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Remissvar över betänkandet Ny ordning för
nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39)

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket delar utredningens uppfattning att en
lag om nationella vaccinationsprogram behövs.
Det är positivt att utredningens förslag gällande kriteriet samhällsekonomisk
effektivitet tar upp behovet av att kriteriet samhällsekonomisk effekt ska bedömas i
ett brett samhällsperspektiv.
Utredningen föreslår vidare att en generell modell för samhällsekonomisk analys av
nationella vaccinationsprogram bör utvecklas. Socialstyrelsen tillsammans med
Statens beredning för medicinsk utvärdering ska enligt förslaget ta fram en sådan
modell. Mot bakgrund av det uppdrag TLV har och den erfarenhet TLV besitter när
det gäller hälsoekonomiska analyser så bör även TLV ingå i ett sådant arbete. Det
förefaller dock svårt att göra enbart en generell modell för utvärdering av vacciner.
Olika typer av sjukdomar och vacciner har olika modelleringsbehov.
Utredningens förslag gällande förhållandet mellan vaccinationsprogram och
läkemedelsförmån behöver tydliggöras. Förslaget lyder ” Vacciner av det slag som
avses i den föreslagna lagen om nationella vaccinationsprogram, dvs. vacciner som
ges för förebygga sjukdom i hela eller delar av befolkningen, ska inte kunna komma i
fråga för läkemedelsförmåner.” Den lagtext som föreslås i utredningen gällande lag
om nationella vaccinationsprogram i 3§ anser vi är otydlig. Denna paragraf hänvisas
även till i förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. TLV måste pga. hänvisningen till 3§ göra en tolkning av vilka vacciner som
inte ska omfattas av läkemedelsförmånerna om inte lagtexten i 3§ specificeras
ytterligare.
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TLV anser dock att det är positivt att vaccin av denna typ ej ska granskas av TLV.
TLV delar utredningens uppfattning att förmånssystemet inte är ett effektivt sätt att
bättra på vaccinationstäckningen och därmed uppnå positiva folkhälsoeffekter i
befolkningen.

Beslut om yttrandet har fattats av generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund.
Medicinska utredaren Björn Södergård har varit föredragande.
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