1 (1)

Läkemedelsförmånsnämnden

2003-06-11
Pressmeddelande från Läkemedelsförmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden omprövar beslut om Concerta
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) avslog den 24 mars 2003 en ansökan från Janssen-Cilag AB om
subvention och fastställande av pris för läkemedlet Concerta. Läkemedlet används för behandling av
sjukdomen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ett tillstånd som också kan behandlas
med Ritalin och Ritalin SR. Företaget kunde inte visa att Concerta ger en sådan förbättring av
behandlingsresultatet att den motiverar den ökning av kostnaden för behandlingen som uppkommer i
förhållande till hittillsvarande behandling med läkemedlet Ritalin i dess olika former, vilka
tillhandahålls mot licens.
LFN har, med anledning av att Janssen-Cilag AB överklagat beslutet, begärt ett yttrande från
Läkemedelsverket om hur licensprövningarna för Ritalin och Ritalin SR kommer att påverkas av att
Concerta numera är godkänt för försäljning. LFN konstaterar genom Läkemedelsverkets yttrande att
den tillförts nya uppgifter som påverkar nämndens ställningstagande. Det tidigare beslutet vilade på
förutsättningen att Ritalin även i fortsättningen skulle finnas som ett tillgängligt
behandlingsalternativ för patienterna. Av Läkemedelsverkets yttrande framgår dock att det i
praktiken inte finns något annat tillgängligt läkemedel på marknaden.
Läkemedelsförmånsnämnden bedömer det som synnerligen angeläget att patienter med ADHD ska
kunna erbjudas möjlighet att behandlas med läkemedel. Mot bakgrund av vad Läkemedelsverket
skrivit i sitt yttrande finns en uppenbar risk att vissa patienter av ekonomiska skäl blir utan sådan
behandling om Concerta inte ingår i läkemedelsförmånen. I brist på annan tillgänglig behandling får
behandling med Concerta bedömas vara kostnadseffektiv och bör därför subventioneras. LFN har
därför omprövat sitt beslut och Concerta ingår i läkemedelsförmånen från den 11 juni 2003.
Hela beslutet finns att hämta på LFN:s hemsida www.lfn.se
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