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MEDTRONIC AB
Box 265
177 25 JÄRFÄLLA

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsförmånerna

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Paradigm Pathway till 512 skall ingå i
läkemedelsförmånerna.
--------------------
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ANSÖKAN
MEDTRONIC AB har ansökt om att nedanstående förbrukningsartikel skall ingå i
läkemedelsförmånerna och att pris fastställs.
Namn
Antal/Förp. Varunr. AIP (SEK)
Paradigm Pathway till 512, uppgraderingsprogram 1 ST
203553
3 000,00

UTREDNING I ÄRENDET
Paradigm Pathway till insulinpump Paradigm 512 är ett uppgraderingsprogram för
insulinpump Paradigm 511 till insulinpump Paradigm 512. Uppgraderingsprogram skall
kunna erbjudas patienter som har insulinpump Paradigm 511 under garantitiden. Garantitiden
är 4 år för båda pumparna. En uppgradering med uppgraderingsprogramet Pathway skulle
bl.a. innebära att patienten får en bättre möjlighet att hålla reda på sina insulinintag.
Uppgraderingen skulle också möjliggöra att patientens diabeteskontroll har en större
sannolikhet att nå tillfredställande nivåer. Dessa funktioner finns inte på insulinpumpen
Paradigm 511. Uppgraderingen skulle kosta 3 000 kr. Priset för en ny insulinpump med dessa
funktioner är AIP 30 000 kr.
Företaget har i underlag som lämnats till Läkemedelsförmånsnämnden begärt 3 000 kr oavsett
hur länge insulinpumpen Paradigm 511 använts av patienten. Den löpande garantitiden
förlängs inte.

SKÄLEN FÖR BESLUTET
Avgörande för Läkemedelsförmånsnämndens bedömning är vilken nytta som tillförs genom
uppgraderingsprogrammet i förhållande till den befintliga produkten. Denna nytta ska ställas i
relation till påverkan på kostnaderna. Företaget ska lägga fram den utredning som behövs för
att bedöma detta.
Läkemedelsförmånsnämnden gör följande bedömning.
Före uppgraderingen löper en garantitid för pumpen Paradigm 511 på fyra år. Enligt
företagets förslag förlängs inte garantitiden efter uppgraderingen. Läkemedelsförmånsnämnden finner därför att någon ökad nytta i form av längre användningstid inte kan
påräknas. Avgörande blir då om kostnaden för uppgraderingen motiveras av de fördelar som
företaget gjort gällande. Företaget har emellertid inte visat att så är fallet. Läkemedelsförmånsnämnden finner därför att ansökan ska avslås.

Postadress
Box 55, 171 11 SOLNA

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1

Telefonnummer
08-5684 20 50

Telefaxnummer
08-5684 20 99

3 (3)
2005-10-31

619/2005

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län. Överklagandet, som skall vara
skriftligt, skall ställas till länsrätten, men ges in till Läkemedelsförmånsnämnden. Nämnden
måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet,
annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet vidare till länsrätten för
prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Ann-Christin Tauberman. Föredragande har varit
Britt-Mari Lidholm. I handläggningen har även Leif Lundquist deltagit.

Ann-Christin Tauberman

Britt-Mari Lidholm
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