BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden

Datum
2005-01-25
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Vår beteckning
1433/2004

ROCHE DIAGNOSTIC
SCANDINAVIA AB
BOX 147
161 26 Bromma
Företrädare: Paulo Chaves

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsförmånerna
LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Accu-Chek Multiclix blodprovstagare
och lancetter skall få ingå i läkemedelsförmånerna.
--------------------
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ANSÖKAN
ROCHE DIAGNOSTIC SCANDINAVIA AB har ansökt om att nedanstående
förbrukningsartiklar skall ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs.
Antal/Förp. Varunr. AIP (SEK)
Namn
Accu-Chek Multiclix, blodprovstagare + 2 trummor 1 ST
203233
100,00
Accu-Chek Multiclix, lancetter 17 x 6
102 ST
203234
52,00
Accu-Chek Multiclix, lancetter 34 x 6
204 ST
203235
104,00
UTREDNING I ÄRENDET
Accu-Chek Multiclix är en blodprovstagare med tillhörande lancetter som ligger förpackade i
trummor. Trummorna sätter man in i blodprovstagaren. Produkterna används för att sticka hål
i huden för att man sedan skall kunna kontrollera sitt blodsockervärde med blodsockersticka
och mätare.
Företaget har i underlagen som lämnats till Läkemedelsförmånsnämnden inte redovisat någon
utredning att prisskillnaden för ansökta produkter motsvarar fördelar jämfört med andra
liknande produkter som idag ingår i läkemedelsförmånerna. Enligt företaget visar deras egna
undersökningar gjorda i England och Amerika på följande fördelar. Deras produkter är
sterilare, gör mindre ont och hörs mindre samt att den totala tiden för provtagning är kortare
än andra produkter på marknaden.

SKÄLEN FÖR BESLUTET
Avgörande för Läkemedelsförmånsnämndens bedömning är vilken nytta som tillförs genom
denna blodprovstagare och lancetter i förhållande till andra liknade produkter som för
närvarande ingår i läkemedelsförmånerna. Denna nytta skall ställas i relation till påverkan på
kostnaderna. Företaget ska lägga fram den utredning som behövs för att bedöma detta.
Läkemedelsförmånsnämnden gör följande bedömning.
Läkemedelsförmånsnämnden bedömer inte att dessa fördelar som företaget gjort gällande
motsvarar den prisskillnad som de ansökta produkterna har i jämförelse med produkter som
idag ingår i läkemedelsförmånerna.
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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 deltagit Leif Lundquist.

Ann-Christin Tauberman
Britt-Mari Lidholm
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