
I början av februari
genomförde Svenska Lä-
karesällskapets kommit-
té för läkemedelsfrågor

ett seminarium om så kallade
särläkemedel. Upprinnelsen
till seminariet var en hän-
delse i Halland hösten 2006,
där länssjukvårdsnämnden
inte ville stå för behandlings-
kostnaden för ett nytt läke-
medel mot Hunters sjukdom.
Behandlingen för den drab-
bade pojken beräknades kosta

fyra miljoner kronor per år.
Länssjukhuset i Halmstad be-
slutade till sist att själva beta-
la läkemedelskostnaden. Då
hade fallet varit ett återkom-
mande ämne på nyhetsplats i
såväl lokala som rikstäckande
medier.  

Överläkare Kerstin Hulter Ås-
berg, ordförande i Svenska
Läkaresällskapets kommitté
för läkemedelsfrågor, menar
att fallet i Halland pekar på
det orimliga i att enskilda
landsting ska stå för kostna-
derna för mycket dyra be-
handlingar av ovanliga och
ofta ärftliga sjukdomar. Hon
menar att det behövs en lös-
ning på nationell nivå. 

– Helt plötsligt kan det dyka
upp en patient med en mycket
ovanlig sjukdom som behöver
en behandling som kostar fle-
ra miljoner kronor per år, ex-
empelvis den ärftliga sjukdo-
men mukopolysackaridos, då
behandling med särläkemed-
let Naglazyme kan kosta upp
mot sju miljoner kronor per
år. För ett litet landsting kan
ett sådant patientfall innebä-
ra att det måste stänga en kli-
nik av kostnadsskäl. Därför
måste det till en solidarisk fi-
nansiering på nationell nivå,
säger Kerstin Hulter Åsberg.  

– Om ett särläkemedel ska
användas eller inte får inte
avgöras utifrån rubrikerna i
dagstidningar. Det är ett avgö-
rande som måste tas av be-
handlingsansvarig läkare. 

Även docent Kerstin Wester-
mark, senior expert på Läke-
medelsverket och ordförande
i den europeiska läkemedels-
myndighetens vetenskapliga
kommitté för särläkemedel
(COMP), efterlyser en ny typ
av finansiering för särläkeme-
del. 

– Det handlar om läkeme-
del som kan vara avgörande
för om en patient ska överle-
va, och de kan inte jämföras
med läkemedel för exempel-
vis högt blodtryck eller diabe-
tes. Men det kanske måste
vara en finansiering som gäl-
ler alla typer av nya och dyra
läkemedel, inte bara sådana
som klassificerats som särlä-
kemedel. Det har ju bland an-
nat kommit dyra, men också
kostnadseffektiva, läkemedel
mot reumatoid artrit som
skulle kunna ingå i en sådan
finansiering, säger Kerstin
Westermark, som själv bedri-
ver forskning på den ovanliga
ämnesomsättningssjukdo-
men Wilsons sjukdom. 

Att även patienter med säll-

synta sjukdomar har samma
rättigheter som alla andra pa-
tienter till en effektiv och sä-
ker läkemedelsbehandling
har lagstadgats genom EG-
förordningen om särläkeme-
del (nr 141/2000). Förord-
ningen kom till för att det
finns missgynnade patient-
grupper som ofta inte har nå-
gon läkemedelsbehandling att
tillgå. Den här förordningen
innebär krav på EUs med-
lemsländer att såväl upp-
muntra utveckling och forsk-
ning på området som att göra
särläkemedlen tillgängliga för
patienterna, säger docent
Kerstin Westermark.   

– Det här är inget som myn-
digheterna kan välja att bort-
se från när pengarna tar slut.
Då måste man lösa det på nå-
got sätt, exempelvis genom en
nationell finansiering, säger
Kerstin Westermark.

