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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) beslutade den 22 december 2006 att
avslå Roche Aktiebolags ansökan om att läkemedlet Bonviva, tabletter 150
mg, ska ingå i läkemedelförmånema, se bilaga l.

Roche Aktiebolag (Roche) överklagar LFN:s beslut och yrkar i första hand
att länsrätten, med ändring av LFN:s beslut, faststäl1er att Bonviva, tabletter
150 mg, ska ingå i läkemedelsförmånerna för benskörhetsbehandling av
postmenopausala kvinnor med begränsning till att utgöra andrahandsbe
handling för de patienter inom denna grupp fOr vilka behandling med alend
ronat eller risedronat inte är tillgänglig, samt att pris ska fastställas enligt

ansökan. I andra hand yrkas att läiJ.srätten ska fastställa att Bonviva, tablet
ter 150 mg, ska ingå i läkemedelsfOrmånema med sådana villkor som läns
rätten finner lämpliga samt att pris ska fastställas enligt ansökan. Roche
yrkar vidare ersättning för sina rättegångskostnader.

LFN bestrider bifall till överklagandet och till Roches yrkanden.

Roche har till stöd för sin talan åberopat ett flertal studier och undersök
ningar som getts in i målet. Därutöver anför Roche bl.a. följande.

Bisfosfonater

De läkemedel som i första hand används för att behandla benskörhet är
nedbrytningshänunande läkemedel, så kallade bisfosfonater, av vilka iband
ronat, det aktiva ämnet i Bonviva, är ett. De bisfosfonater som enligt tidiga
re beslut av Läkemedelsförmånsnäfnnden ingår i läkemedelsförmånema
som förstahandsbehandling av postmenopausaI osteoporos är alendronat
och risedronat. Medan de bisfosfonater som ingår som förstahandsbehand
ling intas en gång per vecka, är Bonviva det enda bisfosfonatet som endast
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behöver intas en gång per månad. Vid sidan av dessa förstahandsalternativ
ingår även såsom andra- och tredjehandsalternativ för en starkt begränsad
patientgrupp av kvinnor med mycket svår benskörhet Protelos, Evista och
Forsteo i läkemedelsförmånerna. Dessa läkemedel, som är mycket kost
samma, har en verkningsmekanism som skiljer sig från bisfosfonater.

Jämförelseläkemedel

Bonviva ska inte, på sätt som gjorts av LFN, jämföras med alendronat och
risedronat vid enjämIörelse med andra tillgängliga läkemedel eller behand
lingsmetoder enligt 15 § andra punkten LLF. Alendronat eller risedronat må
möjligen vara det relevanta jämIörelseläkemedel vid en generell prövning,

rnen vid en prÖvTtlng avseende ett behaJldlingsaltcmativ i fOlTIl av mål'1ads~
behandling med Bonviva, vilket är begränsat till en patientgrupp som inte
kan fullfölja behandling med alendronat eller risedronat eftersom dessa be
handlingar enbart erbjuds i form av veckobehandling, så kan alendronat
eller risedronat aldrig utgöra det relevanta jämförelseläkemedlet. Eftersom
någon månadsbehandling för närvarande inte flnns avseende alendronat
eller risedronat kan inte enjämförelse enligt 15 § andra punkten LLF göras
med dessa läkemedel. Jämförelsen enligt 15 § andra punkten LLF ska istäl
let göras jämte ingen behandling alls eller möjligen gentemot de övriga till
gängliga andrahandsbehandlingsalternativen. Roche har visat att Bonviva är
kostnadseffektivt jämfört med de övriga andrahandsalternativen (Forsteo,
Evista och Protelos). Vid en korrekt jämförelse enligt 15 § andra punkten
LLF är det således styrkt att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller
behandlingsmetoder som är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.

Administration

Bisfosfonater medicineras vanligtvis i tablettform för oralt intagande. Me
dicinen ska intas på fastande mage direkt på morgonen med ett glas vatten.
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Efter intaget måste patienten förbli i upprätt position, stående eller sittande,
i upp till 60 minuter under vilken tidsrymd patienten heller ej f'ar inta fast
eller flytande föda eller annan medicinering. Denna komplexa doserings
procedur är nödvändig för att uppnå verkan av medicinen och för att redu
cera risken för biverkningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna vid
bisfosfonatbehandling är mag-tarmstörningar. Vidare kan ett frekvent inta
gande av medicinen leda till problem och smärta i mun och svalg samt i
strupe. Därtill har allvarliga esofagusbiverkningar rapporterats efter alend
ronat, varfår det är av stor vikt att instruktionerna får tablettintag efterlevs.

Följsamhet

Det är ett inom den medicinska forskningen allnlänt känt problem vid be
handlingar av kroniska sjukdomar att förmå patienterna att inta de före
skrivna medicinerna regelbundet och på det föreskrivna sättet. Det finns
allmänna medicinska studier som visar på att ju mer komplexa medicine
ringsinstruktionerna är och ju oftare dosering föreskrivs, desto sämre blir
patienternas efterlevnad av och följsamhet till medicineringen. Detta gäller
även för behandling av osteoporos. Problemen med följsamhet och efter
levnad vad gäller osteoporosbehandling är dessutom större än vid andra
sjukdomar med hänsyn till den patientgrupp som drabbas av sjukdomen och
sjukdomens karaktär. De patienter som vanligen drabbas av osteoporos är,
som ovan angetts, äldre kvinnor vilka i många fall redan sedan tidigare har
ett nedsatt allmäntillstånd, svagare muskulatur, medicinerar mot andra
sjukdomar och därför ofta lider av mag-tarmbesvär, vilka kan förvärras vid
intag av bisfosfonater. Den komplexa doseringsproceduren upplevs som
väldigt påfrestande. Många patienter har i olika fokusgruppintervjuer som
Roche genomfört vittnat om en återkommande ångest inför medicinerings
tillfållet och en oro för att uppleva upptrappade gastronala problem. Patien
terna uppger också att de upplever medicineringen som en påfrestande stör
ning av och inkräktande på vardagsrutinema och att de ser medicineringen
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som ett hinder i den önskade livsföringen. Med beaktande av att sjukdomen
i sig, för de fall den ännu ej har resulterat i frakturer, inte innebär smärta
eller andra sjukdomssymptom, utan medicinering sker just för att undvika
sjukdomssymptom i form av frakturer vilka resulterar i smärta, minskad
livskvalitet och i vissa fall mortalitet, upplever många patienter själva me
dicineringen och dess biverkningar som mer besvärande än sjukdomen os
teoporos i sig. För vissa patienter framstår inte behandlingen med de in
skränkningar den innebär i deras liv och de biverkningar den kan resultera i
som proportionell jämte den framtida utsikten att drabbas aven fraktur.

Alendronat med 70 mg för intag på veckobasis är förstahandsalternativet
vid behandling av osteoporos. Det är vedertaget att införandet av veckota

bietter har lett tiH en signifikant förbättring av efterlevnaden och följsalTJie
ten bland osteoporospatienter. Det har utförts en studie avseende efterlev
naden och följsamheten bland de patienter som doserar med daglig alendro
nat jämfört med patienter som doserar med alendronat på veckobasis. Den
na studie visar att betydligt fler patienter med veckobehandling fullföljde
sin behandling än patienter som föreskrivits det dagliga behandlingsalterna
tivet. Vidare visar studien att patienter med veckobehandling har en signifi
kant bättre efterlevnad och följsamhet till medicineringen. Enjämförelse av
de senaste årens försäljningsstatistik på den svenska marknaden visar att
försäljningen av alendronat ökat markant sedan veckotabletterna introduce
rats. Detta kan uppfattas som en bekräftelse av att behandlingen fått en
ökad efterlevnad och följsamhet och att även patienter som tidigare valt att
ej behandla sin osteoporos valt att inleda behandling då doseringstillfållena
reducerats. Denna slutsats stämmer väl överens med den allmänna compli
ance-forskning som finns på området som talar för att en reducering av me
dicineringstillfållen ökar patienternas efterlevnad och följsamhet.

