Malariaprofylax utesluts ur högkostnadsskyddet från den 1 mars 2012
TLV bedömer att utlandsprofylax inte tillhör sådana prioriterade åtgärder inom hälso- och sjukvården
som bör finansieras med offentliga medel. Därför har TLV beslutat att malariaprofylax inte längre
ska ingå i högkostnadsskyddet från den 1 mars 2012. För andra indikationer ska läkemedlen Lariam,
Malarone och Klorokinfosfat Recip dock fortsatt vara subventionerade.

Ett av TLV:s uppdrag är att pröva om läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet ska vara fortsatt subventionerade för hela sitt användningsområde. Denna omprövning omfattar läkemedlen Lariam (meflokin), Malarone
(atovakvon, proguanil)och Klorokinfosfat Recip
(klorokinfosfat). Dessa tre läkemedel har indikationen
malariaprofylax men var och ett av dessa läkemedel har
också andra indikationer som till exempel behandling
av malaria och reumatoid artrit.
Läkemedlen ingick i förmånssystemet på grund av
övergångsregler
I förarbetena till den nuvarande lagstiftningen framgår
det att vård av andra skäl än sjukdom, som exempelvis
vacciner inför utlandsresor, inte bör finansieras med
offentliga medel. Trots detta har förebyggande behandling av malaria kommit att ingå i förmånssystemet.
Detta på grund av utformningen av de regler som gällde
för övergången från föregående till nuvarande lagstiftning.

Utlandsprofylax är inte prioriterat
De prioriteringsriktlinjer för hälso- och sjukvården
som riksdagen antagit och som ska utgöra ett stöd för
beslutsfattandet om prioriteringar ligger till grund för
förarbetena av nuvarande lagstiftning. Utlandsprofylax
omnämns som vård som inte bör finansieras med offentliga medel. Övriga exempel som nämns är operation
av närsynthet och kosmetiska operationer.
TLVs bedömning
TLV bedömer att utlandsprofylax inte utgör sådana
prioriterade åtgärder inom hälso- och sjukvården som
bör finansieras med offentliga medel. Detta har inte heller varit avsikten. Därför ska läkemedlen inte subventioneras när de används för malariaprofylax. För andra
indikationer ska läkemedlen även i fortsättningen vara
subventionerade.

Information på www.tlv.se
Granskningen av malariaprofylax - www.tlv.se/malariaprofylax
Beslutskriterier - www.tlv.se/principer
Omprövningar av läkemedelssortimentet - www.tlv.se/omprovning
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Därför omprövar TLV redan fattade beslut om subvention
Vårt uppdrag är att besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar för att få
ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention inom dessa områden. Förutom att
fatta beslut om nya produkter går vi igenom det redan subventionerade sortimentet av läkemedel och
förbrukningsartiklar och prövar om de som ingår i högkostnadsskyddet ska få behålla subventionen.
Vi sorterar ut de produkter som inte ger tillräcklig nytta ställd i relation till vad de kostar. Men det
innebär inte att vi enbart ska ha billiga produkter i högkostnadsskyddet. Har läkemedlen större positiva effekter på människors hälsa och livskvalitet och på samhällsekonomin i stort, då kan vi acceptera
en högre kostnad.

Tre principer för beslut
Vid varje beslut om subvention ska vi bland annat bedöma om produkten är kostnadseffektiv.
Det innebär att vi väger nyttan av läkemedlet eller förbrukningsartikeln mot kostnaden. I bedömningen
ska kostnadseffektivitetsprincipen vägas samman med två andra principer. Det är dels behovs- och
solidaritetsprincipen som innebär att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens
resurser än andra patientgrupper, dels människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera
alla människors lika värde.

Utredning och analys inför beslut
Innan vi fattar ett beslut genomför vi en utredning och analys av produkternas medicinska effekt och
kostnadseffektivitet. Under utredningens gång har vi också kontakt med övriga myndigheter inom
hälso- och sjukvårdsområdet, aktuella brukarorganisationer samt de företag som säljer produkterna.
Det här är TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva
om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. Vi har också ett uppdrag på den omreglerade apoteksmarknaden. Uppgiften är att bidra till god
service och tillgång på apotek utan att kostnaderna stiger för patient och landsting.
Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går till läkemedel och tandvård.
TLV tar fram informationsmaterial om de beslut vi fattar. Det publicerar vi på www.tlv.se. Man kan
också få besluten via TLV:s nyhetsbrev. Registrera dig på tlv.se/nyhetsmejl.
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