Det har inte gjorts någon na-
tionell inventering av hur
många särläkemedel som an-
vänds inom den svenska sjuk-
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Dyra särläkemedel blir 
ett finansieringsproblem

nya läkemedel. Tillgången på särläkemedel för mycket ovanliga
men allvarliga sjukdomar ökar. Det har lett till en diskussion om
vem som ska betala dessa ofta mycket dyra behandlingar. Läkare-
sällskapets Kerstin Hulter Åsberg vill ha en nationell pott för 
finansiering. Sveriges Kommuner och Landsting hoppas att 
kommande förhandling med staten om läkemedelsförmånen ska
innebära en lösning.

text: peter örn, frilansjournalist illustration: annika huett

Kerstin Hulter Åsberg, ordfö-
rande i Svenska Läkaresällska-
pets kommitté för läkemedels-
frågor, efterfrågar en nationell
lösning på finansieringen av de
nya och dyra särläkemedlen för
mycket ovanliga sjukdomar.  
Foto: Peter Örn

»Om ett särläkemedel ska an-
vändas eller inte får inte avgö-
ras utifrån rubrikerna i dags-
tidningar. Det är ett avgö-
rande som måste tas av be-
handlingsansvarig läkare.«
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vården. Kerstin Hulter Ås-
berg försökte få fram sådana
uppgifter efter att frågan om
särläkemedel behandlats vid
Svenska Läkaresällskapets se-
minarium. Uppgiften visade
sig vara svårgenomförbar. 

– Jag gick ut med en skri-
velse till sällskapets samtliga
sektioner, men det råder en
stor oklarhet vilka läkemedel
som är godkända som särläke-
medel. Dessutom är vissa
godkända som särläkemedel

för en viss diagnos och inte en
annan, och det kan vara svårt
att hålla isär. Sektionerna
hade ofta svårt att ge de svar
jag efterfrågade, så förmodli-
gen måste man gå ut med
motsvarande frågor till de
specifika kliniker som vi tror
använder särläkemedel, säger
Kerstin Hultberg Åsberg.  

– En inventering är nöd-
vändig för att kunna bygga
upp en nationell pott för fi-
nansiering av behandling med

särläkemedel. Inventeringen
skulle även kunna ge svar på
hur många som inte får be-
handling på grund av höga
kostnader.  

Bodil Ericsson arbetar med lä-
kemedelsfrågor på Sveriges
Kommuner och Landsting,
SKL. SKL befinner sig i inled-
ningsfasen i diskussionerna
med staten om ett nytt stats-
bidrag för läkemedelsförmå-
nen från och med 2008. Det är

i den diskussionen som frågan
om särläkemedel måste ingå,
menar Bodil Ericsson, även
om särläkemedel gäller hög-
specialiserad slutenvård och
därför inte ingår bland läke-
medel inom läkemedelsför-
månen. Enligt Bodil Ericsson
är den nuvarande kostnaden
för särläkemedel cirka 400
miljoner kronor per år. 

– En tillkommande patient
kan innebära ökade kostna-
der på 10 miljoner kronor per
år. Det krävs därför inte speci-
ellt många nya särläkemedel
för att vi ska se kraftigt höjda
kostnader. 

– Vi ska sträva efter en natio-
nell lösning på den frågan. Vi
har ännu inget förslag på hur
det ska gå till, och jag tror inte
att staten kommer att bidra
med några extra pengar till en
pott för behandlingskostna-
der gällande särläkemedel.
Jag tror att diskussionen mås-
te föras inom ramen för för-
handlingarna om läkemedels-
förmånen, även om dessa lä-
kemedel ligger utanför själva
förmånen, säger Bodil Erics-
son. 

Hon tror dock inte på en
lösning som handlar om en
statligt kontrollerad pott för
särläkemedel. Finansieringen
av den högspecialiserade
sjukvården, inklusive läkeme-
delsbehandlingen, är ett
landstingsansvar. 

– Landstingen har haft an-
svaret för läkemedelskostna-
den i snart tio år och det är
inget som landstingen vill
släppa, säger Bodil Ericsson. 

Några beräkningar av hur
mycket pengar som skulle be-
hövas för att finansiera fram-
tida behandling med dyra sär-
läkemedel har SKL inte gjort.
En sådan beräkning planeras
dock, säger Bodil Ericsson,
och då ska man även ta hän-
syn till särläkemedel som är
under utveckling och som
snart kan finnas på markna-
den.   

