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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Läkemedelsfönnånsnämnden (LFN) beslutade den 18 januari 2006 att lä
kemedlet Lanzo från och med den l maj 2006 inte längre skulle ingå i lä
kemedelsfönnånerna, se bilaga l.

Wyeth AB (Wyeth) överklagar LFN:s beslut och yrkar, såsom bolaget slut
ligen bestämt sin talan, i första hand att länsrätten beslutar att läkemedlet
Lansoprazol (Lanzo) enterokapslar 15 mg och 30 mg och munsönderfallan
de tabletter 15 mg och 30 mg även fortsättningsvis ska ingå i läkemedels
fönnånerna utan begränsning. I andra hand yrkas att Lanzo munsönderfal
lande tabletter 15 mg och 30 mg ska ingå i läkemedelsfönnånerna utan be
gränsning. I tredje hand yrkas att Lanzo enterokapslar 15 mg och munsön
derfallande tabletter 15 mg ska ingå i läkemedelsfönnånerna utan begräns
ning. I fjärde hand yrkar bolaget att Lanzo enterokapslar 15 mg och 30 mg
och munsönderfallande tabletter 15 mg och 30 mg ska ingå i läkemedels
fönnånerna för behandling av verifierad erosiv gastroesofageal refluxsjuk
dom (GERD) och när generiskt omeprazol eller i förekommande fall andra
protonpumpshämmare inte gett ett tillfredsställande behandlingsresultat. I
femte hand yrkas att Lanzo enterokapslar 15 mg och 3Omg och munsönder
fallande tabletter 15 mg och 3Omg ska ingå i läkemedelsfönnånerna för
behandling av symtomatisk GERD. I sjätte hand yrkas att Lanzo entero
kapslar 15 mg och 30 mg och munsönderfallande tabletter 15 mg och 30
mg ska ingå i läkemedelsfönnånerna för H. Pylori-eliminering och sårläk
ning. I sista hand yrkas att länsrätten beslutar att Lanzo ska ingå i läkeme
delsfönnånerna med sådana villkor som rätten finner lämpliga. Med undan
tag för förstahandsyrkandet är övriga yrkanden inte alternativa utan ska i
första hand bifallas i kombination med varandra. Samtliga yrkanden avse
ende Lanzo 15 mg avser det lägre pris som gäller fr.o.m. den l mars 2006.
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LFN bestrider bifall till överklagandet och framhåller att när det gäller det
sista yrkandet så vore det olämpligt att fastställa villkor eller begränsningar
som parterna inte uttalat sig om.

Wyeth har till stöd för sin talan åberopat ett flertal studier, undersökningar
och uttalanden som getts in i målet. Därutöver anför Wyeth bl.a. följande.

Kostnadseffektivitet

Lanzo är ett mer kostnadseffektivt alternativ än det av LFN subventionera
de och med Lanzo j ärnförda läkemedlet generiskt omeprazol (omeprazol)
och ska därmed fortsätta ingå i läkemedelsfönnånerna. Lanzo är i vart fall
ett mer kostnadseffektivt alternativ än omeprazol vid långtidsbehandling av
symtomatisk behandling av GERD och ska därmed ingå i läkemedelsför
månerna får denna indikation.

Lanzo har en snabbare syrntomlindrande effekt än omeprazol vid så gott
som alla tillstånd vilket innebär en förhöjd livskvalitet för patienter. Redan
efter en dags behandling med Lanzo uppnås en påtaglig symtomlindring.
Att snabbt kunna lindra symtom för att sedan fortsätta behandla en sjukdom
måste vara det huvudsakliga syftet med all behandling. LFN har i sin slut
rapport om genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsy
ra (Slutrapporten) angivit att Lanzo de facto har en snabbare symtomlind
ring än omeprazol.

Lanzo är till skillnad från omeprazol godkänt för s.k. medicinering vid be
hov. Detta innebär att det räcker att ta magsårsmedicin vid behov om man
lider av kronisk, återkommande halsbränna eller smärtor i magsäcken. Nor
mal dos får vid-behovsmedicinering är 15 mg eller 30 mg en gång dagligen.
Om symptomen inte går tillbaka efter två till fyra veckors behandling bör
patienten undersökas vidare. Behandlingen kan upprepas vid behov. Detta
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innebär att patienterna kan ta sin medicin när de återfår symtom och kan
sluta när symtomen upphör. Detta innebär att under t.ex. en sexmånaderspe
riod behöver en patient ca 73 tabletter Lanzo till en kostnad av ca 402 kr för
15 mg respektive 711 kr för 30 mg. Kostnaden för sex månaders kontinuer
lig behandling med omeprazol20 mg (som inte är godkänt för medicinering
vid behov) uppgår till ca 828 kr.

Vid-behovsmedicinering fungerar således lika väl som kontinuerlig medici
nering och ger alltså en lägre läkemedelskostnad genom lägre medicinför
brukning. Läkemedelsverket har godkänt vid-behovsmedicinering för Lan
zo vilket innebär att verket har godtagit att patienter för en lyckad behand
ling inte behöver ta medicin varje dag. Lanzo är i ca 70 procent av fallen
vid behandlingen av patienter inom aktuell terapigrupp, nämligen patienter
som lider av kronisk, återkommandehalsbränna eller smärtor i magsäcken,
ett billigare alternativ än det subventionerade läkemedlet omeprazol.

Vid behandling av patienter under intensivvård i behov av protonpurnps
härnmare är det vanligaste administrationssättet att ge läkemedlet intrave
nöst. Sådan behandling är dock betydligt dyrare än vanlig peroral bered
ning. Till patienter försedda med sonder har man kunnat slamma upp tablet
ter alternativt tömma kapslarnas innehåll i lite vatten och spruta i sonderna.
Ett annat alternativ har varit att använda Lanzo munsönderfallande tablett.
De två sistnänmda alternativen är tilltalande eftersom det är betydligt mind
re kostsamt att använda perorala beredningar jämfört med parenterala.

En studie av intensivvårdspatienter som fått Lanzo 30 mg per dag i vatten
via sond visar att det är ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till
intravenös administration aven protonpumpshämmare. Det är ett effektivt
sätt att kontrollera syrasekretion hos patienter där peroral administration
inte är möj lig. Enligt en uppskattning av kostnaderna för intravenösa pro
tonpumpshämmare i Sverige för år 2004 hamnar den totala kostnaden på ca
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15,8 Mkr. Kostnaden för en dos varierar från 82,62 - 98 kr beroende på
preparat, att jämföras med kostnaden för Lanzo munsönderfallande tablett
som har ett tablettpris på 9 kr för 30 mg. Ersätter man 30 procent av de
intravenösa doserna med en Lanzo munsönderfallande tablett given via
sond skulle besparingen bli ca 4,3 Mkr per år. Ersätter man 50 procent av
de intravenösa doserna med Lanzo skulle besparingen bli ca 7,14 Mkr.

Begreppet pristolerans

En s.k. pristo1erans ska inte vara avgörande vid bedömningen av vilka lä
kemedel som ska fortsätta ingå i läkemedelsförmånema. Även om tillämp
ningen aven pristolerans skulle godtas ska Lanzo, eller i vart fall Lanzo
munsönderfallande tabletter, p.g.a. sina unika egenskaper fortsätta ingå i
läkemedelsförmånerna oavsett om läkemedlet faller inom någon s.k. pristo
lerans eller inte.

Det finns inte något lagstöd för tillämpning aven S.k. pristolerans. Det är ett
av LFN påhittat begrepp som ger nämnden en icke önskad möjlighet att på
ett godtyckligt och icke transparent sätt besluta om vilka läkemedel som
fortsättningsvis ska omfattas av läkemedelsförmånerna. LFN:s användning
av begreppet pristolerans har utgjort grunden för LFN att utesluta Lanzo ur
läkemedelsförmånen, trots att Lanzo har flera unika egenskaper som gör att
läkemedlet föredras av patienter och till och med utgör det enda alternativet
för vissa patientgrupper.