Patienternas efterlevnad och följsamhet till den tillgängliga veckobehand
lingen är dock fortfarande ett stort problem. För att säkerställa att bisfosfo
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natbehandlingen har full verkan brukar anges som en riktlinje att efterlev
naden och följsamheten till medicineringen bör ligga kring 80 procent. Den
följsamhet och efterlevnad som har påvisats avseende veckobehandling
med alendr-onat och risedronat ligger fortfarande långt lUlder denna riktlinje
och det har visat sig att långt lUlder 50 procent av de patienter som inleder
veckobehandling kvarstår på behandlingen efter ett år. Detta kan till stora
delar hänföras till den frekventa och komplicerade doseringsproceduren.

Bonviva som behandlingsalternativ

För den grupp patienter som inte klarar av att följa den komplexa veckodo
seringen och som därför avbryter behandlingen med alendronat eller rised
ronat finns det for nä.t"'""v'"ar&.~de i

prakth~en

inget tillgängligt behandlingsal

ternativ. I dagsläget går dessa patienter obehandlade mot sin diagnostisera
de osteoporos, om de inte faller inom de mycket snäva och högt ställda kra
ven för att vara berättigade till behandling med Forsteo, Evista eller Prote
los. Detta innebär att dessa patienter riskerar att utsättas för frakturer, med
de följder det får för patienten i form av smärta, nedsatt livskvalitet och i
vissa fall mortalitet och för samhällsekonomin i form av hälso- och sjuk
vårdkostnader. Dessa negativa konsekvenser för patienterna och samhället i
stort skulle kunna begränsas om de patienter som inte klarar att följa vecko
behandlingen med alendronat och risedronat och för vilka denna behand
lingsmetod således inte är tillgänglig fick en behandling som de har förut
sättningar att efterleva. Det finns därmed ett utrymme för och behov av ett
behandlingsa1temativ som innebär en möjlighet att reducera doseringsfre
kvensen ytterligare inom läkemedelsförmånerna, och ett sådant behand
lingsalternativ kan förväntas medfÖra mycket positivt för de svenska osteo
porospatientema och för samhällsekonomin i stort.

Det är visat att den månatliga doseringen med Bonviva har samma effekt
och är minst lika bra som den dagliga behandling med Bonviva som redan
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tidigare påvisats ha hämmande effekt avseende bentätheten och motverkar
kotfrakturer. Det läkemedel som Roche söker subvention för är således ett
läkemedel som har påvisad effekt på bentätheten, som medför en signifi
kant minskning av risken för patienten att drabbas av frakturer och som
endast behöver intas en gång per månad, vilket reducerar doseringstillfålle
na med tre fjärdedelar. Bonviva utgör således ett alternativ för de patienter
som inte klarar av att följa förstahandsbehancllingsalternativets frekventa
doseringsprocedur, men som är i behov av behandling mot osteoporos för
att undvika frakturer.

Samband mellanfäljsamhet och doseringstillfällen

Det är allmät~t accepterat och genom studier visat att det föreligger ett rl-i_

rekt samband mellan doseringstillfållen och följsamheten, på så sätt att en
reducerad doseringsfrekvens leder till ökad följsamhet. Medicinering en
gång per dag ökar följsamheten signifikant jämfört med flera gånger per
dag. Medicinering veckovis jämfört med dagligen leder till en signifikant
förbättring av efterlevnaden. Utifrån detta måste den slutsatsen dras att en
ytterligare kraftig reducering av doseringsfrekvensen, från veckobehandling
till månadsbehandling, kommer att leda till att efterlevnaden och följsamhe
ten för behandlingen signifikant förbättras och att därmed betydligt fler
patienter kommer att kunna behandlas.

Efterlevnaden och följsamheten med månatlig ibandronatbehandlingjämte
veckobaserad alendronatbehandling har jämförts i en studie där slutsatsen
var att den relativa förbättringen i följsamheten med ibandronatbehandling
en jämfört med alendronatbehandlingsalternativet var 47 procent. Detta
talar för att många av de patienter som inte klarar av att följa en bisfosfo
natbehandling som förutsätter veckobaserad medicinering, skulle klara av
en motsvarande behandling om medicineringen skedde på en månatlig ba
sis. Även en pågående amerikansk studie som jämför uthärdigheten mellan
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patienter som undergår veckobehandling med patienter som undergår må
natlig behandling ger stöd för att efterlevnaden och följsamheten är signifi
kant större inom den senare patientgruppen. Ytterligare stöd för att ett må
natligt behandlingsa1ternativ skulle utgöra ett alternativ för de patienter som
inte klarar av veckobehandling är en amerikansk studie som baseras på sta
tistik från intervjuer med osteoporospatienter av vilken framgår att en majo
ritet av alla osteoporospatienter skulle föredra månatlig behandling framför
veckobehandling. Som huvudsakligt skäl för att de skulle välja en månatlig
behandlingsform har dessa patienter uppgivit de mindre frekventa medici
neringstillfållena och att en månatlig medicinering skulle passa bättre med
patientens livsstil.

Ett sätt att kOIru"'TIa till rätta med röljs&"T..hetsproblematiken är således att
minska antalet doseringstillfållen, eftersom patienterna då vid ett färre antal
tillfallen utsätts för de biverkningar som intaget av läkemedlet kan föranle
da och eftersom patienten därtill endast en gång i månaden måste genomgå
den komplicerade adrninistreringsprocedur som läkemedlet föreskriver och
som av många patienter upplevs som en påfrestande störning av och in
kräktning på vardagsrutinerna.

Höftfrakturer

Alendronat och risedronat inkluderar minskad risk för höftfrakturer i den
godkända indikationen. Bonviva har inte höftfrakturer inkluderade i sin
godkända indikation. Anledningen till detta är att de studier Roche låtit ut
föra med Bonviva har gjorts på av osteoporos mindre hårt drabbade popula
tioner än motsvarande studier avseende alendronat och risedronat. Därmed
har antalet inträffade höftfrakturer varit fårre och det underlag man har haft
att utgå ifrån i studierna har dämled inte varit tillräckligt för att kunna be
kräfta tillräckligt signifikanta förändringar med avseende på höftfrakturer.
Med hänvisning till den saknade indikationen för höftfrakturer har LFN vid
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behandling aven tidigare ansökan avseende Bonviva som förstahandsalter
nativ låtit meddela att man vid en jämförelse med alendronat inte anser att
Roche kunnat påvisa klasseffekter, det vill säga motsvarande effekt för
strukturellt liknande substanser. Med hänsyn till LFN:s uppfattning i fråga
om klasseffekter samt då det generiska läkemedlet Alendronat Arrow hade
introducerats till ett lägre pris än Bonviva valde Roche att återkalla sina två
tidigare ansökningar.

De veckobehandlingsläkemedel som idag utgör förstahandsbehandlingsal
ternativ i förmånssystemet har inte heller i sina ansökningar uppvisat den

typ av forskningsdata avseende höftfrakturer som LFN tycks efterfråga. De
forskningsresultat som medfört att alendronat och risedronat tillåtits inklu

dera nllnskad risk rör höftfrakTurer i den godkän.da indikationen baseras på
forskning som utförts avseende dagdosering av läkemedlen. Avseende
veckobehandlingen med alendronat och risedronat har det i ansökningarna
inte heller kunnat påvisas några direkta prospektiva forskningsstudier avse
ende höftfrakturer.

LFN anför bl.a. följande.

