se).
Värderingen »jämförbar med tidigare al-
ternativ« dominerar. Även i detta sam-
manhang är det viktigt att komma ihåg
att värderingen gäller vid en given tid-
punkt och bygger på de resultat som hit-
tills tagits fram. •
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Läkemedelsverkets verksamhet 
och ekonomi – en kommentar

På annan plats i denna utgåva av Läkartidningen diskuteras de euro-
peiska läkemedelsmyndigheternas relation till läkemedelsindustrin. I
detta inlägg kommenterar företrädare för Läkemedelsverket de för-
hållanden som är relevanta för svenskt vidkommande.
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