Detta tillvägagångssätt skiljer sig från LFN:s tillvägagångssätt vid dess
genomgång av läkemedel mot migrän. I denna genomgång har LFN vid
behandlingen av frågan om kostnadseffektiviteten hos olika triptaner vid
behandling av migrän (som kan jämställas med protonpumpshämmare vid
behandling av sjukdomar orsakade av magsyra) uttalat att det är viktigt att
komma ihåg att det sannolikt finns ett stort värde i att ha tillgång till ett an
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tal olika triptaner p.g.a. av att effekten kan variera påtaligt från individ till
individ. LFN har vidare konstaterat att triptaner finns, förutom i den vanliga
tablettformen, t.ex. som injektion, nässpray och munsönderfallande tablett
och att värdet av dessa olika formuleringar är relativt dåligt belyst i den
hälsoekonomiska litteraturen. Trots bristen på dokumentation gör LFN be
dömningen att värdet av dessa alternativa formuleringar är stort eftersom
det finns patienter som inte kan använda tabletten. De alternativa formule
ringarna ger en möjlighet att individanpassa behandlingen vilket är viktigt.
Trots att två av triptanerna visade sig vara det mest kostnadseffektiva valet
har LFN utan tillämpning av pristolerans även låtit övriga triptaner behålla
sin subvention.

Vid sin genomgång av aktuellläkemedelsgrupp har LFN däremot gjort be
dömningen att behovet av sortimentsbredd är litet, trots att det finns doku
mentation t.ex. från Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka som visar att det
finns ett behov av stor sortimentsbredd. LFN har vid sin bedömning av be
hovet av sortimentsbredd bortsett från barns behov och behovet hos övriga
patienter som har svårt att svälja. Till den senare gruppen hör mycket gamla
eller svårt sjuka patienter vars behov ska beaktas särskilt enligt den vid
kostnadseffektivitetsbedömningen gällande behovs- och solidaritetsprinci
pen. Denna patientgrupp har ett stort behov av Lanzo som till skillnad från
de subventionerade läkemedlen har en munsönderfallande tablett. LFN:s
tillvägagångssätt innebär också att det i praktiken blir LFN som får be
slutanderätten över vilket läkemedel som en patient ska behandlas med vil
ket strider mot läkarens fria förskrivningsrätt. Vidare innebär LFN:s beslut
att lagen (1996:1157) om läkemedelskommitteer sätts ur spel. LFN:s beslut
innebär att det i praktiken blir LFN och ingen annan som beslutar vilket
läkemedel som ska användas.

Att LFN använder sig av två helt olikartade principer vid bedömningen av
olika läkemedelsgrupper strider mot den inom hälso- och sjukvården grund
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läggande transparensprincipen. Läkemedelsindustriföreningen har därvid
uttalat att det är svårt att se logiken i att använda sig av två olika tillväga
gångssätt vid genomgångarna av migrän och magsyra. Att använda sig av
olikartade principer utan att ge skäl för detta frarnstår inte som transparent.

LFN har inte tillämpat den av nänmden bestämda pristoleransen på ett kor
rekt och objektivt sätt eftersom LFN har låtit samtliga generiska omeprazol
vara fortsatt subventionerade trots att priserna mellan olika omeprazol som
säljs under olika varumärken varierar och att priset kan överstiga den av
LFN bestämda pristoleransen.

Unika egenskaper

Enligt hälso- och sjukvårdens grundläggande behovs- och solidaritetsprin
cip ska behoven hos de svagaste, såsom barn och gamla, särskilt beaktas.
Lanzo munsönderfallande tabletter är den enda protonpumpshämmaren som
kan tas utan vatten. Tabletten smälter i munnen och kan sväljas utan att
patienten behöver tugga Den kan därmed användas av patienter med svälj
besvär, t.ex. barn och gamla. Lanzo munsönderfallande tablett ger, jämfört
med omeprazol, en ökad flexibilitet både för förskrivande läkare och för
patienter samt en av patienter ökad följsamhet till den föreskrivna behand
~jngen.

Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka har den bestämda uppfatt

ningen att en munsönderfallande tablett är en nödvändighet för personer
som t.ex. på grund av sväljsvårigheter inte kan ta en vanlig tablett. Även
pediatriska famaceuter och kliniskt verksamma pediatriska gastroenterolo
ger vid Stockholms och Göteborgs barnkliniker har reagerat Över att Lanzo
munsönderfallande tablett inte längre ska omfattas av läkemedelsförmåner
na. De har bl.a. anfört att LFN:s beslut kommer att leda till negativa konse
kvenser för barn under fem år och för patienter med sväljningssvårigheter,
neurologiska handikapp och patienter med sond eller gastrostomi. Även
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Svenska Dysfagiförbundet har uttalat att det vore beklagligt om Lanzo
munsönderfallande tablett undandras patienter som behandlingsmöjlighet.

Lanzo munsönderfallande tablett lämpar sig även mycket väl för admini
strering via sond eftersom granulatkornen är betydligt mindre jämfört med
övriga protonpumpshämmare och betydligt mindre kostsamt än övriga på
marknaden tillängliga administrationssätt.

Lanzo har flest godkända kombinationer vid behandling av inflanunatoriska
förändringar i magsäcken vilket bidrar till att kunna tillgodose det individu
ella behovet med beaktande av interaktionen mellan olika läkemedel. Lanzo
har även en låg dosering som i effekt är j ärnförbar med övriga proton
pumpshämmares. Detta beror på Lanzos höga biotillgänglighet som möjlig
gör att Lanzo 15 mg en gång dagligen rekommenderas som normal dos vid
flera indikationer. Detta gäller vid symtomatisk behandling av GERD, lång
tidsbehandling av erosiv GERD och vid profylaktisk behandling hos patien
ter med ökad benägenhet för NSAID-relaterade peptiska sår och dyseptiska
besvär.

Inom pristoleransen

LFN har vid bestämmandet av pristoleransen beräknat behandlingskostna
den utifrån användningsanvisningarna i produktresumen för respektive lä
kemedel. De doseringar som anges i FASS för omeprazol är lägre än prax
is. Vid en korrekt beräkning av den faktiska kostnaden för det subventione
rande läkemedlet omeprazol faller Lanzo inom den av LFN bestämda pris
toleransen och ska således fortsätta ingå i läkemedelsförmånerna. I vart fall
faller Lanzo enterokapslar och munsönderfallande tabletter 15 mg inom den
av LFN bestämda pristoleransen och ska därmed fortsätta ingå i läkeme
delsförmånerna.
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Efter LFN:s beslut har Wyeth ansökt om prissänkning avseende den vanli
gaste dygnsdosen Lanzo enterokapslar och munsönderfallande tabletter,

IS mg. Denna ansökan har i sin helhet bifallits av LFN vilket innebär att
skillnaden i behandlingskostnaden mellan Lanzo enterokapslar och mun
sönderfallande tabletter IS mg och omeprazol 20 mg ryms inom den pristo
lerans som LFN anser bör gälla. Detta oavsett om man utgår från de doser
som legat till grund för LFN:s beräkning av behandlingskostnaden för ome
prazol eller de verkliga doser som borde ha legat till grund för LFN: s be
räkning av behandlingskostnaden för omeprazol.

Lanzo jämfört med Nexium

Lanzo är vid alla indikationer billigare men lika effektivt som det subven
tionerande läkemedlet Nexium och ska därmed ingå i läkemedelsförmåner
na när omeprazol eller andra protonpumpshämmare inte gett ett tillfredstäl
lande behandlingsresultat. Lanzo har visat sig ha lika snabb symtornlindring
som esomeprazol 40 mg per dag vid samtliga diagnoser. LFN gör dock gäl
lande att esomeprazol förefaller ha en högre läkningsfrekvens vid erosiv
GERD. Detta påstående bygger LFN på en enda studie där man efter åtta
veckors behandling noterade en högre frekvens av läkning av sår med eso
meprazol, strax över 90 procent, jämfört med strax under 90 procent för
Lanzo. En annan studie visar dock det motsatta efter åtta veckors behand
ling av erosiv GERD. LFN har anfört angående den första studien att skill
naden är liten men att det stora antalet patienter i studien (5 241 st.) är valt
just fdr att kunna säkerställa även små skillnader i effekt. Angående den
andra studien, som omfattade 284 patienter, uttalade LFN att deninte är
dimensionerad för att påvisa små skillnader.

Det är svårt att förstå varför LFN utifrån de mycket små skillnader som den
första studien visar har kunnat göra bedömningen att Nexium ska vara sub
ventionerat trots att det är dubbelt så dyrt som omeprazol och även dyrare
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än Lanzo. Detta innebär en ökad kostnad som står i bjärt kontrast mot
LFN:s övriga resonemang om besparingar. Det är även svårt att förstå var
för Nexium ska vara med i förmånssystemet för samtliga diagnoser och inte
bara för diagnosen erosiv GERD där LFN gör gällande att Nexium har en
något högre läkningsfrekvens än omeprazol och Lanzo. LFN:s beslut vilar
inte på saklig grund i denna del. Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp
har uttalat att den inte anser att den studie som visar esomeprazols överläg
senhet är övertygande. Gruppen anser inte heller att esomeprazols eventuel
la fördelar motsvaras av det väsentligt högre priset.