Andrahandsansökan

Roche anför att de gett in en andrahandsansökan. Det är emellertid en före
teelse som är okänd enligt LLF. Den som marknadsför ett läkemedel kan
enligt 8 § LLF ansöka om att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna.
LFN kan vid sin prövning besluta att läkemedlet ska ingå endast för ett visst
användningsområde. Givetvis kan en sökande i sin ansökan ange att man är
beredd att acceptera t.ex. en begränsning till användning i andra hand. Det
faktum att företaget föreslagit en sådan begränsning innebär emellertid inte
att LFN skulle vara hänvisad till att enbart göra jämförelser med andra lä
kemedel som uppfattas som andrahandsaltemativ. LLF kan inte uppfattas så
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att LFN skulle vara bunden att hålla sin prövning inom en sådan ram. Detta
torde följa redan av att det krävs särskilda skäl för sådana begränsningar.
Detta är inte förenligt med att sökanden genom sitt yrkande skulle låsa
nämndens prövning till ett visst användningsområde. Ett annat synsätt skul
le kunna leda till egendomliga resultat. Om ett företag ansöker om en be
gränsad subvention och nämnden finner att läkemedlet uppfyller kriterierna
för generell subvention, men att det saknas särskilda skäl för en begränsad
subvention, så skulle ansökan i princip avslås.

Om Roche hade formulerat sin ansökan att avse generell subvention, så
skulle Bonviva ha jämförts med alendronat såsom det mest relevanta be
handlingsalternativet. Vid en sådan bedömning skulle det saknas skäl att
medge generell subventioll. Roche har nätTJigen inte visat bättre effekt för

Bonviva som motiv för ett högre pris. Inte heller skulle en begränsad sub
vention kunna medges, eftersom Bonviva har samma verkningsmekanism
som de läkemedel som det skulle användas i stället får. Roche har inte visat
tillräckligt stöd för att Bonviva skulle ha effekt när andra bisfosfonater inte
har det. Inte heller har några fördelar i fråga om följsamhet visats. Det för
hållandet att Roche valt att beteckna sin ansökan som en "andrahandsansö
kan" kan rimligen inte innebära att jämförelserna - och därmed bedömning
en av beslutskriterierna i 15 § LLF - skulle göras på något annat sätt. En så
formulerad ansökan skulle leda till att bedömningen av Bonviva skulle gö
ras utan beaktande av hur Bonviva förhåller sig till sådana läkemedel 
andra bisfosfonater - som det är avsett att ersätta eller komplettera.

Att sökande begränsar sin begäran till att avse subvention får andrahands
användning ska således inte kunna hindra nämnden från att ta hänsyn till
hela den medicinska och praktiska verkligheten som läkemedlet ska använ
das i. I den verkligheten ingår att det finns läkemedel med samma verk
ningsmekanism som Bonviva, nämligen alendronat och risedronat. Det vore
orimligt att av formalistiska skäl bortse från att Bonviva har samma verk
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ningsmekanism som dessa och det faktum att det inte visats något stöd för
att Bonviva skulle ha effekt i de fall alendronat eller risedronat inte har det.
Vid en "fullständig" ansökan där samma begränsning övervägdes skulle
detta förhållande otvetydigt tillmätas betydelse. Att inte tillmäta samma
förhållande betydelse beroende på den formella utformningen av ansökan
vore orimligt, särskilt som det inte finns något författningsstöd för att en
sådan orimlighet är åsyftad av lagstiftaren.

LFN har inte avvisat Roches ansökan om Bonviva och inte heller något
annat företags ansökan om s.k. begränsad subvention. Däremot har LFN
gjort sin prövning mot bakgrund av alla relevanta behandlingsalternativ och
de sakliga förutsättningarna för om och hur en begränsning bör utformas.

Om begränsningen är 1110tiverad och Hhlipligt utformad och om företaget
tillhandahåller jämförelser med det mest relevanta behandlingsalternativet
så uppkommer normalt inte någon skillnad mellan de båda synsätten. Frå
gan blir problematisk först när Roche gör gällande att LFN och domstolarna
av formella skäl skulle vara förhindrade att ställa Bonviva i relation till
andra läkemedel med samma verkningsmekanism och samma använd
ningsområde, d.v.s. andra bisfosfonater som alendronat och risedronat.

Jämförelseläkemedel

Det är fel att som Roche hävda att alendronat och risedronat inte skulle vara
ett behandlingsalternativ i förhållande till en månadstablett. Den avgörande
frågan är i stället att patienter normalt får antingen behandling med ett lä
kemedel enligt en doseringsregim med dess fördelar och nackdelar eller
behandling med ett annat läkemedel med en annan doseringsregim med
andra fördelar och nackdelar. Så ser det terapeutiska valet ut och det måste
också speglas i de jämförelser LFN gör. Förmånssystemet är generellt ut
format ochjämförelserna måste då också göras på en generell nivå.
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När någon annan månadsbehandling inte finns måste manjämföra med den
behandling som faktiskt finns, d.v.s. veckobehandling. Roche har inte visat
något stöd för att de patienter som inte klarar av veckobehandlingen skulle
klara av månadsbehandlingen. Veckobehandlingen finns tillgänglig. Den
kan vara enklare eller besvärligare i förhållande till månadsbehandling, men
det innebär inte att behandlingsalternativet saknas för patienterna. Det är i
stället en värdering man måste göra mellan fördelar och nackdelar med re
spektive alternativ och ställa det i relation till skillnaden i kostnader. Det
samma gäller beträffande värdet av följsamhetsproblem i den ena respekti
ve andra behandlingen. I ärendet är utrett att Bonviva ger en högre kostnad.
Samtidigt har Roche inte visat att månadsbehandlingen ger fördelar framför
veckobehandlingen, än mindre att de påstådda fördelarna skulle stå i rela

tion till den ökade kostnaden. Tvärtom visar det sig att när ffifu"'1 infonnerar
om att Bonviva inte har dokumenterad effekt på höftfrakturer, så föredrar
de flesta veckobehandlingen med alendronat, som visat sådan effekt.

Det är verklighetsfrämmande att påstå att Forsteo, Evista eller Protelos
skulle vara mer relevanta jämförelsealternativ. Dessa tre läkemedel är av
sedda för helt andra patientgrupper. Forsteo och Protelos har - utöver skill
naderna i godkänt användningsområde - begränsningar i subventionen som
gör att de ska användas för patienter där Bonviva inte är något alternativ.
Evista ingår i läkemedelsförmånerna endast på grund av övergångsbestäm
melserna.

Tillgängligt behandlingsalternativ

Roche anger att man med sin ansökan avsett subvention för den grupp pati
enter där alendronat eller risedronat inte är tillgängliga till följd av efterlev
nads- och följsamhetsproblem vid veckobehandling. Det ter sig långsökt att
använda ordet "tillgänglig" med den innebörden. Man kan inte utgå från att
Bonviva har effekt när alendronat eller risedronat inte har det. De har ju
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samma verkningsmekanism. Det går inte att åberopa gruppeffekter när det
gäller frakturskyddet eftersom det inte finns lika övertygande data för Bon
viva som för alendronat och risedronat. Det saknas anledning att tro att
Bonviva skulle ha bättre effekt än de två andra. Ä ven om de skulle vara
likvärdiga så finns det inte anledning att byta till Bonviva om patienten inte
rar effekt av någotdera av de två första preparaten med samma verknings
mekanism. Det följdriktiga är i stället byta till ett läkemedel med en annan
verkningsmekanism.

När 15 § LLF talar om "tillgängliga" behandlingsalternativ så måste detta
förstås mot bakgrund av att förmånssystemet är generellt utformat. Om
man, som Roche, mer eller mindre går ner på mycket snävt avgränsade pa

tientpopulationer så f1Illls det givetvis alltid någon eller några patienter för
vilka vilket läkemedel som helst skulle kunna utgöra ett alternativ i sjunde
eller tolfte hand. Förmånssystemet är emellertid inte utformat för bedöm
ningar efter sådana förutsättningar. Detta följer redan av att systemet är
generellt utformat, att det är produktbaserat (dvs., att läkemedel normalt ska
ingå i förmånerna för all användning eller inte ingå alls) och att begräns
ningar endast ska användas när det finns särskilda skäl. Detta stöds också
av att systemet förutsätter att prioriteringar ska göras och att läkemedel som
inte är kostnadseffektiva ska kunna hållas utanför förmånssystemet (vilket
med nödvändighet innebär att läkemedlet rar stå utanför förmånssystemet
även om det finns någon eller några enskilda patienter för vilka läkemedlet
skulle kunna tänkas vara kostnadseffektivt).