– När det gäller andra typer
av nya och dyra läkemedel,
men som riktar sig till större
patientgrupper, bör den kost-
naden kunna hanteras inom
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Vem ska betala? En enda patient med en mycket ovanlig sjukdom kan bli kostsamt för ett landsting.
2006 ville länssjukvårdsnämnden i Halland inte stå för behandlingskostnaden för ett nytt läkemedel mot
Hunters sjukdom. Behandlingen för den drabbade pojken beräkandes kosta fyra miljoner kronor per år. 



Allt fler substanser klassifice-
ras som särläkemedel och får
därmed åtnjuta särskilt för-
delaktiga villkor, och tiden för
klassificeringsbeslutet har
kortats betydligt. Men fortfa-
rande svarar svenska företag
för endast några få procent av
de tillverkare som utvecklar
dessa läkemedel riktade mot
mycket ovanliga sjukdomar. 

Under 2006 fick den europe-
iska läkemedelsmyndighe-
tens (EMEA) kommitté för
särläkemedel, Committee for
orphan medicinal products
(COMP), ta ställning till 104
ansökningar om klassificering
som särläkemedel. Av dessa
höll 81 ansökningar måttet,

vilket i den fortsatta produkt-
utvecklingen innebär stora
fördelar i form av bland annat
kostnadsfri rådgivning och en
reducerad ansökningsavgift
när läkemedlet sedan ska god-
kännas av EMEAs expert-
kommitté för humanläkeme-
del, CHMP. 

Från år 2000 till våren
2007 har 33 substanser ut-
vecklats till färdiga särläke-
medel som nu finns tillgängli-
ga på marknaden, med en ex-
klusiv rätt till den europeiska
marknaden under tio år obe-
roende av eventuella patent-
innehav. Ett liknande läkeme-
del får inte godkännas i EU
för samma behandlingsindi-
kation, om det inte är överläg-

set det redan befintliga. Den
här marknadsexklusiviteten
rankas av läkemedelsföreta-
gen som ett av de viktigaste
incitamenten för att satsa på
utveckling av särläkemedel. 

Sedan EG-förordningen om
speciella regler för att stimu-
lera utvecklingen av läkeme-
del för mycket ovanliga sjuk-
domar trädde i kraft år 2000,
har COMP behandlat 652 an-
sökningar. 431 av dessa har
godkänts. Kommittén har 90
dagar på sig att avge ett ytt-
rande till EU-kommissionen,
som fattar det formella klassi-
ficeringsbeslutet, men tiden
har successivt kortats och är
nu endast 57 dagar. För före-
tagen innebär det stora förde-
lar, menar Kerstin Wester-
mark på Läkemedelsverket,
som sedan hösten 2006 är
ordförande i COMP. 

– Företagen kan snabbare
komma igång med det fortsat-
ta utvecklingsarbetet, och ett
klassificeringsbeslut innebär
också en kvalitetsstämpel
som gör det lättare att locka
till sig riskkapital, säger Ker-
stin Westermark. 

För att klassas som särläke-
medel ska det rikta sig mot
sjukdomstillstånd som har en
prevalens på under 5 per
10 000 invånare i varje EU-
land, eller ha utvecklingskost-
nader som är högre än de för-
väntade intäkterna av läke-

medlet. Dessutom ska de rikta
sig mot sjukdomar som är
livshotande eller innebär
mycket allvarliga tillstånd,
där det inte finns några bra
behandlingar, alternativt att
det nya läkemedlet leder till
betydande fördelar jämfört
med befintliga alternativ.
Kraven har varit oförändrade
sedan EG-förordningen träd-
de i kraft. 