Behandling av Helicobacter pylori

Lanzo är vid behandling av bakterien H. Pylori det mest kostnadseffektiva
alternativet och ska därmed ingå i läkemedelsförmånerna för H. Pylori
eliminering och sårläkning. Vid närvaro av magsårsbakterien H. Pylori ska
protonpumpshämmaren kombineras med lämplig antibiotika för att patien
ten ska bli av med bakterien. Lanzo har flest godkända kombinationer för
sådan behandling. Lanzo är den enda protonpumpshämmaren som är god
känd att ges tillsammans med en lägre dos klaritromycin, 250 mg, i kombi
nation med amoxicillin till skillnad från 500 mg i kombination med övriga
protonpumpshämmare. Skillnaden i behandlingskostnad mellan klaritromy
cin 250 mg och 500 mg motsvarar merkostnaden för Lanzo i förhållande till
omeprazol vilket borde medföra att Lanzo i detta avseende ska ingå i läke
medelsförmånerna.

LFN har felaktigt dragit slutsatsen att en veckas behandling är tillräcklig för
både eliminering och sårläkning enbart vid behandling med esomeprazol
vilket ratt till följd att LFN beslutat att Nexium HP (en kombination av
Nexium och antibiotika) ska ingå i läkemedelsförmånerna. I Lanzos pro
dnktresume anges dock att en veckas behandling är tillräcklig även vid be
handling med Lanzo. En veckas behandling med Lanzo med sina godkända
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kombinationer är ett billigare alternativ än behandling med Nexium HP. I
behandlingshänseende är de båda läkemedlen lika effektiva.

LFN anför bl.a. följande.

Kostnadseffektivitet och begreppetpristolerans

Grunden för att utesluta Lanzo ur förmånerna är det krav på kostnadseffek
tivitet som uttrycks i 15 § LLF. Pristoleransen är en sakligt motiverad till
lämpning av 15 § LLF. Ordet pristolerans finns inte i lagen eller förarbetena
men tillämpningen aven sådan är i högsta grad förenlig med såväl lagens
ordalydelse som dess syfte. 15 § LLF syftar till en rimlig avvägning mellan
samhällets kostnad för och nyttan av ett läkemedel.

Smärre skillnader mellan likartade läkemedel kan vara av värde för vissa
patienter. Värdet av sådana små skillnader är emellertid ofta svårt att mäta.
Om inte syftet med 15 § LLF ska förfelas så kan emellertid inte varje liten
skillnad motivera hur stor prisskillnad som helst. Pristoleransen ger ett ut
rymme på omkring 25 procent högre pris än generiskt omeprazol. Behovet
av sortimentsbredd när det gäller protonpumpshärnmare är litet i förhållan
de till andra terapiornråden. Utrymmet för prisskillnader måste därför hållas
snävt. Inom ramen för kriterierna i 15 § LLF kan en större prisvariation inte
accepteras. Alternativet till en pristolerans är inte att låta alla läkemedel
vara kvar i förmånen. Alternativet vore istället att kräva att läkemedel för
vilka utredning om kvalitetsskillnader saknas, eller där värdet av eventnella
kvalitetsskillnader inte visats, skulle kosta lika mycket som det mest kost
nadseffektiva, i detta fall generiskt omeprazol. Det skulle innebära en
mycket mer restriktiv tillämpning av förmånssystemet. Konsekvensen av att
inte tillämpa en pristolerans skulle inte bli att Lanzo fick vara kvar i förmå
nerna utan konsekvensen skulle i stället bli att Lanzo skulle uteslutas ur
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fönnånerna om priset inte kunde sänkas till exakt samma pris som generiskt
omeprazol.

Det måste finnas ett utrymme för (även svånnätbara) kvalitetsskilInader
men det är även helt uppenbart att ett sådant utrymme inte kan få bli hm
stort som helst. Hela grundvalen för fönnånslagen är att nyttan ska ställas i
relation till kostnaden och det är just det som pristoleransen ger en objektiv
och transparent metod för att hantera. Kostnadseffektivitetsprincipen har en
central betydelse för de avvägningar som ska göras enligt 15 § LLF . En
strikt tillämpning av kostnadseffektivitetsprincipen ger emellertid bara san
ningen vid ett visst givet ögonblick eftersom priserna varierar över tiden.
Ett subventionsbeslut måste emellertid ha en rimlig hållbarhet över tiden.
Pristoleransen tillgodoser detta behov och har sitt stöd i den helhetsbedöm
ning som ska göras enligt 15 §.

Vid både genomgången av migränläkemedel och vid ifrågavarande genom
gång har LFN gjort sakligt underbyggda bedömningar. När det gäller mi
grängenomgången hade effektskillnader påvisats mellan olika läkemedel.
För migränläkemedlen var behovet av sortimentsbredd större och belägg
fanns även för att läkemedlen borde prövas i en viss ordning. I syragenom
gången finns det däremot inga påvisade effektskillnader av betydelse mel
lan t.ex. Lanzo och omeprazol. I migrängenomgången accepterades större
prisskillnader eftersom det där var klarlagt att ett preparat för vissa patient
grupper kunde ha effekt för ytterligare en grupp patienter som inte fick ef
fekt av ett närbesläktat preparat (inom gruppen triptaner). Det fanns då be
hov av att ha alla inom fönnånerna samtidigt som det saknades anledning
att undanhålla den information som framkommit i genomgången, nämligen
att det nonnalt vore kostnadsbesparande för vården om triptanerna prövades
i en viss ordning. Skillnaderna i kostnaderna var emellertid inte större än att
behovet av olika triptaner motiverade dem. När det gäller protonpumps
hämmare saknas belägg för att ett preparat skulle kunna ha effekt när ett
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annat inte har det vilket är en viktig skillnad i fcirhållande till migrän. Men
trots att preparaten normalt har samma effekt kan det ändå finna små, svår
mätbara men för vissa patienter betydelsefulla skillnader. Vid en strikt till
lämpning av kostnadseffektivitetsprincipen vore det förmodligen korrekt att
bortse från sådana skillnader. 15 § LLF påbjuder emellertid inte en sådan
strikt tillämpning av kostnadseffektivitetsprincipen utan påbjuder en rim
lighetsbedömning utifrån det övergripande syftet med lagen och vårdens
praktiska behov, en helhetsbedömning. Därför anser LFN att det även för
protonpumpshämmama bör tillåtas en viss prisvariation.

Det är viktigt att framhålla att LFN:s uttalanden i migränrapporten gäller
just vid behandling av migrän. Eftersom olika läkemedelsområden skiljer
sig på väsentliga punkter kan läkemedel från ett område inte i svepande
ordalag "jämställas" med läkemedel från ett annat område.

Läkarna har en fri förskrivningsrätt i den enskilda behandlingssituationen.
Det innebär emellertid inte en fri subventionsrätt Det är istället LFN som
har beslutanderätten över vilka läkemedel som ska finnas tillgängliga för
användning med offentlig finansiering. Denna beslutanderätt kan omöjligen
angripas med hänvisning till fri förskrivningsrätt. Inte heller tar LFN över
läkemedelskommitteernas uppgifter. LFN:s bedömningar är dock en förut
sättning får att kommitteerna ska kunna fullgöra sina uppgifter att bidra till
en ändamålsenlig och rationellläkemedelsanvändning.

Unika egenskaper

Sedan generiskt omeprazol blivit tillgängligt har ett mycket stort antal pati
enter ställts om från Lanzo till omeprazol, en omställningsprocess som är
fortgående. Verkligheten motsäger således påståendet om att Lanzo inte
skulle gå att byta ut. Inte heller den omständigheten att Lanzo är den enda
protonpumpshämmaren som finns tillgänglig som munsönderfallande ta
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blett ger grund för påståendet att Lanzo inte går att byta ut. Påståendet för
utsätter att munsönderfallande tablett är det enda alternativet för patienter
med sväljsvårigheter. Så är inte fallet. Det finns exempelvis anvisningar om
hur Nexium enterotab1etter kan hanteras för personer som har sväljsvårig
heter eller som inte kan svälja alls. Sådana anvisningar finns även i den
patientinfonnation som medföljer produkter av generiskt omeprazol. Wyeth
anför särskilt att Lanzo skulle vara ett alternativ i behandlingen av barn. Det
ska då påpekas att Lanzo inte är godkänt för användning av barn. Härtill
kommer att Wyeth inte har visat hur mycket högre pris munsönderfallande
tabletter, om det ska ha den betydelse och effekt som Wyeth påstår, skulle
motsvaras av den påstådda effekten. Wyeth har således inte visat kostnads
effektiviteten och dänned är kriterierna i 15 § LLF under alla omständighe
ter inte uppfyllda.