Administration

För bisfosfonaterna Fosamax och Optinate gäller att det ska gå 30 minuter
innan man får lägga sig ner eller äta något efter att man tagit tabletten. För
Bonviva gäller 60 minuter innan man får lägga sig ner eller äta något. Upp
giften om att det måste gå upp till 60 minuter stämmer därför i och för sig,
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men det beror sålunda på att Bonviva ingår i gruppen bisfosfonater. Det är
Bonviva som medför att tiden blir 60 och inte 30 minuter.

Höftfrakturer

För alendronat och risedronat anges även höftfraktur som godkänt använd
ningsområde såväl för dags- som veckotablett i läkemedelsmyndighetens
produktresume. Detta är sålunda den slutsats behörig läkemedelsmyndighet
dragit vid sitt ställningstagande till vilket användningsområde det finns stöd
för. När det gäller Bonviva har behörig läkemedelsmyndighet emellertid
funnit att höftfrakturer inte kan ingå i det godkända användningsområdet
eftersom Roche inte visat att Bonviva har effekt på dessa. LFN förutsätter

att patienterna föredrar en behandiing med effek.l franliår en behandling
som inte visat effekt även om den senare eventuellt kan visa sig ha andra
egenskaper. Det fums i varje fall en studie som talar får att patienter skulle
föredra veckobehandling med effekt även på höftfrakturer framför månads
behandling som inte kunnat visa sådan effekt. Månadsbehandling ökade
inte heller följsamheten i denna studie.

Följsamhet

Det material som Roche åberopat för att visa efterlevnads- och följsamhets
problematik saknar relevans för den här aktuella saken. Den första av åbe
ropade studier handlar inte om osteoporos ochjämför inte heller veckobe
handling med månadsbehandling. Bilagan är istället en översikt över artik
1ar om åtgärder som påverkar följsamheten. Slutsatsen är att det behövs ett
nytänkande i hur patienterna ska stödjas för att följsamheten ska bli bättre.
Den granskar flera metoder. Endast tre av 36 granskade artiklar handlade
om förenklad dosering. Dessa behandlade dock skillnader mellan en eller
två gånger per dag. De rapporterade skillnaderna var små. Översiktsartikeln
konstaterar att inte ens de mest effektiva metoderna, information, påminnel
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ser, rådgivning, övervakning ledde till några stora vinster. Detta ger sålunda
ingen belysning, än mindre stöd för, hur följ samheten vid behandling med
bisfosfonater påverkas om behandlingen går från veckovis intag av tabletter
till månadsvis. Att rent allmänt sett en enklare behandling kan leda till bätt
re följsamhet än mer komplicerad behandling är givetvis inget tillräckligt
underlag för att dra slutsatser om detta specifika fall. Det är t.ex. inte ens
givet vilken av behandlingsregimerna som egentligen är mest komplicerad.

Följsamhetsproblem innebär inte att läkemedlet inte finns tillgängligt. Det
finns tillgängligt som ett behandlingsa1ternativ även om det finns följsam
hetsproblem. I större eller mindre utsträckning finns det följsamhetspro
blem med nästan alla läkemedel. Att ett läkemedel är mer eller mindre äg
nat att främja följsamhet i behandlingen är en egenskap hos läkellledlet som

ingår i nyttan hos läkemedlet och som får vägas mot kostnaden. Men även
ett läkemedel som uppvisar större följsamhetsproblem är fortfarande till
gängligt som behandlingsa1ternativ, låt vara ett sämre sådant.

Samband mellan doseringstillfällen ochfäljsamhet

Nästa åberopade studie handlar inte heller om osteoporos ochjärnför inte
veckobehandling med månadsbehandling. Studien handlar om hur olika
doseringar under en dag av läkemedel i allmänhet påverkar följ samheten.
Detta har inget att göra med hur följsamheten vid behandling med bisfosfo
nater påverkas om behandlingen går från veckovis intag av tabletter till må
nadsvis. Studien tar upp som exempel att det kan vara av vikt att ta doserna
med samma tidsintervall hela tiden. Annars kanske man ibland tar dosen
med för kort intervall och ibland med för långt. Månaderna är inte lika
långa, de varierar mellan 28, 30 eller 31 dagar. Det är således oklart huruvi
da tabletten ska tas samma datum varje månad eller var fjärde vecka eller
på annat sätt. Det framgår inte heller vad som händer med patienter som
glömmer att ta sin dos. De kan t.ex. efter två veckor komma på att de glömt
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att ta sin dos och tar den då istället. Det har då gått sex veckor sedan förra
dosen (alldeles för lång tid och man riskerar att tappa effekt och kanske
råka ut för en fraktur), nästa dos ska tas vid ordinarie tillfälle, vilket gör att
det då bara blir två veckor mellan doserna (risken för biverkningar bli stör
re). Detta är faktorer som gör att det är svårt att dra några slutsatser om hur
behandlingen (effekten, biverkningarna) egentligen blir för dessa patienter.
Det belyser att det inte går att dra några generella slutsatser om effekt och
följ samhet när man går från vecko- till månadsbehandling av osteoporos
med mindre än att man har ett underlag som klarlägger just den frågan. Det
finns inte heller något som visar att följsamheten till ordinationen skulle bli
bättre med glesare dosering än en gång i veckan.
l'
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ter, men jämför bara daglig behandling med veckobehandling. Detta säger
inget om effekt eller följsamhet när man går från veckobehandling till må
nadsbehandling. Det finns inget stöd för att effekt eller följsamhet ökar i
relation till ökade tidsintervall. Det framgår inte varför den kritiska gränsen
skulle gå just när man går från veckobehandling till månadsbehandling och
inte t.ex. vid kvartals-, års- eller tio-års intervaller. Måhända kan något av
dessa intervall vara relevant för någon typ av läkemedel, men att rent gene
rellt säga att längre intervall ger bättre effekt eller följsamhet och att ännu
längre intervall ger ännu bättre resultat finns det inget stöd för. Det finns
inte heller något stöd för hur det förhåller sig med den saken för bisfosfona
ter i allmänhet eller Bonviva i synnerhet.

En åberopad studie jämför visserligen veckobehandling med alendronat
med månadsbehandling med ibandronat (dvs. Bonviva). Av stor betydelse
är dock att månadsbehandlingen med ibandronat - men inte alendronatbe
handlingen - i studien gavs med ett kompletterande patientstöd. De patien
ter som behandlades med ibandronat blev uppringda aven sjuksköterska
och påmindes om att ta månadstabletten l - 3 dagar före behandlingstillfäl
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let. De fick också ett nyhetsbrev. Det finns inget underlag som visar vad
resultatet hade blivit utan dessa påminnelser. Resultatet kunde ha blivit att
patienter glömde bort att ta måoadstabletten på grund av det låoga tidsinter
vallet. Detta system för patientstöd finns inte i Sverige, så i det avseendet
spegla~ studien

inte den svenska verkligheten. Men även bortsett fråo den

aspekten så har Roche inte presenterat ett hälsoekonomiskt underlag som
visar att Bonviva uppfyller kriterierna i 15 § LLF med kostnaden för på
minnelseuppringningama inkluderad. Inverkan på kostnadseffektiviteten
kan bli betydande, bland annat med tanke på kostnaden för t.ex. en sjukskö
terskas tid. Det måste också antas att motsvarande patientstöd för veckobe
handlingen skulle öka följ samheten även för veckobehandlingen. De båda
behandlingsaIternativen i studien har därför inte varit likvärdiga; måoads

behandlingen hade med studiens upplägg bärlte förutsättningar att lyckas
redan fråo bölj an. För ordningens skull finns anledning att påpeka att ök
ningen visserligen var 47 procent, men räknat i absoluta procentenheter var
ökningen endast 18 procentenheter. Det finns också anledning att påminna
om studier som snarast tyder på att påminnelser och information har större
betydelse än doseringsintervaIl.