– Andelen som godkänns av
COMP ökar successivt. Men
det beror inte på att vi blivit
snällare i våra bedömningar,
utan på att ansökningarna
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fakta
Särläkemedel som godkändes av den europeiska läkemedels-
myndighetens (EMEA) expertkommitté för humanläkemedel,
CHMP, under år 2006: 

Läkemedel Indikation
Myozyme Pompes sjukdom
Evoltra Akut lymfoblastleukemi (pediatriska patienter)
Sutent Maligna gastrointestinala stromala tumörer 

(GIST), samt avancerad/metastaserande 
njurcellscancer

Nexavar Avancerad njurcellscancer
Thelin Pulmonell arteriell hypertension
Savene Extravasation av antracyklin
Sprycel Kronisk myeloisk leukemi, samt Philadel-

phiakromosompositiv akut lymfoblastleukemi
Diacomit Svår myoklon epilepsi hos spädbarn (Dravets

syndrom)
Elaprase Mukopolysackaridos typ II (Hunters syndrom)
Inovelon Lennox–Gastauts syndrom
Cystadane Homocystinuri

det finansieringssystem som
vi har idag. I dessa fall förde-
lar sig kostnaderna mer jämnt
över hela landet, säger Bodil
Ericsson.   

Även om det kommer till
stånd en nationell pott för fi-
nansiering av behandling med
särläkemedel, så tror Kerstin
Hulter Åsberg i Svenska Läka-
resällskapets kommitté för lä-

kemedelsfrågor att det ändå
måste till avvägningar för när
läkemedel ska användas. 

– Avvägningen måste utgå
från vilken förväntad nytta en
behandling kan ha. Men med
en nationell pott behöver det
aldrig bli så att dessa patien-
ter måste ställas mot andra
patientgrupper av kostnads-
skäl.  

Kerstin Hulter Åsberg an-

ser att det även behövs ett na-
tionellt expertråd och ett spe-
ciellt kvalitetsregister för sär-
läkemedel. 

– Det finns få experter på
dessa ovanliga sjukdomar, och
med ett expertråd skulle det
vara tydligare vart man som
behandlande läkare kan vän-
da sig och få svar på frågor om
hur effektiv en behandling är,
om det finns specifika risker

med behandlingen etcetera.
Ett kvalitetsregister behövs
för att varje enskilt fall ska
kunna följas upp och där det
framgår vilka för- och nackde-
lar en insatt behandling har,
säger Kerstin Hulter Åsberg.      

Bodil Ericsson på SKL räk-
nar med att förhandlingarna
med staten om statsbidrag för
läkemedelsförmånen är klara
tidigast hösten 2007. ■

»Som ett litet företag inom bio-
teknikbranschen tänker man sä-
kert inte alltid att det kan vara en
läkemedelskandidat som man
arbetar med«, säger Kerstin
Westermark, ordförande i den
europeiska läkemedelsmyndig-
hetens kommitté för särläkeme-
del. Foto: Peter Örn

Få svenska företag utnyttjar 
EU-stöd för särläkemedel
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håller en allt högre kvalitet.
Eftersom det är svårt att
genomföra stora kliniska pa-
tientstudier för dessa läkeme-
del – det minsta prospektiva
patientunderlaget för god-
kännande som jag känner till
innefattade endast 12 patien-
ter – ställs mycket höga krav
på andra delar i forskningen.
Exempelvis så är kraven på
djurförsök högre än vid ut-
veckling av traditionella läke-
medel, säger Kerstin Wester-
mark. 

Omkring 80 procent av de
företag som ansöker om att få
en substans klassificerad som
särläkemedel består av små
och medelstora företag. Men
av samtliga ansökningar till
COMP svarade svenska före-
tag för ett par år sedan för en-
dast 3 procent, det vill säga en
relativt liten andel med tanke
på Sveriges i övrigt starka
ställning internationellt sett
inom bioteknik och läkeme-
delsutveckling. Kerstin Wes-
termark tror inte att det för-
hållandevis låga intresset be-
ror på att reglerna uppfattas
som otillräckligt fördelaktiga. 

– Det handlar nog mer om
att de speciella regler som gäl-
ler för särläkemedel inte har
blivit tillräckligt kända. Som
ett litet företag inom biotek-
nikbranschen tänker man sä-
kert inte heller att det kan
vara en läkemedelskandidat
som man arbetar med, och att
man dessutom kan få hjälp av
de europeiska läkemedels-
myndigheterna i den utveck-
lingen, säger Kerstin Wester-
mark. 

– Det senaste året har upp-
märksamheten kring särläke-
medel ökat, men det har mest
varit i termer av höga kostna-
der, vilket är mycket olyckligt.  