Inom pristoleransen

LFN har i beräkningen av behandlingskostnader utgått från de doseringsan
visningar som finns fastställda i produktresumeerna. Skälet härtill är fram
förallt att det inte finns utredning om de faktiska doseringarna för de olika
indikationerna vid vilka medlen används. Wyeth invänder att det i praxis
används högre doseringar för generiskt omeprazol. De doseringar som finns
fastställda i produktresumeerna är de doseringar som använts i de kliniska
studier som ligger till grund för värderingen av läkemedlens effekter. Om
jämförelser ska kunna göras konsekvent och från vetenskapliga utgångs
punkter så kan man inte gå ifrån dessa doseringar. För att man ska kunna
överväga att frångå doseringsanvisningarna i produktresumeerna bör det
krävas dokumentation i behandlingsriktlinjer e.d. eller åtminstone att en
dokumenterad och entydigt etablerad praxis fastslår att uppgifterna i pro
duktresumen blivit obsoleta. Detta är nödvändigt för att jämförelser ska
kunna göras konsekvent och kontrollerbart. Nänmden har mot denna bak
grund inte funnit tillräckligt stöd att frångå huvudprincipen.
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Omkring två tredjedelar av Wyeths försäljning avser Lanzo 30 mg som
Wyeth inte begärt prissänkning av. Ä ven efter prissänkningen på Lanzo
15 mg ligger Lanzo över pristoleransen vid tre av fem diagnoser. Prissänk
ning utgör därför inte något skäl för att bifalla överklagandet.

Pristoleransen ger utrymme för läkemedel med samma visade effekt att ha
olika pris. Lanzo ligger utanfdr det utrymmet. Det är Wyeth som måste visa
genom utredning att Lanzo har bättre effekt för en viss patientgrupp samt
att den effekten har så stor betydelse att den motiverar det aktuella priset.
LFN:s prövning avser inte bara effekten utan effekten i förhållande till det
aktuella priset. Utredningen om effekten ger inte något entydigt besked. De
hälsoekonomiska beräkningar som Wyeth redovisat i genomgången har
stora brister. Wyeth har sålunda inte visat att Lanzo uppfyller kravet på
kostnadseffektivitet.

För långtidsbehandling av erosiv GERD ska Lanzo enligt produktresumen
tas kontinuerligt. Vid symtomatisk GERD är Lanzo godkänt för vid
behovsmedicinering av Läkemedelsverket men det innebär inget ställnings
tagande till kostnadseffektiviteten i behandlingsalternativet. Det innebär att
Läkemedelsverket ur medicinsk synpunkt funnit att behandlingsalternativet
är ändamålsenligt. Det hindrar inte att en annan behandling ger bättre resul
tat. Egentligen bör inte vid-behovsmedicinering av symtomatisk behandling
av GERD vara förmånsgrundande eftersom livskvalitetsförlustema för de
patienter som medicinerar vid behov när de får besvär med sura uppstöt
ningar bedöms vara liten. Av praktiska skäl har man dock valt att inte göra
en begränsning så att endast viss användning av ett läkemedel ska subven
tioneras. Det finns mot denna bakgrund dock ingen anledning att lägga sär
skilt stor vikt vid denna diagnos vid jämförelsen av behandlingskostnaden.

Vad gäller administrering via sond under intensivvård avser detta patienter
som vårdas inneliggande på sjukhus. Det är således inte fråga om behand
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lingar av patienter med receptförskrivna läkemedel. Det rör sig om använd
ning som inte ingår i subventionssystemet.

Lanzo jämfört med Nexium

Wyeth har anfört att det finns skäl för begränsad subvention antingen som
andrahandspreparat när omeprazol och andra protonpumpshämmare inte
ger tillfredsställande resultat eller med begränsning till behandling av sår
läkning och eliminering av H. Pylori. En generell invändning mot detta är
att läkemedelsförmånerna är ett i princip produktbaserat system. LFN kan
undantagsvis frångå den principen men begränsningen måste vara utformad
så att den får ett genomslag i den kliniska vardagen och därmed utgör ett
verksamt instrument för att begränsa användningen av läkemedlet till de
patienter där användningen framstår som kostnadseffektiv.

Studier visar att Nexium är effektivare än omeprazol i vissa fall. Har ome
prazol prövats och inte gett resultat kan det bero på otillräcklig syrahäm
ning och i sådana fall har Nexium en bättre effekt. Motsvarande gäller inte
för Lanzo. Det har kunnat utredas att Nexiums bättre effekt väger upp det
högre priset. Studier ger däremot inte stöd för att Lanzo har bättre effekt än
omeprazol överhuvudtaget. Det är därmed ointressant att diskutera hur
mycket högre priset är. Det avgörande är således kostnaden för respektive
behandling ställd i relation till vilken ökad hälsa den ger upphov till och de
alternativa kostnader som avstående från respektive behandling medför.

Behandling av H Pylori

Det är riktigt att Nexium HP utrotar både bakterier och läker sår på en
vecka. Lanzo utrotar visserligen bakterier på en vecka men läker inte sår på
en vecka utan på två. Av produktresumeerna för Lanzo framgår att en veck
as behandlingstid bara gäller för HP-eradikeringen. För sårläkning anges en
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behandlingstid på minst två veckor. Lanzo är därför inte ett billigare alter
nativ än Nexium HP. Att kostnaderna för behandling som helhet kan variera
vid vissa kombinationer med antibiotika har en viss men inte avgörande
betydelse. Kostnaden Tår Lanzo i dessa behandlingskombinationer översti
ger fortfarande kostnaden för omeprazol.

Wyeth genmäler bl.a. följande.

Kostnadseffektivitet och begreppetpristolerans

Wyeth är av den uppfattningen att det är indikationerna och användnings
anvisningarna i FASS/produktresumen som ska användas vid jämförelser
av olika protonpumpshärnmare, förutom när det finns tillförlitlig dokumen
tation som visar att uppgifterna i produktresumen inte stämmer med verk
ligheten. Vid jämförelse mellan Lanzo och omeprazol firms anledning att
frångå produktresumen för omeprazol eftersom studier visar att i praxis
används högre doser för omeprazol.

En objektiv och saldig bedömning av kostnadseffektiviteten visar att Lanzo
har en rimlig kostnad ställd i relation till läkemedlets effekt Vid fYra av
fem indikationer faller Lanzo inom den av LFN bestämda pristoleransen
varav en indikation står för en stor del av all behandling inom aktuellt sjuk
domsområde, symtomatisk behandling av GERD. Här är Lanzo det billigas
te alternativet.

LFN:s beslut om generell subvention irmebär att även läkemedel som ligger
utanför den av LFN bestämda pristoleransen fortsätter att omfattas av sub
ventionssystemet trots att läkemedlet ifråga inte visats ha någon bättre ef
fekt som motiverar det högre priset. Pristoleransen irmebär att LFN på ett
skönsmässigt och icke förutsebart sätt bestämmer vilka läkemedel som ska
omfattas av förmånerna.
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Läkemedlet Pantoloc omfattas av läkemedelsfönnånema trots att läkemed
let kostar mycket mer än Lanzo. Pantoloc 40 mg (vilket motsvaras av Lan
zo 30 mg och omeprazol 40 mg) ligger utanför pristoleransen utan att läke
medlet har visats ha någon bättre effekt. Detta beror på att aktuellt läkeme
delsföretag sänkte sitt pris avseende Pantoloc 20 mg (motsvarar Lanzo 15
mg och omperazol20 mg) under LFN:s handläggning så att detta preparat
föll inom pristoleransen. För Pantoloc 40 mg gjordes ingen prissänkning,
ändå beviljade LFN Pantoloc generell subvention. Wyeth som istället valt
att sänka sitt pris för Lanzo 15 mg efter LFN:s beslut omfattas dock inte.
Något skäl eller underlag för en prissänkning innan LFN fattade sitt beslut
fanns inte eftersom begreppet pristolerans dessförinnan var okänt i svensk
rätt.

Unika egenskaper

Wyeth ställer sig frågande till LFN:s påstående om att ett mycket stort antal
patienter har ställts om från Lanzo till omeprazol eftersom det inte framgår
vad nämnden grundar sitt yttrande på.

LFN har anfört att Lanzo munsönderfallande tabletter kan bytas ut mot Lex.
Nexium. Av Nexiums produktresume framgår att det är en stor skillnad
mellan användningen av Lanzo munsönderfallande tablett som smälter i
munnen under tio sekunder och de åtgärder som krävs för att Nexium ska
kunna användas. Varken beträffande omeprazol eller Pantoloc innehåller
produktresumen någon anvisning om hur dessa läkemedel kan hanteras av
patienter med sväljsvårigheter.