En av de åberopade studierna hade kunnat vara intressant om den hade
kopplats till en betalningsviljestudie. Det underlaget saknas emellertid.
Förmåoslagen syftar till att väga nytta mot kostnad. Ett studieresultat som
bara beskriver ett önskemål om en viss nytta utan att relatera detta till kost
naden har sålunda begränsat värde. Studien visar bara vad patienterna säger
sig föredra, inte hur de faktiskt skulle göra i en valsituation. Det förhållan
det att Bonviva kan vara ett sämre alternativ, dvs. att Bonviva inte har ef
fekt på höftfrakturer i sin indikation, har inte vägts in i patienternas svar.
Om de ändå skulle föredra månadsbehandlingen, så framgår det inte hur
mycket bättre de tycker att det alternativet är. Detta är av central betydelse
för kostnadseffektivitetsbedömningen.
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I en av Roche åberopad studie fick såväl gruppen med ibandronat (Bonvi
va) som gruppen med alendronat biverkningar i lika andelar. Däremot fick
de olika typer av biverkningar. Det är inte givet att biverkningarna som pa
tienterna får av Bonviva tolereras bättre än biverkningarna av alendronat.
Frågan om kvinnor föredrar Bonviva månadstablett frarnför veckotabletter
av alendronat eller risedronat verkar vara avhängig av vilken information de
rar om behandlingens effekt. Enligt de två studier LFN hänvisar till- där
kvinnorna informerats om att effekt på höftfrakturer inte har visats för Bon
viva - föredrog fler kvinnor att ta veckotabletter framför Bonviva månads
tabletter.

Många faktorer inverkar och påverkar följsamheten åt olika håll. Det går
därför inte att med tillräddig säkerhet säga att fler eller färre behandlings
tillfällen med längre eller kortare intervall generellt sett följer något linjärt
mönster. För Roches del gäller det att visa att just Bonviva med just må
nadsbehandling faktiskt leder till bättre följsamhet än veckobehandling och
dessutom att den bättre följsamheten leder till bättre effekt. Detta har Roche
inte visat. Roche har endast visat på att det kan finnas fördelar att gå från
dags- till veckobehandling och att en behandlingsregim som kompletteras
med mer eller mindre intensiva informationsprogram fungerar bättre än
behandlingsregimer utan sådan information. Men vid bedömandet av kost
nadseffektiviteten måste i så fall också vägas in kostnaden för informa
tionsåtgärderna.

Sammanfattning

Roche har inte uppfyllt kravet på att visa att kriterierna i 15 § är uppfyllda
Roche har som bäst visat att Bonviva har samma effekt och nytta som
alendronat, men till en högre kostnad. Roche har bara visat att vissa patien
ter föredrar veckotabletter medan andra, som inte fått information om det
smalare användningsområdet, föredrar månadstabletter. Däremot har Roche
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inte visat att månadstabletterna generellt sett skulle ha fcirdelar framfOr
veckotabletterna och än mindre att detta skulle motivera den ökade kostna
den. En sak som skapar oklarhet i Roches argumentation är att man tycks se
15 § 1 p. och 15 § 2 p. som två relativt fristående komponenter. Frågorna
om ett läkemedels kostnadseffektivitet och marginalnytta är emellertid tätt
sammanknutna. Ett läkemedels kostnadseffektivitet är avhängigt av dess
marginalnytta

Övriga yrkanden

När det gäller Roches andrahandsyrkande vill LFN framhålla att det torde
vara olämpligt att fastställa villkor eller begränsningar som parterna inte

uttalat sig om. Y rka..'1det om ersättning för rättegå..ngskostnader saknar rätts
lig grund. Ersättning för rättegångskostnad i förvaltningsprocessen är be
gränsad till vissa specialfall som inte är aktuella här. I avsaknad av uttryck
lig reglering om annat får vardera parten bära sina egna kostnader.

Roche genmäler b1.a. följande.

Andrahandsansökan

Att ett företag inger en ansökan om att ett läkemedel endast ska omfattas av
läkemedelsförmånerna avseende en begränsad patientgrupp är inte en okänd
företeelse enligt LLF. I 11 § första stycket LLF föreskrivs en möjlighet att
begränsa beviljandet av läkemedelsförmånen till att endast omfatta ett visst
användningsområde. Därmed är även en ansökan som tar sikte på ett sådant
beviljande tillåten. Med hänsyn till LFN:s ställningstaganden vid behand
ling av Roches tidigare ansökningar avseende Bonviva, där Läkemedels
förmånsnämnden låtit meddela att nänmden inte anser sig kunna bevilja
Bonviva en generell subvention som förstahandsbehandlingsa1temativ, vore
det orimligt att kräva att Roche återigen, vid ansökan avseende sin nya pro
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dukt, månadstabletten Bonviva, skulle vara tvungen att inge en generell
ansökan. Då LFN:s ställningstagande är känt för Roche, är det befogat att
Roche begränsar sin ansökan till de fall där förstahandsbehandlingsalterna
tivet inte utgör ett tillgängligt behandlingsalternativ. LFN:s invändning
saknar vidare stöd i nämndens egen praxis. Det är vanligt förekommande att
företag ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånssystemet avseende
en begränsad grupp patienter. LFN har i tidigare fall där begränsade ansök
ningar gjorts inte anmärkt på eller avvisat ansökan under hänvisning till att
sökanden inte kan binda LFN till en prövning avseende endast en begränsad
patientgrupp för vilken läkemedlet ska vara subventionerat såsom andra
eller till och med tredj ehandsaltemativ. Enligt 8 § LLF har Roche att visa
att villkoren enligt 15 § LLF är uppfyllda. Eftersom Roche inte ansöker om

en generell subvention så har :Roche inte en skyldighet att visa, vilket LFN
tycks göra gällande, att månadsbehandling med Bonviva är bättre än
veckobehandling med alendronat eller risedronat, detta är heller ingenting
som Roche gjort gällande.

Roche motsätter sig visserligen inte att LFN gör ytterligare en generell
prövning av Roches ansökan om nämnden så önskar, även om det kan tyck
as överflödigt då Roche redan genom att begränsa sin ansökan medgett att
läkemedlet i nuläget inte är mer kostnadseffektivt än den föreliggande för
stahandsbehandlingen. Däremot kräver Roche att när en sådan generell
prövning skett även en prövning utifrån 11 § första stycket LLF ska genom
föras. Även vid en sådan prövning ska ett helhetsperspektiv antas. Vid en
prövning enligt 15 § LLF kan inte utifrån den föreliggande medicinska och
praktiska verkligheten en jämförelse göras med de läkemedel som inte är
tillgängliga för den relevanta patientgruppen. Det är således den medicinska
och praktiska verkligheten, nämligen det faktum att alendronat och risedro
nat, trots att de har samma verkningsmekanism som Bonviva, inte kan an
vändas aven signifikant grupp av patienter, och inte något formellt skäl
som gör att dessa läkemedel inte kan utgöra relevanta behandlingsalternativ
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ochjämförelseläkemedel enligt 15 § LLF. LFN medger att behandling med
Forsteo, Evista eller Protelos inte kan bli aktuellt för dessa patienter. Denna
patientgrupp får, om en begränsad subvention av månadsbehandling med
Bonviva inte medges, antingen gå obehandlade mot sin osteoporos eller
själva bära hela kostnaden för sin medicinering med Bonviva. Det finns
därmed såväl medicinska som sakliga förutsättningar för att medge en be
gränsad subvention i enlighet med Il § första stycket LLF. Eftersom lag
stiftaren i Il § första stycket LLF intagit en möjlighet att även medge be
gränsad subvention, utgör förmånssystemets generella utformning inget
hinder mot att meddela subvention för Bonviva för den av Roche åberopade
patientgruppen. Tvärtom skall subvention meddelas om kraven enligt 15 §
LLF är uppfyllda.

