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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
2010-07-16

Frågor och svar
TLV:s genomgång av pennkanyler i högkostnadskyddet
1. Mot vilken sjukdom används pennkanyler?

Pennkanyler används av diabetiker som behöver injicera insulin. Kanylen kopplas till en insulinpenna
och patienten kan tillföra kroppen läkemedlet.
2. Hur många diabetespatienter använder pennkanyler?
Under 2009 användes pennkanyler av omkring 170 000 patienter.

3. Hur mycket subventioneras pennkanyler för?

Under 2009 subventionerades pennkanyler för 91 miljoner kronor.

4. Vad kom ni fram till i granskningen?

Vi kom fram till att det var stora prisskillnader mellan produkterna trots att det inte är några stora
skillnader ur medicinskt perspektiv. Den dyraste kostade nästan dubbelt så mycket som den billigaste,
priserna varierade mellan 74 öre och 1,39 kronor styck.

5. Vad beslutade ni?

Alla pennkanyler utom en kvarstår i högkostnadsskyddet men till lägre pris. Novofine, 28 G ×12 mm,
utesluts eftersom det finns likvärdiga produkter till lägre pris. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga
hälsa för pengar som går till subvention av förbrukningsartiklar.

6. Varför utesluts Novofine, 28 G ×12 mm ur högkostnadsskyddet?

Företaget har inte visat att produkten ger en nytta som motsvarar det högre priset. Det finns likvärdiga
pennkanyler till lägre pris. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som går till
subvention av förbrukningsartiklar.
Övriga pennkanyler i produktgruppen Novofine kvarstår i högkostnadsskyddet.

7. Hur många använder Novofine, 28 G ×12 mm?

Mindre än 2 000 personer använder den specifika pennkanylen. Dessa patienter bör uppsöka
sjukvården för att prova ut en annan pennkanyl. Det finns fl era likvärda i högkostnadsskyddet att
välja mellan.

8. Varför har de säljande företagen sänkt priserna på sina produkter?

Det inte är rimligt att det är så stora prisskillnader mellan medicinskt likvärdiga produkter. Detta har
lett till att de säljande företagen har sänkt sina priser och 15 av 24 pennkanyler kostar idag betydligt
mindre. Prissänkningarna var förutsättningen för att produkterna även fortsättningsvis skulle få
subvention. Ingen pennkanyl i högkostnadsskyddet kostar mer än 1 krona styck idag.

9. Hur mycket pengar frigörs i den här genomgången?

Prissänkningarna frigör 16 miljoner kronor per år, det är pengar som kan användas till andra
angelägna områden inom hälso- och sjukvården. Det är en prissänknig på hela 17 procent.

10. När träder beslutet och prissänkningarna i kraft?
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Novofine, 28 G ×12 mm utesluts från och med den 1 september. Prissänkningarna började gälla under
sommaren 2010.
11. Kommer TLV granska fler förbrukningsartiklar?
Ja. Detta är vår första granskning av förbrukningsartiklar i högkostnadsskyddet. Fler
förbrukningsartiklar kommer att granskas. På vår webbplats finns information om vilka granskningar
som pågår.
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