Ett läkemedels beredningsform kan ha avgörande betydelse för patienter
med sväljbesvär. Enligt Läkemedelsverkets kriterier för utbytbarhet ska
läkemedel ha samma beredningsform för att vara utbytbara. Ä ven skillnader
i läkemedlens egenskaper, såsom lätthet att svälja, medför hinder mot ut
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bytbarhet. Lanzo munsönderfallande tablett kan därvid inte bytas vid apote
kets expediering av recept.

Wyeth bestrider att administrering via sond enbart avser patienter som vår
das inneliggande på sjukhus. Sonder används normalt vid behandling av
barn och äldre p.g.a. sväljningsproblem. Många av dessa behandlas inom
den öppna vården.

Inom pristoleransen

Lanzo enterokapslar marknadsförs inte längre av Wyeth. Det är således
endast Lanzo munsönderfallande tabletter som kommer att finnas på mark
naden i framtiden. Lanzo 15 mg faller efter prissänkningen inom pristole
ransen. Rekommenderad dos av Lanzo vid samtliga långtidsbehandlingar är
Lanzo 15 mg. Långtidsbehandlingar som kan pågå under flera år står för ca
70 procent av all behandling inom aktuellt område.

Vid jämförelse mellan Lanzo och billigaste omeprazol är behandlingskost
naden högre får Lanzo än omeprazol vid akut behandling av erosiv GERD
där behandlingen pågår under maixma1t åtta veckor. Behandlingskostnaden
är dock lägre än för Nexium som är med i förmånerna, trots att Nexium inte
har visats ha bättre effekt än Lanzo vid behandling av erosiv GERD. Vid
långtidsbehandling av erosiv GERD ligger Lanzo inom pristoleransen.
Merparten av all behandling avser långtidsbehandling av erosiv GERD och
symtomatisk behandling av GERD. Även vid jämförelse mellan Lanzo och
dyraste omeprazol är Lanzo billigast vid två av fem indikationer.

Lanzo utrotar H. Pylori och läker sår på en vecka. Detta framgår av infor
mationen på FASS rör förskrivare och av Lanzos produktresume. Eftersom
protonpumpshärnmare vid eradikering av H. Pylori alltid ska kombineras
med två sorters antibiotika måste man rimligen titta på hela kostnaden för
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behandlingen och inte bara på kostnaden för just Lanzo respektive omepra
zol. Vid beaktande av helhetskostnaden ligger Lanzo inom pristoleransen
liksom vid profylax vid NSAID-behandling.

Wyeth har visat genom uträkningar från hälsoekonorner att patienters fak
tiska behandlingsavbrott i kombination med Lanzos snabbare symtomIind
rande effekt jämfört med omeprazol motiverar den prisskillnad som finns
mellan läkemedlen. Värdet av Lanzos snabbare anslagstid under den första
behandlingsveckan motiverar det högre priset. Behandlingsuppehåll vid
långtidsbehandling av erosiv GERD innebär inte att man använder proton
pumpshämmaren på ett felaktigt sätt. Det avspeglar dessutom en klinisk
praxis som ska användas vid hälsoekonomiska analyser. LFN kan inte lägga
mindre vikt vid behandlingen av symtomatisk GERD när nämnden jämför
behandlingskostnaden för olika läkemedel, särskilt med beaktande av att en
mycket stor del av all behandling avser just symtomatisk GERD.

Det stämmer att läkemedelsförmånema är ett i princip produktbaserat sy
stem. Här finns dock skäl att frångå huvudprincipen. En begränsning av
användningen av Lanzo får genomslag i den kliniska vardagen och utgör ett
verksamt instrument för att begränsa användning av läkemedlet till de pati
enter där Lanzo är mer kostnadseffektivt än de subventionerade alternati
ven.

LFN genmäler bl.a. följande.

Kostnadseffektivitet och pristolerans

I genomgången av protonpumpshämmare har effekten hos produkterna be
funnits vara likvärdig, om än inte identisk. Det har varit rimligt att tolerera
en skillnad i behandlingskostnad på en krona motsvarande omkring 25 pro
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cent. För större skillnader krävs däremot ett underlag som visar en nytta
som motiverar skillnaden.

Wyeth gör gällande att även andra omeprazol får omfattas av läkemedels
förmåner trots att de ligger utanför pristoleransen. De exempel som ges
gäller emellertid bara enstaka förpackningar av vissa omeprazol och Panto
lock som ligger högre. Dessa förpackningar är utbytbara och byts normalt
till en billigare förpackning. Pantoloc förkommer i behandlingsregimer som
ligger inom pristoleransen vid tre diagnoser medan Lanzo bara gör det när
det gäller två diagnoser. Besluten har sin grund i j ämförelser av relationen
mellan kostnaden för behandlingen och effekten av den. Grunden för jäm
förelserna är respektive läkemedels behandlingsregim vid de olika diagno
ser som kan vara aktuella. Ställningstagandet kan därför inte baseras på
jämförelser av priser på enskilda styrkor och förpackningsstorlekar.

Begränsningar av subventionen ska användas bara vid särskilda skäl. Det är
inte lämpligt att bedöma varje enskild förpackning eller styrka av ett läke
medel var för sig. Det skulle leda till en svåröverskådlighet i förmånssyste
met. Om bedömningen bryts ner på alltför små nischer finns det alltid något _
fall för alla läkemedel där de i någon mening kan bli kostnadseffektiva. I ett
generellt utformat förmånssystem måste emellertid en helhetsbedömning
göras utifrån de väsentliga effekterna i de väsentliga och typiska situatio
nerna.

Utifrån bakgrunden att de olika protonpumpshämmarna är lika effektiva per
mg finns inte heller anledning att frångå produktresumen. Man måste utgå
från de tabletter som finns, med de styrkor de finns i och den behandlings
regim som faktiskt kan användas med ledning av produktresumen. Frågan
är inte heller om Lanzo i en viss dosering faller inom pristoleransen utan
om Lanzo vid en helhetsbedömning av aktuella sjukdomar och behand
lingsalternativ faller inom pristoleransen.
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Unika egenskaper

Sväljproblem är ovanliga och av olika svårighetsgrad. Vid lättare problem
kan patienten klara av att svälja en tablett. Om de är svårare kan en mun
sönderfallande tablett, eller likaväl innehållet i en kapsel uppslammat i vat
ten, fungera. Något särskilt behov av Lanzos munsönderfallande tablett
föreligger inte. Sväljproblem som kräver att läkemedlet måste tillföras via
sond är sällsynta. I sådana fall fungerar det att ge Nexium via sond. Att
Lanzo skulle kunna vara enklare att hantera kan inte tillmätas någon större
betydelse ur förmånssynpunkt eftersom det normalt sett handlar om patien
ter som vårdas på sjukhus eller inom hemsjukvården. Även om Wyeth kun
de presentera underlag som skulle styrka ett stort terapeutiskt behov aven
munsönderfallande tablett så krävs också utredning som visar att bered
ningsformen har så stor betydelse att det motiverar kostnaden.

Behandling av R Pylori

Lanzo kan användas tillsammans med klaritromycin 250 mg och metroni
dazole 400 mg eller tillsammans med amoxicillin l g och klaritromycin 250
mg. Omeprazol kan dock bara användas tillsammans med klaritromycin
250 mg och metronidazole 400 mg. Jämförs samma antibiotikakombination
så är Lanzo dyrare. Enda sakliga grunden till att jämföra olika antibiotika
kombinationer skulle vara att det i praktiken enbart är den andra kombina
tionen som används för Lanzo. Wyeth har inte visat detta och utredningen
ger inte heller i övrigt stöd för att så skulle vara fallet. Man får därför utgå
från att Lanzo används i båda anlibiotikakombinationerna. Wyelh har inte
visat att fördelningen mellan de olika kombinationerna är sådan att Lanzo
skulle falla inom pristoleransen.

Wyeth har i yttrande vidhållit sin inställning och vad gäller behandling av

H. Pylori anfört bl.a. följande. I ett helhetsperspektiv faller behandling med
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Lanzo inom pristoleransen vid indikationen H. Pylori. Lanzo kan till skill
nad från omeprazol och Nexium HP även kombineras med amoxicillin 1 g
och metronidazol 400 mg som utgör det enda behandlingsalternativet för
patienter som av olika anledningar inte tål klaritromycin.