Höftfrakturer

Vad gäller den av LFN åberopade studien, ska framhållas att resultatet av
denna studie är en konsekvens av hur frågan formulerats. Roche har sedan
tidigare visat att Bonviva har gynnsam effekt avseende bentäthet i kota och
höft samt motverkar kotfrakturer. Med hänsyn till vad som tidigare anförts
avseende avsaknaden av direkt forskning avseende höftfrakturer även avse
ende veckobehandlingarna med alendronat och risedronat, anser Roche att
de studieresultat som presenteras i den åberopade artikeln är missvisande.

Tillgängligt behandlingsalternativ

Innebörden av ordet "tillgängliga" i 15 § andra punkten LLF har inte när
mare berörts i lagförarbetena. Det är dock uppenbart att det saknar relevans
varför en patient inte kan tillgodogöra sig ett läkemedel eller en behand
lingsmetod. Skälet kan t.ex. vara att patienten inte tål den verksamma sub
stansen i läkemedlet eller att patienten inte klarar av det administrationssätt
som föreskrivs för behandlingsmetoden. Läkemedelsfölmånsnänmden ver
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kar däremot vilja begränsa begreppet "ej tillgänglig" till de fall där patien
ten inte tål den verksamma substansen i läkemedlet. En sådan begränsning
är inte förenlig med syftet med LLF. Vissa patienter klarar inte av att följ a
veckobehandlingen med alendronat eller risedronat och avbryter behand
lingen, exempelvis därför att patienten vid varje medicineringstillfålle
drabbas av så allvarliga bieffekter att patienten inte kan motiveras att utsätta
sig för dessa på en veckobasis då det i alltför stor utsträckning påverkar
patientens möjligheter att föra ett normalt och fungerande liv. För dessa
patienter är behandlingen och läkemedlet inte tillgängliga. Roche anser så
ledes att yrkandet att Bonviva ska ra utgöra andrahandsbehandlingsalterna
tiv för denna patientgrupp är tillräckligt klart och tydligt definierad.

Administration

För tydlighetens skull ska klargöras att vad LFN anfört avseende att Bonvi
va föreskriver fasta samt kvarblivande i upprätt position i 60 minuter efter
administrering är korrekt. Då Bonviva endast intas en gång i månaden inne
bär detta dock att patienten endast under en timme i månaden påverkas av
administreringsrestriktionerna, medan Fosamax och Optinatepatienterna vid
flera tillfållen är uppbundna av särskilda medicineringsprocedurer.

Följsamhet

Svårigheterna att förmå patienter att inta föreskriven medicinering regel
bundet och på det föreskrivna sättet är ett problem som länge undervärde
rats och inte tillräckligt beaktats vare sig inom forskning eller vid ordine
rande av behandling av patienter. För att uppnå ändamålet med läkemedels
behandling krävs det inte bara ett läkemedel som medicinskt fungerar utan
även att läkemedlet fungerar rent praktiskt och att det tas regelbundet och
på föreskrivet sätt så att läkemedlet blir verksamt. Om patienterna före
skrivs läkemedel som de sedan inte kan förmås att inta på föreskrivet sätt så
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kommer målet med behandlingen inte att uppnås och sjukdomen kommer
inte att kunna bekämpas på ett effektivt sätt. Att följsamhetsproblematiken
måste tas på allvar och att det finns sätt att bemöta detta problem har Roche
styrkt bl.a. genom åberopade studier. Dessa artiklar är relevanta eftersom de
ger stöd för och belyser betydelsen av att medicineringsinstruktionerna för
enklas och doseringstillfållena anpassas efter patienternas behov. Att det
föreligger ett problem avseende följsamhet och efterlevnad vid osteoporos
behandling har Roche vidare påvisat genom de artiklar som bilagts till
överklagandeskriften. De studier till vilka dessa artiklar hänvisar visar att
det föreligger problem med att få osteoporospatienter att följa föreskriven
behandling och att följsamheten ökar då doseringstillfållena inskränks. Det
ta ger stöd för att antalet doseringstillfållen påverkar följsamheten hos oste

oporospatienter. Trots att antalet patienter som har förmågan att följa och
efterleva föreskrifterna för veckobehandling med alendronat och risedronat
ökat genom en övergång från dagsdosering till veckobehandling, framgår
det tydligt av åberopade studier att det kvarstår en stor grupp patienter som
till följd av följsamhetsproblernatiken inte klarar av att behandlas på vecko
basis. Dessa patienter fullföljer inte den föreskrivna medicineringen och
dänned uppnås inte en ändamålsenlig behandling av sjukdomen.

Roche har genom hänvisning till studier visat att en reducering av dose
ringstillfållena från en gång i veckan till en gång i månaden positivt påver
kar patienternas fönnåga att efterleva och följa behandlingen. LFN har ifrå
gasatt studiernas värde bl.a. med hänvisning till att de patienter som erhöll
den månatliga ibandronatbehandlingen även tillhandahölls patientstöd. Ro
che medger att ett motsvarande patientstöd saknas i Sverige för närvarande
men menar att denna studie tillsammans med övrigt presenterat material
tydligt visar att ökad följsamhet kan uppnås genom en minskning av medi
cineringstillfållena. Till stöd för detta talar även en annan av Roche presen
terad studie som visar att en majoritet av de osteoporospatienter som deltog
i studien angett att de skulle föredra en månatlig behandlingsfonn då en
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sådan behandlingsfrekvens skulle passa bättre med patientens livsstil och
levnadsförhållanden. Ytterligare studier visar att över 66 procent av de pati
enter som undergått såväl alendronat veckobehandling som ibandronat må
nadsbehandling efter avslutad behandling uppgett att de föredrog månads
behandling med ibandronat framför veckobehandling med alendronat.

Ytterligare skriftväxling har förekommit.

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 5 § första stycket LLF avses med läkemedelsförmåner enligt denna
lag ett skydd mot höga kostnader vid il1JcÖP av sådana förmånsberättigade
varor som avses i 15 och 18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den
enskildes kostnader för sådana varor.
Enligt 11 § LLF rar Läkemedelsförmånsnämnden, om det fmus särskilda
skäl, besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsför
månerna endast för ett visst användningsområde.
Läkemedelsförmånsnämndens beslut rar förenas med andra särskilda vill
kor.
Enligt 15 § LLF ska ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkemedelsför
månerna och ett försäljningspris fastställas ror läkemedlet under förutsätt
ning
l. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av be
stämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som
rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter,
och
2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder
som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar
som avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt
mer ändamålsenliga.

Länsrättens bedömning

Roche har i ansökan till LFN begärt att Bonviva ska subventioneras med
begränsning till patienter som inte tål eller inte haft tillräcklig effekt av f6r
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sta linjens behandling med aledronat eller risendronat. Hos länsrätten har
Roche i fårsta hand yrkat att Bonviva ska ingå i läkemedelsfårmånerna får
benskörhetsbehandling av postmenopausala kvinnor med begränsning till
att utgöra andrahandsbehandling får de patienter inom denna grupp får vil
ka behandling med alendronat eller risedronat inte är tillgängligt samt att
pris fastställs enligt ansökan. I andra hand har Roche yrkat att länsrätten
ska fastställa att Bonviva ska ingå i läkemedelsfårmånerna med sådana vill
kor som länsrätten finner lämpliga samt att pris ska fastställas enligt ansö
kan.