Antalet särläkemedel som
godkänns för försäljning av
CHMP ökar nu i en allt snab-
bare takt. Under 2006 var 11
av totalt 51 nya läkemedel som
godkändes för humant bruk
särläkemedel. Kerstin Wester-
mark tror att det de närmaste
tre åren kan komma att hand-
la om omkring 10 nya godkän-
da särläkemedel per år.

En tredjedel av de särläke-
medel som idag finns att tillgå
har inneburit behandlingsal-

ternativ för svåra sjukdomar
där man tidigare inte har haft
något farmakologiskt att till-
gå. Det gäller främst medföd-
da sjukdomar, bland annat
vissa svåra så kallade inlag-
ringssjukdomar, såsom Hun-
ters sjukdom. 

Två tredjedelar av särläke-
medlen har tillfört betydande
behandlingsförbättringar
jämfört med de behandlings-
alternativ som tidigare fun-
nits. Mellan 50 och 60 pro-
cent riktar sig till såväl vuxna
som barn. Den största enskil-
da sjukdomsgruppen för an-
sökningar om klassificering
som särläkemedel är onkolo-
giska sjukdomar.  

– Bland de 33 godkända sär-
läkemedlen är bland annat
Glivec och Somavert exempel
på läkemedel som inneburit
en viktig och stor framgång i
behandlingssyfte. Glivec an-
vänds bland annat mot kro-
nisk myeloisk leukemi och
Somavert mot akromegali.
Även Myozyme, som används
som enzymersättningsbe-
handling till patienter med
Pompes sjukdom, har lett till
en klart förbättrad överlev-
nad bland drabbade barn, sä-
ger Kerstin Westermark. 

En mindre andel av särläke-
medlen är gamla läkemedel
som nu även klassats som sär-
läkemedel. Ett exempel är
Trisenox för behandling av
akut promyeloisk leukemi,
vilket är ett läkemedel som
under många år använts i can-
cerbehandling. Bland de se-
naste tillkomna särläkemed-
len är Elaprase, godkänt i ja-
nuari 2007, för behandling av
Hunters sjukdom. Hunters
sjukdom är en ärftlig typ av
mukopolysackaridos och i
Sverige finns endast sex barn
som har Hunters sjukdom. ■
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Få visioner 
om sjukvården 
i vårbudgeten
Jobben är i fokus i vårbudge-
ten, sjukvården hamnar i
skymundan. Trots en mycket
stark ekonomi med en till-
växtsprognos för året med
3,7 procent är det få sats-
ningar för den breda sjukvår-
den som sticker ut i årets
budgetproposition. 

Psykiatrin är en av vinnarna.
Regeringen satsar i årets
budget 500 miljoner kronor
extra för att förbättra den
psykiatriska vården för de
sjuka, bland annat genom att
stärka personalens kompe-
tens och prioritera stödet till
barn och unga. Lika mycket
satsas nästa år och för 2009
avsätts 250 miljoner kronor,
enligt regeringens beräk-
ningar. 

Dessutom satsas 185 mil-
joner kronor årligen under
2008–2010 för insatser mot
alkohol- och narkotikamiss-
bruk. 

IT-arbetet ska stärkas i
vården så att patienternas
ställning stärks och tillgäng-
ligheten förbättras. 175 mil-
joner kronor går till denna
satsning. 

Regeringen nämner sär-
skilt det ökade anslaget till
att förbättra beredskapen in-
för en influensapandemi –
en miljard kronor avsätts
under 2008–2010 för att till-
verka vaccin i Sverige samt
importera vaccin, vid behov. 

Tandvårdsstödet för vuxna
ska stärkas och funktions-
hindrade får ökad valfrihet. 

I vad regeringen kallar
»företagspaketet« nämns
också att regeringen vill upp-
muntra till kvinnors företa-
gande i till exempel vård och
omsorgssektorn för att få
ökad konkurrens. ■

streamer-annons

2006 godkändes 11 läkemedel som särläkemedel av den europeiska
läkemedelsmyndighetens (EMEA) expertkommitté för humanläkeme-
del. Men endast en liten andel av ansökningarna till EMEA kommer
från svenska företag.