Länsrätten har den 31 oktober 2007 på Wyeths begäran hållit muntlig för
handling i målet. På Wyeths begäran har vittnesfcirhör hållits med överläka
ren Lena Grahnquist och med biträdande professorn Lita Tibbling Grahn.

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser

Eilligt 5 § första stycket LLF avses med läkemedelsförmåner enligt denna
lag ett skydd mot höga kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade
varor som avses i 15 och 18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den
enskildes kostnader för sådana varor.
Eilligt 10 § LLF får Läkemedelsförmånsnärnnden på eget initiativ besluta
att ett läkemedel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte
längre ska ingå i förmånerna.
Enligt 11 § LLF får Läkemedelsförmånsnämnden, om det finns särskilda
skäl, besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsför
månerna endast för ett visst användningsområde.
Läkemedelsförmånsnämndens beslut får förenas med andra särskilda vill
kor.
Enligt 15 § LLF ska ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkemedels
förmånerna och ett försäljningspris fastställas för läkemedlet under förut
sättning
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 ändamålseilliga.
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Av 2 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att må
let för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen. Av andra stycket framgår att vården ska ges med respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde
till vården.

Utredningen i målet

Vid den muntliga förhandlingen har Wyeth anfört bl.a. följande. Lanzo är
en dyrare men bättre produkt. Det finns inga andra munsönderfallande ta
bletter bland de andra protonpumpshärnrnarna. Det går därför inte att till
lämpa pristolerans avseende Lanzo eftersom produkten är unik och saknar
alternativ. LFN har i sitt beslut inte beaktat att munsönderfallande tabletter
är den enda möjligheten för flera patientgrupper. Varken omeprazol eller
Nexium fungerar bra i sonder utan riskerar att slamma igen slangen. Lanzo
munsönderfallande tablett tar 10 sekunder att svälja. Den fungerar vidare
bra vid sond och PEG även hos små barn. Även om en pristolerans skulle
tillämpas så faller Lanzo inom denna vid fyra av fem indikationer. Det sub
ventionerade Pantoloc faller inom pristoleransen vid tre av fem indikationer
varför även Lanzo borde falla inom subventionen.

Vid den muntliga förhandlingen har LFN anfört bl.a. följande. Lanzo har
ett för högt pris och Wyeth har inte kunnat visa skäl till varför man ska till
låtas ha det. Det har inte visats på vilka onuåden i sjukvården man kan göra
en vinst på de munsönderfallande tabletterna. Lanzo är inte godkänt för
användning på barn varför det är svårt att ta hänsyn till behandling av barn.
Det räcker inte att ett läkemedel faller inom pristoleransen vid tre av fem
indikationer utan en helhetbedömning ska göras. Lanzo faller fortfarande
utanför pristoleransen vid två av tre GERD-tillstånd.

Lena Grahnquist har vid den muntliga förhandlingen uppgett bl.a. följan

de. Hon är barnläkare och specialist inom barn- och ungdomsmedicin. Hon
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är överläkare och sektionschef för barngastroenterologi och nutrition vid
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hennes profilornråde är barngastroenterologi
och hon har arbetat med detta område sedan 1990. Hon arbetar med barn
med mag- och tarmsjukdomar och har erfarenhet av GERD hos barn. Unge
får 10 procent av hennes patienter har diagnosen GERD. Hon har läst
LFN:s beslut och reagerade över att man överhuvudtaget inte har tagit hän
syn till barn. Inte heller har man beaktat personer med sväljsvårigheter. Inte
någonstans i beslutet talar man om beredningsformer eller beaktar barnper
spektivet. I kontakter med LFN framkom att de missat att barn faktiskt be
handlas för dessa tillstånd och nämnden ville hitta en lösning utan att behö
va ändra det redan fattade beslutet. Resultatet blev att direktiv utgick till
landstingen att hitta lösningar så att enskilda familjer inte skulle drabbas.
Den stora gruppen barn som behandlas med dessa läkemedel behandlas för
kroniska sjukdomar. De tillhör en sårbar patientgrupp som får betala för
sina läkemedel varje dag år efter år. De flesta barn som behandlas vistas i
hemmet och inte på sjukhus. Drygt 1000 barn med gastrostomiknapp eller
sond behandlas i hemmen. Det är ingen större skillnad i effekt mellan ome
prazol, Nexium och Lanzo. Omeprazol går dock inte att spruta genom sond
eller knapp. Nexium går att spruta genom vissa knappar men inte genom
sond med lång slang eller genom en liten sond för barn. Lanzo fInns i en
annan beredningsform som kan smälta på tungan. Den går också att lösa i
lite vatten och kan då ges i tunna slangar och genom små knappar. För de
sonder där Nexium inte går att använda är det enda alternativet Lanzo som
har en mer löslig beredningsform. LFN:s beslut innebär att det saknas be
handlingsalternativ för hennes patienter om inte föräldrarna sj älva ska stå
för enorma läkemedelskostnader. Innan Lanzo fanns användes uteslutande
H2-blockerare. Protonpumpshämmare är dåligt studerade på barn men man
har mest klinisk erfarenhet av omeprazol. Lanzo borde ges en generell sub
vention för patienter med sond eller knapp.
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Lita Tibbling Grahn har vid den muntliga förhandlingen uppgett bl.a. föl
j ande. Hon har under 3Oårs tid varit verksam vid matstrupslaboratorierna
på Universitetssjukhuset i Linköping där hon handlett ett flertal doktoran
der. Hon bedriver fortfarande forskning och undervisning inom området.
Under senare år har hon varit styrelseordförande för Svenska Dysfagiför
bundet. Dysfagi är ett vidsträckt begrepp som kan vara allt från svårigheter
att få maten till munnen till sväljsvårigheter som härrör från munnen, sval
get eller matstrupen. I Sverige lider ca 200 000 människor av reflux och
dysfagi orsakat av mellangärdesbråck. Ytterligare ca la 000 märmiskor
med neurologiska problem lider också av dysfagi. Varje år drabbas 30 000
av stroke. Ca la procent av dessa får kvarstående sväljsvårigheter. En lös
ning för dessa patienter kan vara att sätta en PEG som de får sköta själva i
hemmet. Det är ett stort problem för patienter med sväljsvårigheter att sväl
ja tabletter eftersom det finns risk att kapseln fastnar. Kapslar ska vidare
sväljas ned med vatten. För patienter med dysfagiproblem, främst relatera
de till munhåla/svalg, är vätska mycket svårkontrollerat och hamnar lätt i
luftvägarna. För att kunna svälja ner en kapsel tar dessa patienter ofta istäl
let fil eller kräm för att kapseln lättare ska glida ned. PH-värdet i dessa
produkter är dock sådant att det löser upp läkemedlet så att det blir overk
samt. Av FASS framgår därför att dessa läkemedel inte får blandas med
annat än vatten utom möjligen apelsinjnice som är surt. Det är dock inte
särskilt lämpligt att ge patienter med refluxbesvär apelsinjuice just efter
som det är för surt. Nu finns det munsönderfallande tabletter som är enkla
att få ned och som därmed är bättre. Det är därför obegripligt att man inte
använder dessa. Granulatkornen i Lanzo är dessutom ca 1000 gånger mind
re än kornen i Losec som lätt fastnade och klumpade ihop sig i tunna sond
slangar. De små kornen motverkar även att man tuggar på kornen vilket
man inte får göra.
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Länsrättens bedömning

Frågan i målet är om läkemedlet Lanzo ska omfattas av läkemedelsförmå
nerna. Enligt 15 § LLF ska ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkeme
delsförmånerna (subventioneras) om kostnaderna för användningen av lä
kemedlet framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhälls
ekonomiska synpunkter (kostnadseffektivitetsprincipen). Vid bedömningen
av ett läkemedels kostoadseffektivitet ska de grundläggande kraven i hälso
och sjukvårdslagen beaktas, dvs. människovärdesprincipen och behovssoli
daritetsprincipen. Människovärdesprincipen innebär att vården ska ges med
respekt for alla människors lika värde och for den enskilda människans vär
dighet. Behovssolidaritetsprincipen innebär att den som har det största be
hovet av hälso- och sjukvården ska ges foreträde till vården (prap.
2001102:63 s. 44). Vid bedömningen av ett läkemedels kostnadseffektivitet
ska vidare ett brett helhetsperspektiv anläggas (a.a. s. 46). Vid bedömning
en av om ett läkemedel uppfyller förutsättningarna for subvention måste
således en avvägning göras mellan dessa grundläggande principer.