Enligt 15 § LLF ska ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkemedelsfår
månerna (subventioneras) om kostnaderna får användningen av läkemedlet
fral''Ustår som rtlI'Jiga frå...l1 medicL.11Ska, hu..rnaPitära och s!Ll11_hällsekonomlska

synpunkter (kostnadseffektivitetsprincipen). Vid bedömningen av ett läke
medels kostnadseffektivitet ska de grundläggande kraven i hälso- och sjuk
vårdslagen beaktas, dvs. människovärdesprincipen och behovssolidaritets
principen. Vidare krävs att läkemedlet uppfyller kravet på margina!nytta på
så sätt som anges 15 § LLF. Frågorna om ett läkemedels kostnadseffektivi
tet är avhängig dess marginalnytta. Med marginalnytta avses att det inte
finns andra tillgängliga läkemedel som, enligt en avvägning mellan avsedd
effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läkemedelslagen, är att bedöma
som väsentligt mer ändamålsenliga. Ju större marginalnyttan är desto högre
kan priset vara och ändå bedömas som rimligt. Det innebär också att det
medel vars marginalnytta är liten eller obefintlig inte kan godkännas om
dess pris är får högt. Bedönmingen av ett läkemedels kostnadseffektivitet
och marginalnytta sker i j ämfårelse med andra på marknaden tillgängliga
och jämförbara produkter. Det ankommer på den som marknadsfår ett lä
kemedel, i det aktuella målet således Roche, att visa att kriterierna får sub
vention är uppfyllda och lägga fram den utredning som LFN behöver för
sina ställningstaganden. (Jfr. prop. 2001102:63 s. 35 f och 46 f.).
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Det är i målet ostridigt att Bonviva inte ska medges en generell subvention
eftersom Bonviva inte är kostnadseffektivt i jämförelse med förstahandslä
kemedlen (alendronat och risedronat) vid behandling av osteoporos. Därut
över inkluderar alendronat och risedronat minskad risk för höftfrakturer i
den godkända indikationen vilket Bonviva inte gör. Roche har emellertid
gjort gällande att Bonviva ska beviljas en begränsad subvention för behand
ling i andra hand när förstahandsläkemedlen inte kan användas. Mot den
bakgrunden anser Roche att Bonviva inte skall jämföras med alendronat
och risedronat utan att jämförelse ska ske med ingen behandling alls eller
möjligen mot andrahandsläkemedlen Protelos, Evista och Forsteo.

Enligt förarbetena till LLF ska ett läkemedels kostnadseffektivitet och mar

ginainytta bedömas i jä.rP..förelse med andra på marknaden tillgängliga och
jämförbara produkter. Alendronat och risedronat tillhör båda samma grupp
av läkemedel som Bonviva och de har alla tre samma verkningsmekanism.
Bonviva skiljer sig dock från alendronat och risedronat på så sätt att intaget
för de båda förstahandsalternativen sker en gång i veckan medan Bonviva
tas en gång i månaden. Den omständigheten att läkemedlen doseras på olika
sätt medför dock inte att de inte skulle vara j ämförbara produkter. Alendro
nat och risedronat är således sådana på marknaden tillgängliga och jämför
bara produkter som Bonviva ska jämföras med vid bedömning av dess
kostnadseffektivitet och marginalnytta. Fråga uppstår istället huruvida
skillnaden i doseriug motiverar att Bonviva ska subventioneras för en viss
patientgrupp trots det högre priset och trots att Bonviva inte är godkänt för
minskad risk för höftfrakturer.

Länsrätten bedömer utifrån vad som framkommit i målet att Roche inte
visat något stöd får att Bonviva skulle vara mer effektivt i sin verkningsme
kanism än de andra bisfosfonaterna. Roche har dock gjort gällande att en
del patienter inte följer behandlingen av osteoporos när doseringen sker
veckovis på grund av administreringssättet med åtföljande biverkningar.
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Dessa patienter skulle enligt Roche däremot kunna följa behandlingen vid
en månatlig dosering. Dosering vid färre tillfällen, dvs. månadsvis, skulle
således leda till bättre följsamhet och därmed bättre effekt än veckovis do
sering.

Det är ostridigt att Bonviva är den enda bisfosfonaten på marknaden som
tas en gång i månaden. Länsrätten finner det dock inte visat att dosering en
gång i månaden skulle medföra bättre följsamhet till behandlingen av oste
oporos eller att en bättre behandlingseffekt därmed sknlle uppnås än vid
dosering en gång i veckan. Inte heller har det visats att patienter som av
olika skäl inte klarar aven behandling med veckovis dosering istället skulle
vara hjälpta aven månatlig dosering. Det har därmed inte framkommit stöd
får att kostnaden för Bonviva sknlle var motiverad, inte ens för behandling
en aven begränsad grupp av patienter. Mot denna bakgrund finner länsrät
ten att det saknas skäl att låta Bonviva tabletter 150 mg omfattas av läke
medelsförmånema. Roches yrkande härom ska således avslås. Roches and
rahandsyrkande ska mot denna bakgrund inte heller bifallas.

Yrkandet om ersättning för rättegångskostnader kan lagligen inte bifallas
och ska därför avslås.

Av 27 § LLF framgår att denna dom gäller omedelbart.

i

R MAN ÖV~RKLA.GAR, se bilaga 2 (Dv 31 09/1 a)

. i I/Jd!!A
t/;t{;4;(j(j;Av
a Sandström
chefsrådman

I avgörandet har deltagit nämndemännen Inga-Britt Backlund, Peter Linde
Qvist och Ingegerd Nilsson. Föredragande har varit länsrättsfiskalen Ulrika
Me/ander.
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Läkemede1sfönnånsnämnden avslår ansökan om att läkemedlet Bonviva, tabletterISO mg, ska
ingå i läkemedelsfönnånema.
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ANSÖKAN
ROCHE AB (fåretaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i
läkemedelsfårmånema och att pris fastställs.
Namn
Bonviva
Bonviva

Form
Filmdragerad tablett
Filmdragerad tablett

Styrka
150 mg
150mg

Förp.
1 st
351

Varnnr.
025588
025599

Företaget har i ansökan angett att man önskar att Bonviva ska ingå i fårmånema med
begränsning till användning i andrahand. Företaget har angett olika fårslag till hur en sådan
begränsning skulle kurma utformas.

