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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. ■

aktuellt
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.