LFN har efter en genomgång av läkemedel mot sjukdomar orsakade av
magsyra kommit fram till att samtliga protonpumpshämmare ger ett likvär
digt behandlingsresultat men att generiskt omeprazol är det billigaste alter
nativet. För att skapa ett utrymme för en viss sortimentsbredd har man
emellertid tillåtit subvention även av andra protonpumpshämmare under
förutsättning att de faller inom en viss pristolerans. Med detta avses att
kostoaden för behandling med ett visst läkemedel måste falla inom ett visst
prisintervall beräknat utifrån det billigaste läkemedlet (generiskt omerpra
zol) for att läkemedlet ska få ingå i läkemedelsförmånerna. LFN har i det
överklagade beslutet funnit att Lanzo inte ryms inom den pristolerans som
LFN slagit fast ska gälla för den aktuella terapigruppen.
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Wyeth har i första hand gjort gällande att Lanzo är en unik produkt som inte
är utbytbar och att det därför inte är möjligt att tillämpa en s.k. pristolerans.

Länsrätten bedömer utifrån vad som framkommit i målet att det inte finns
något stöd för att Lanzo skulle vara unikt på så sätt att läkemedlet skulle
vara mer effektivt än de andra protonpumpshämmarna. Tvärtom har det
visat sig att samtliga protonpumpshämmare ger en ungefär likartad behand
lingseffekt. Det är emellertid ostridigt att Lanzo är den enda protonpumps
hämmaren på marknaden som finns som munsönderfallande tablett. Det har
vidare framkommit att den munsönderfallande tabletten har en större lös
lighet med betydligt mindre granulatkorn än övriga protonpumpshämmare.
Dessa egenskaper medför fördelar genom att det för en del patienter blir
enklare att ta medicinen. Därutöver finner länsrätten att beredningsfonnen
utgör det enda möjliga alternativet t.ex. vid administrering via vissa sonder
och PEG:ar där finkornighet krävs för att undvika att de slammar igen. De
munsönderfallande tabletterna har således en unik beredningsfonn som, för
ett inte obetydligt antal patienter, inte kan ersättas på ett acceptabelt sätt av
andra protonpumpshämmare. Vid sådana förhållanden ter det sig inte rim
ligt att på grundval aven viss bestämd pristolerans utesluta denna bered
ningsfonn från fönnånerna. Mot denna bakgrund finner länsrätten att kost
naden för användningen av Lanzo munsönderfallande tabletter är rimlig.
Wyeths andrahandsyrkande ska således bifallas och Lanzo munsönderfal
lande tabletter 15 mg och 30 mg ska omfattas av läkemedelsfönnånerna
utan begränsning till viss behandling.

Vad gäller Lanzo enterokapslar saknas däremot motsvarande skäl att frångå
LFN:s bedömning. Dessa ska dänned inte i någon fonn omfattas av subven
tionen.
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Av 27 § LLF framgår att denna dom gäller omedelbart.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 31091la)

~d~(~&~

Marie-Louise Diurson
ChefSrådman

Chefsrådman

I avgörandet har deltagit nämndemännen Laila Högdahl, Eivor Nyman och
Berti10genstam. Föredragande har varit länsrättsfiskalen Ulrika Melander.
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BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden

BERÖRT FÖRETAG

Datum

Vår beteckning

2006-01-18

98212004

Wyeth Lederle Nordiska
Box 1822
171 24 Solna

Företrädare: Martin Lefvert

SAlffiN
Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsf6rmånsnämnden beslutar att läkemedlet Lanzo från och med den l maj 2006 inte
längre ska ingå i läkemedelsf6rmånema.

Postadress
Box 55, 171 11 SOLNA

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1

Telefonnummer
08-5684 20 50

Telefaxnurilmer
08-5684 20 99
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SKÄLEN FÖR BESLUTET
Läkemedelsfönnånsnämnden kan enligt 10 § lagen (2002:160) om läkemedelsfönnåner m.m.
på eget initiativ besluta om att ett läkemedel som ingår i läkemedelsfönnånerna inte längre
ska ingå i fönnånerna. Förutsättningen för detta är att kriterierna i 15 § samma lag inte är
uppfyllda.
Enligt 15 § nyss nämnda lag skall ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkemedels
fönnånerna och fcirsäljningspris fastställas för läkemedlet under förutsättning
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 enligt en
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läke
medelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.
Läkemedelsfånnånsnämnden gör följande bedömning.
I behandlingen av syrarelaterade sjukdomar och symtom med lansoprazol, den aktiva
beståndsdelen i Lanzo, når man i allt väsentligt resultat som är likvärdiga med omeprazol. De
behandlingskostnader som kan räknas fram från doserings- och användningsanvisningama i
produktresumeema är högre för lansoprazol än för generiskt omeprazol.
Även när läkemedel har likvärdig behandlingseffekt kan de ha vissa särskilj ande egenskaper
av värde för en mindre grupp patienter. Det primära syftet vid medicinering med
protonpumpshämmare är syrahämning. Men även om ett antal läkemedel bedöms ha lika god
syrahämmande fönnåga, så kan läkemedlen skilja sig åt vad gäller någon annan egenskap som
eventuellt kan vara av värde för vissa patienter. Sådana smärre kvalitetsskilInader är ofta
svåra att mäta och värdera med hälsoekonomiska metoder. Läkemedelsfönnånsnämnden har
därför funnit att avsaknaden av ett sådant underlag inte bör medföra att man helt bortser från
dessa skillnader. Inom skilda terapiområden kan det också finnas olika stora behov av flera
preparat. Det är också av den anledningen viktigt att det skapas ett utrymme som tillåter att
det finns mer än en läkemedelssubstans att tillgå vid behandlingen av varje sjukdom. Detta är
motivet till att en pristolerans används i den genomgång av läkemedelssortimentet som
Läkemedelsfönnånsnämnden har att göra.
För det nu aktuella terapiområdet, läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra, är dock
behovet av sortimentsbredd litet i förhållande till andra terapiområden. Kliniska data visar att
en absolut maj oritet av patienterna svarar väl på alla protonpumpshämmare. Eftersom behovet
av sortimentsbredd inom detta område är förhållandevis litet motiverar det en relativt
begränsad pristolerans.
Kostnaden för den vanligaste dygnsdosen omeprazol, 20 mg, ligger något under fyra kronor.
Så gott som samtliga produkter i den generiska utbytesgruppen ligger i ett mycket snävt
prisintervall kring denna nivå. De prissänkningar som gradvis skett inom utbytesgruppen har
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varit mindre än en krona. En krona utgör därför tillräcklig pristolerans för detta terapiområde.
Behandlingskostnaden för ett läkemedel måste rymmas inom denna prisintervall för att det
även fortsättningsvis ska få ingå i läkemedelsförmånerna. Nämnden beräknar
behandlingskostnaden utifrån användningsanvisningarna i produktresumen.
Skillnaderna i behandlingskostnad mellan Lanzo och omeprazol är emellertid sådana att de
inte ryms inom den pristolerans Läkemedelsförmånsnämnden anser bör gälla for
terapigruppen.
Läkemedelsförmånsnämnden finner därför att Lanzo inte uppfyller förutsättningarna i 15 §
lagen om läkemedelsförmåner m.m. för att i fortsättningen ingå i läkemedelsförmånerna.

BAKGRUND
Genom lagen om läkemedelsförmåner m.m. infördes nya regler för subventionering av
läkemedel. För att ett läkemedel ska kunna tas in i läkemedelsförmånerna krävs sedan den
l oktober 2002 att det uppfyller de kriterier som ställs upp i den nya lagen.

Läkemedelsf6rmånsnäLTJ11den har i uppgift for att göra en genomgåIlg av det befmtliga
läkemedelssortimentet. Nämnden ska då pröva om de produkter som subventioneras efter
beslut enligt tidigare gällande ordning även uppfyller förutsättningarna i den nya lagen.
Genomgången av läkemedelssortimentet sker med utgångspunkt i terapigrupper. Prövningen
av om Lanzo uppfyller forutsättningarna för subvention enligt den nya lagen har skett inom
ramen för genomgången av gruppen Läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra.

