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Datum
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SÖKANDE

Vår beteckning
316/2006

Meditech Systems Scandinavia AB
Valhallavägen 102
114 41 Stockholm

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsförmånerna

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att SensoCard Glucose teststickor ska ingå i
läkemedelsförmånerna från och med den 19 juni 2006 till i tabellen angivet pris.
Namn

Antal/
Förp.

Varunr.

AIP
(SEK)

SensoCard Glucose teststickor, för
talande blodsockermätare speciellt
avsedda för diabetiker med
synnedsättning

50 ST

204410

410,00

Postadress
Box 55, 171 11 SOLNA

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1

Telefonnummer
08-5684 20 50

AUP
(SEK)

AUP inkl.
moms,
f.n. (SEK)
470,82
588,50

Telefaxnummer
08-5684 20 99
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ANSÖKAN
Meditech Systems Scandinavia AB har ansökt om, att SensoCard Glucose teststickor ska ingå
i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs.
UTREDNING I ÄRENDET
SensoCard Glucose teststicka är avsedd för diabetiker med synnedsättning och kan endast
användas tillsammans med blodsockermätaren SensoCard Plus. Blodsockermätaren meddelar
uppmätta värden med en röstfunktion. Blodsockermätare ingår inte i läkemedelsförmånerna.
Med i läkemedelsförmånerna finns i dag en annan teststicka till ett lägre pris. Den teststickan
kan användas både till en blodsockermätare som meddelar uppmätta mätvärden med en
röstfunktion och till en blodsockermätare som visar mätvärdena i text.
Företaget har med ansökan bland annat redovisat vissa utlåtanden som framhåller hur viktigt
det är för personer med synnedsättning att ha tillgång till den här typen av
diabeteshjälpmedel. Vidare har företaget presenterat en jämförelse mellan ansökt teststicka
och den teststicka som i dag finns i läkemedelsförmånerna och den blodsockermätare som
finns att tillgå för diabetiker med synnedsättning.
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har i ett yttrande till Läkemedelsförmånsnämnden
anfört:
”SensoCard Glucose Teststrips skall användas tillsammans med en mätare för mätning av
blodglukos, speciellt designad för svårt synskadade diabetiker. Mätaren kan meddela det
erhållna mätvärdet via en röstfunktion. Den svårt synskadade diabetikern är drabbad av ett
svårt handikapp av sin diabetes. För att kunna styra sin diabetes är patienten beroende av att
också kunna mäta sin blodglukosnivå. En talande mätutrustning är en mycket god hjälp för
dessa patienter.
Kostnaden för de aktuella teststickorna är mycket hög, ca dubbelt så hög som övriga
tillgängliga teststickor. Då en mätare med samma underlättande talfunktion redan finns på
marknaden, till vilken betydligt billigare stickor används, bedömer Landstingens
läkemedelsförmånsgrupp inte att det finns övertygande skäl att inkludera SensoCard Blood
Glucose Teststrips i förmånen.”
Läkemedelsförmånsnämnden har haft överläggning med företaget.
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har avstått från överläggning med nämnden.
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SKÄLEN FÖR BESLUTET
De beslutskriterier som anges för läkemedel i 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. är inte direkt tillämpliga på förbrukningsartiklar. Mot bakgrund av det allmänna syftet
med nuvarande reglering av läkemedelsförmånerna och samhällets intresse av en statlig
priskontroll (prop. 2002/03:42, s. 7) måste emellertid grunderna för denna bestämmelse
tillämpas även när det gäller förbrukningsartiklar.
Avgörande för Läkemedelsförmånsnämndens bedömning är sålunda vilken nytta som tillförs
genom denna produkt i förhållande till de alternativ som står till buds för den aktuella
patientgruppen. Denna nytta ska ställas i relation till påverkan på kostnaderna. I denna
avvägning måste hänsyn även tas till vilket behov av sortimentsbredd som föreligger i den
aktuella situationen. Företaget ska, som direkt framgår av 8 § nämnda lag, lägga fram den
utredning som behövs för att bedöma frågan om subvention och prissättning.
Läkemedelsförmånsnämnden gör följande bedömning.
För seende diabetiker finns det ett stort urval teststickor som ingår i läkemedelsförmånerna.
Diabetiker med synnedsättning har, inom läkemedelsförmånerna, enbart haft tillgång till en
teststicka som både fungerar ihop med en traditionell blodsockermätare och med en
blodsockermätare som översätter uppmätta värden till en röstfunktion.
På basis av den utredning som föreligger anser Läkemedelsförmånsnämnden det troligt att
SensoCard Glucose teststickor tillför ett mervärde i behandling av diabetiker med nedsatt syn
att den högre kostnaden är rimlig i förhållande till jämförbar teststicka som nu finns inom
läkemedelsförmånerna.
Det är vidare en väsentlig fördel för patienter med synnedsättning att ha tillgång till mer än en
teststicka som är avpassad för deras behov. Om det bara finns en teststicka inom
läkemedelsförmånerna för en viss blodsockermätare med röstfunktion, riskerar denna
patientgrupp att stå utan rimligt alternativ om denna sticka eller mätare inte längre skulle
tillhandahållas.
Mot denna bakgrund finner Läkemedelsförmånsnämnden att utredningen i ärendet är
tillräcklig för slutsatsen att SensoCard Glucose teststickor ska omfattas av
läkemedelsförmånerna. Ansökan bör därför bifallas.

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.
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Detta beslut har fattats av f.d. generaldirektör Axel Edling ordförande, professor Per Carlsson,
professor Olof Edhag, docent Lars-Åke Levin, professor Sten Landahl, universitetslektor
Anna-Karin Furhoff, överläkare Gunilla Melltorp, professor Rune Dahlqvist, docent Ellen
Vinge och f.d. riksdagsledamot Ingrid Andersson. Föredragande har varit Eva Finder.

Axel Edling

Eva Finder
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