UTREDNING I ÄRENDET
Bonviva är ett läkemedel som är godkänt får behandling av osteDporos (benskörhet) hos
postmenopausala kvinnor får att minska risken får vertebrala frakturer (benbrott i rygg-, hals
och ländkotor). Bonviva tabletter 150 mg ska tas en gång per månad.
Aktiv substans i Bonviva är ibandronat, som ingår i läkemedelsklassen bisfosfonater. I de
behandlingsrekomrnendationer som Läkemedelsverket publicerade i april 2004 är
bisfosfonater fårstahandsval får behandling av kvinnor med hög frakturrisk. Sedan tidigare
finns det inom läkemedelsfårmånema tre andra bisfosfonater som används för behandling av
benskörhet. Av dessa är alendronat och risedronat i likhet med Bonviva avsedda får
kontinuerlig behandling.
Till skillnad från Bonviva hår de läkemedel som innehåller alendronat och risedronat minskad
risk får höftfrakturer med i den godkända indikationen. I Bonvivas indikationstext står att
effekt på höftfrakturer inte fastställts.
Företagets fårslag till begränsning tar, även om företaget i olika skrivelser till
Läkemedelsfårmånsnämnden använt olika formuleringar, i huvudsak sikte på en
subventionerad andrahandsbehandling får kvinnor som inte klarar av den veckobehandling
som alendronat veckotablett och andra alendronat- och risendronatbehandlingar kräver, på
grund av de besvär och biverkningar patienten kan drabbas av till fåljd av att medicineringen
sker veckovis.
Det finns inga studier som visar att Bonviva har effekt när alendronat eller risendronat inte
har det. Företaget menar dock att Bonviva ska användas som andrahandsalternativ och att det
därför inte är rimligt att de ska visa att Bonviva har effekt när fårstahandsbehandling med
andra bisfosfonater inte har effekt.
Företaget hävdar i sin ansökan att det finns prOblem med veckobehandling och att
följsamheten till behandling (compliance) med bisfosfonater är dålig på grund av obekväma
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omständigheter i samband med tablettintag. Företaget framhåller att veckotabletter har
rorbättrat följsamheten till behandling jämfört med dagligt intag. Företagets tanke med
månadstabletten Bonviva 150 mg är att ytterligare förbättra följsamheten jämfört med
veckobehandling och därmed också behandlingsresultatet. Företaget skriver att på grund av
den alhnärma erfarenheten att en reducerad doseringsfrekvens leder till bättre efterlevnad
torde ett utbyte av fyra veckotabletter mot en månadstablett leda till en bättre efterlevnad. Den
studie företaget har skickat in som stöd för detta jämför dock månadstabletter med
tablettbehandling varje dag och den säger således ingenting om eventuella skillnader mellan
månadsbehandling och veckobehandling.
Som stöd för att patienterna tål Bonviva bättre än andra bisfosfonater har företaget bifogat ett
underlag (poster) som jämför Bonviva månadsbehandling (med tabletter) och
intravenösbehandling var tredje månad (injektioner). I den studie som refereras i postern
ingick patienter som uppfyllde kriteriet att de avbrutit sin dagliga eller veckovisa behandling
med alendronat eller risendronat på grund av magbiverkningar. En1igt författarna visar
postern att majoriteten av patienterna föredrar intravenös behandling (drygt 70 % jänrfOrt med
tablettbehandling) och att patienter i båda grupperna rapporterade rorbättringar av sina
magbiverkningar efter en och efter fyra månaders behandling.
Företaget har låtit göra en hälsoekonomisk modell. Modellen jämför Bonviva med ingen
behandling alls. I en alternativ analys jämförs Bonviva med Protelos, Evista och Forsteo.
Analysen mot de andra behandlingarna bygger på indirekta jämförelser eftersom inga direkt
jämförande studier finns mellan preparaten. Ijämförelse med dessa alternativ förefaller
Bonviva, en1igt företaget, vara kostnadseffektivt.
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har i ett yttrande förordat att Bonviva inte ska ingå i
läkemedelsförmånerna. Gruppen har anfört:
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har inte sett någon dokumentation som visar att Bonviva
skulle vara effektivt då förstahandsalternativen inte ger önskat resultat. Det finns inte heller något
som visar att patienter som inte tolererar gängse behandling skulle tolerera Bonviva bättre.
Gruppen anser således att det saknas kriterier rör användning av Bonviva som andrahandsmedel
och inget vetenskapligt stöd för skapande av sådana kriterier.
Osäkerheten kring eventuella fördelar avseende compliance och biverkningar vid månatligt intag
av läkemedel kvarstår, även då läkemedlet används som andrahandsmedel.
Såväl företaget som Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har avstått från överläggning med
nämnden.
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SKÄLEN FÖR BESLUTET
En1igt 15 § lagen (2002: 160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett receptbelagt läkemedel
omfattas av läkemedelsförmånerna och försäljningspris fastställas för läkemedlet under förut
sättning
l.
att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humanitära
och samhällsekonomiska synpunkter, och .
2.
att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som en1igt en
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läke
medelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsen1iga.
Läkemedelsförmånsnänmden gör följande bedömning.
De bisfosfonater som används för kontinuerlig behandling av osteoporos är alendronat och
risedronat. De läkemedel som iill1.ehållci alendronat och risedronat har minskad risk för
höftfrakturer med i den godkända indikationen. Det har inte bisfosfonaten Bonviva.
Den dokumentation som företaget gett in ger inte tillräckligt stöd för att Bonviva skulle ha
lika bra effekt som alendronat och risedronat. Alendronat och risedronat har en bredare
indikation.
Företaget framhåller att de bara begär subvention för andrahandsbehandling och att
Läkemedelsförmånsnänmden därför inte kanjärnföra med förstahandsbehandling med andra
bisfosfonater. Företaget anser att jämförelsen ska göras med ingen behandling alls eller med
Protelos, Evista och Forsteo.
Företaget har inte visat att Bonviva har effekt när alendronat och risendronat inte har det.
Det är inte heller klarlagt att Bonviva skulle tolereras bättre eller att månadstabletter leder till
bättre följsamhet än behandling med veckotabletter. När Läkemedelsförmånsnänmden i
tidigare fall beviljat subvention för andrahandsbehandling inom terapiområdet har dessa
preparat haft en annorlunda verkningsmekanism eller visat bättre effekt för vissa grupper. Så
är inte fallet med Bonviva.
Bonviva bör jämföras med andra bisfosfonater eftersom de ligger närmare i verkningssätt. Det
finns andra bisfosfonater på den svenska marknaden som har en bredare indikation och lägre
pris än Bonviva. Alendronat är den substans av bisfosfonatema som används mest och har det
lägsta priset. Det finns generiskt alendronat (veckotablett) inom läkemedelsförmånerna, till ett
pris som är 43 procent lägre än priset för Bonviva. Behandling med generiskt alendronat
(veckotablett) framstår som det mest relevanta alternativet och jämförelse ska ske med det
läkemedlet.
Bonviva är drygt 130 kronor dyrare per månad än generiskt alendronat (veckotablett). Den
skillnad mellan produkterna som skulle kunna ha hälsoekonomisk betydelse till Bonvivas
fördel är att Bonviva endast tas en gång i månaden medan alendronat (veckotablett) tas en
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gång i veckan. Företaget har dock inte visat att en månadstablett skulle leda till förbättrad
följsamhet till behandling i jämförelse med veckotabletter. Bonviva kan därför inte anses
kostnadseffektivt.
Läkemedelsförmånsnämnden anser att det underlag, som företaget anser visa att Bonviva
tolereras väl, är svårvärderat. Nämndens bedömning är att underlaget inte ger tillräcklig
information för slutsatsen att det skulle vara viktigt med ytterligare en bisfosfonat som
behandlingsalternativ.
Läkemedelsförmånsnämnden ser inte någon anledning att subventionera en bisfosfonat som
inte visat samma effekt som generiskt alendronat och som dessutom är dyrare än detta
behandlingsalternativ.
Företaget har således inte visat att Bonviva uppfyller kriterierna för subvention. Ansökan ska
därför avslås.
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.

Detta beslut har fattats av f.d. generaldirektör Axel Edling, ordförande, fi1.dr Ulf Persson,
professor Olof Edhag, överläkare Rurik Löfmark, specialist i allmänmedicin Ingmarie
Skoglund, överläkare Gunilla Melltorp, docent Sigurd Vitols, f.d. riksdagsledamot Ingrid
Andersson och vice rorbundsordförande David Magnusson. Föredragande har varit Fredrika
Ryden.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga länsrättens beslut skal!
skriva till kammarrätten i Stockholm.
Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas
till länsrätten.

Skrivelsen med överklagande skall innehålla

1.

Överklagandet skall ha kon:u:n.it in till länsrätten
inom tre veckor från den dag då klaganden
fick del av beslutet. Tiden for överklagandet
för offentligpart räkoas emellertid från den dag
beslutet meddelades.
Om sista dagen för överklagandet infaller på
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel
sen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande skal! kunna tas upp i
kammarrätten fordras att prövningstillstånd
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil
lämpningen att övetklagandet prövas, anled
ning förekommer till ändring i det slut vartill
länsrätten kon:u:n.it eller det annars finns syn
nerliga skäl att pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står läns
rättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövnings
tillstånd bör meddelas.

den klagandes namn, personnummer, yrke,
postadress och telefonnummer. Dessutom
skall adress och telefonnummer till arbets
platsen och eventuell annan plats där kla
ganden kan nås för delgivning lämnas om
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må
let. Om någon person- eller adressuppgift
ändras är det viktigt att anmälan snarast
gärs till ki..i'T.ill1att:ätten,

2.

det beslut som överklagas med uppgift om
länsrättens namn, målnummer samt dagen
för beslutet,

3.

de skäl som klaganden anger till stöd för
begäran om prövningstillstånd,

4.

den ändring av länsrättens beslut som kla
ganden vill få till stånd,

5. de bevis som klaganden vill åberopa och
vad han/hon vill styrka med varje särskilt
bevis.
Skrivelsen skall vara undertecknad av klagan
den eller hans ombud. Adressen till länsrätten
framgår av beslutet. Om klaganden anlitar om
bud skall denne sända in fullmakt i original
samt uppge sitt namn, adress och telefon
nummer.
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