UTREDNING I ÄRENDET
Allmänt
Läkemedelsförmånsnämnden har vid sin genomgång av läkemedel mot sjukdomar orsakade
av magsyra valt att dela in läkemedlen i tre undergrupper: protonpumpshämmare, H2
blockerare och övriga. Läkemedlen används vid flera olika sjukdomar och symtom orsakade
av magsyra och för dessa har LFN gjort följande indelning:

Magsår
•
Sår i tolvfingertarmen (Ulcus duodeni)
•
Sår i magsäcken (Ulcus ventriculi)
•
Sår framkallade av NSAID-läkemedel
•
Förebyggande av sår vid behandling med NSAID-läkemedel
Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
•
Erosiv GERD (GERD med slemhinneskador)
•
Symtomatisk GERD (GERD utan slemhinneskador)
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Den största delen av förskrivningen gäller sannolikt GERD, Utöver magsår och GERD
används läkemedlen förmodligen också utanför godkänd indikation för så kallad funktionell
dyspepsi_
Protonpumpshämmare, bland vilka Lanzo ingår, och H2-blockerare är läkemedel som
hämmar produktionen av magsyra och de har i allt väsentligt samma användningsområde.
Protonpumpshämmarna har en större syrahämmande effekt än H2-blockerarna och visar sig
också ge bättre behandlingsresultat. Behandlingskostnaderna för H2-blockerarna är
visserligen lägre, men skillnaden i behandlingskostnad kan i de flesta fall inte kompensera för
skillnaden i behandlingseffekt och protonpumpshämmarna är därför det kostnadseffektiva
alternativet vid de flesta tillstånden.
Läkemedlen i gruppen övriga är läkemedel med en i förhållande till protonpumpshämmare
och H2-blockerare mycket begränsad och minskande användning. De används till delar vid
samma diagnoser som protonpumpshämmarna och H2-blockerarna. Men de utgör inga bra
alternativ till protonpumpshämmare och H2-blockerare, varken med hänsyn till
behandlingseffekt eller kostnader.
De olika sjukdomarna ger upphov till symtom och organpåverkan av varierande
svårighetsgrad. Ett obehandlat magsår kan utvecklas till ett mycket allvarligt - i extremfallet
livshotande - tillstånd. Skälen för att magsår alltid ska behandlas är övertygande och få om
någon ifrågasätter att behandlingen ska ske med protonpumpshämmare. Vid närvaro av
bakterien H. pylori ska protonpumpshämmaren kombineras med lämplig antibiotika för
eliminering av bakterien.
De gastroesofageala sjukdomarna, GERD, uppvisar stor variation med avseende på
svårighetsgrad både vad gäller organpåverkan och förekomst av symtom. Svårare former,
framförallt erosiv GERD, kräver kraftfull syrahämning och ska behandlas med
protonpumpshän1lllare. För patienter med mildare former, framför allt vid symtomatisk
GERD, kan man nå ett tillfredställande behandlingsresultat även av läkemedel som har en
mindre kraftfull syrahämning. Det innebär att H2-blockeran; kan vara ett alternativ i
behandlingen av lindriga besvär.
I läkemedlens produktresumeer görs en skillnad mellan erosiv och symtomatisk GERD. Det
krävs emellertid en omfattande diagnostik för att fastställa om patienten har en erosiv eller
symtomatisk GERD. Gastroskopi är det första steget i en sådan, men i klinisk praxis tillgång
till gastroskopi ofta begränsad. Det innebär att i praktiken är behandlingen i stor utsträckning
baserad på de symtom patienten redovisar för läkaren. Finner läkaren att GERD är den
sarmolika orsaken till patientens besvär behandlas patienten med ett syrahämmande läkemedel
och om patienten svarar på behandlingen anses detta bekräfta diagnosen.
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Lanzo
Lanzo, med lansoprazol som aktiv beståndsdel, tillhör gruppen protonpumpshämmare. De
studier som fciretaget redovisat fcir sin produkt, och de studier som
Läkemedelsfcirmånsnämnden i övrigt haft tillgång till, visar att Lanzo ger behandlingsresultat
som är likvärdiga de fcir omeprazol.
Behandlingskostnaderna får Lanzo skiljer sig från dem ror generiskt omeprazol.

Tabell l. Behandlingskostnaden per indikationfär Lanzo och generiskt omeprazol. Kostnaden
är beräknad utifrån den för sjukdomen angivna doseringen och redovisad som kostnad per
kur eller vid !ångtidsbehandling som kostnad per dag

Sjukdom

ErosivGERD

Läkemedel

Omeprazol
Lanzo

Styrka och

Kostnad

Kostnad

AlP

AUP

förp.stor/ek

AlP

AUP

index

index

20 mg X 1 under
4 + ev 4 veckor

20 mg, 28 st

110,50

156,00

100

100

30 mg x 1 under

30 mg, 28 st

252,00

301,50

228

193

Dosering

4 + ev 4 veckor
Långtjds~

Omeprazol

ZOmgx1,
hos vissa 10 mg x 1. vid
svikt 40 mg x 1

20 mg, 100 st

3,70

4,14

100

100

Lanzo

15mgx1,
vid svikt 30 mg x 1

15 mg, 98 st

4,77

5,32

129

129

Omeprazol

ZOmgx1,
hos vissa 10 mg x 1 under
2 till max 4 veckor

20 mg, 28 st

110,50

156,00

100

100

Lanzo

15-30 mg x 1 under 2 till
max 4 veckor

15 mg, 2x14 (28) st

133,38

219,00

121

140

Omeprazol

20 mg x 2 under 7 dagar

20 mg, 14 st

44,00

82,00

100

100

Lanzo

30 mg x 2 under 7 dagar

30 mg, 14 st

122,22

168,00

278

205

Omeprazol

20 mg x 1

20 mg, 100 st

3,70

4,14

100

100

15mgx1,

15 mg, 98 st

4,77

5,32

129

129

behandling
erosiv GERD

Symtomatisk

GERD -akut

HP eradikering
vid sår

Profylax NSAIDrelaterade sår
eller besvär

Lanzo

vid svikt 30 mg x 1

Det ska noteras att när lansoprazol för elimineringen av bakterien H. pylori kombineras med
klaritromycin och amoxicillin eller metronidazol används klaritromycin i dosen 250 mg,
medan dosen i kombination med övriga protonpumpshämmare anges till 500 mg. Skillnaden i
behandlingskostnad mellan klaritromycin 250 och 500 mg motsvarar merkostnaden fcir
lansoprazol i fårhållande till omeprazol. Något motsvarande gäller dock inte när lansoprazol
kombineras med amoxicillin och metronidazol.
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Företaget anför
Företaget har vid överläggning med nänmden, och i de synpunkter man länmat på utkastet till
slutrapport, angett följande egenskaper som betydelsefulla för kostnadseffektiviteten hos
Lanzo i jämförelse med omeprazol och andra protonpumpshämmare:
•
•
•
•
•
•

Snabb symtomlindring
Vid behovs-medicinering
Normal dos 15 mg
Flexibla kombinationer vid eliminering av bakterien H. pylori
Munsönderfallande tablett i stället för protonpumpshämmare intravenöst
Lansoprazols kostnadsfördelar

Företaget anför att LFN trots att man funriit att Lanzo har en snabbare insättande effekt inte
tar hänsyn till detta i sitt övervägande om fortsatt subvention för Lanzo.

LandsUngenssynpunkter
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har yttrat sig över ett utkast till slutrapport i
genomgången av läkemedel vid syrarelaterade symtom och framfört bland annat följ ande
synpunkter:
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp accepterar begreppet pristolerans.
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp ansluter sig till projektgruppens åsikt att 1 krona
per dag är rimlig pristolerans för PPI.
Ur ett prioriteringsperspektiv anser gruppen att begränsningen av förmånsberättigade
indikationer är nödvändigt. De begräsningar som gjorts överensstämmer väl med SBU:s
slutsatser.
Landstingens förmånsgrupp anser att man inte tagit tillräcklig hänsyn till de resultat som
presenterats i Vitols och Hellströms översiktsartikel, "The choice of Proton Pump
Inhibitor: Does it matter?", vid beräkning av relevanta doser och priser. Projektgruppen
har enbart använt sig av FASS-doseringar vilket blir missvisande. I FASS är dosering
för omeprazollägre än praxis vilket Vitols och Hellström visar. Med korrekt beräkning
av kostnader för omeprazol bedömer landstingens läkemedelsförmånsgrupp att även
lanzoprazol och pantoprazol ryms inom pristoleransen.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR ~ PRÖVNINGSTILLSTÅND

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

Skrivelsen med överklagande skall innehålla

1.

Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten
inom tte veckor från den dag då klaganden
fick del av beslutet. Tiden för överklagandet
för offentligpart räknas 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 skall kunna tas upp i
kammarrätten fordras att prövningstillstånd
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill
stånd om det är av vikt för ledoing av rättstil
lämpningen att överklagandet prövas, anled
ning förekommer till ändring i det slut vartill
länsrätten kommit eller det annars finns syn
nerliga skäl att prova överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står läns
rättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tyclligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövnings
tillstånd bör meddelas.

2.

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
görs till kammarrätten,
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,
S.

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.

w'tlw.domstol.se

