
Sid 1 (16) 

LÄNSRÄTTEN I 
STOCKHOLMS LÄN 
Rotel 551 
Avd 5 

DOM 
2004-12-14 
Meddelad i 
Stockholm 

Mål m 

18516-04 

cl 
1 Fl] 

KLAGANDE '" 
:"::'·~~;-'=·c··,.::.-c'" ~-.~ ~V-·,Bayer AB, 556051-3870 _. -"'i.;'..;-n"tj .- : ,,::.'2;'.,

''l ~ r .~j(} Yl 
, __ v, "~"."f'"',o(~",.~~,•• "._",."~ 

Omb~: I. 
Advokat Magnus Eriksson och jur.kand. David Löfgren
 
Linklaters Advokatbyrå AB
 
Box 7833
 
103 98 Stockholm
 

MOTPART
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Läkemedelsförmånsnämndens beslut den 1 september 2004, dm 786/2004, se bilaga 1 

SAKEN 
Ansökan om att läkemedlet Levitra skall omfattas av läkemedelsförmånerna enligt lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

Bayer AB (bolaget) har ansökt om att läkemedlet Levitra skall omfattas av läkemedelsför

månerna och att ett pris skall fastställas. Bolaget har för avsikt att tillhandahålla Levitra i 

förpackningar om fyra respektive tolv stycken tabletter i styrkorna 5, 10 och 20 mg samt en 

förpackning om åtta stycken tabletter i styrkan 10 mg. Bolaget har begärt att priset skall fast

ställas till 201 kr och 5 öre, 234 kr och 94 öre respektive 284 kr och 26 öre för förpackningar 

om fyra tabletter, 455 kr och 57 öre för förpackningar om åtta tabletter samt 570 kr och 40 

öre, 666 kr och 41 öre respektive 813 kr och 24 öre för förpackningar om tolv tabletter. 

Läkemedelsformånsnämnden har beslutat att avslå bolagets ansökan, se bilaga 1. 

Bolaget överklagar och framställer i nedan angiven ordning följande alternativa yrkanden: 

1. att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånerna och att ett pris skall fastställas enligt ansö

kan 

2, att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånerna med särskilt villkor att bolaget inom en viss 

period inkommer med hälsoekonomiska data som styrker att Levitra är kostnadseffektivt för 
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den genomsnittlige användaren alternativt annat villkor om praktiskt genomförbar uppfölj

ningsstudie samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan 

3. att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånerna med särskilt villkor att initial förskrivning 

skall ske av läkare specialiserad inom urologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, psykiatri 

eller inom annat område där läkare regelmässigt har erfarenhet av behandling av erektil dys

funktion med initiering möjlig av patientens ordinarie läkare eller motsvarande samt att ett 

pris skall fastställas enligt ansökan 

4. att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånema med särskilt villkor att bolaget inom en viss 

period inkommer med hälsoekonomiska data som styrker att Levitra är kostnadseffektivt för 

den genomsnittlige användaren alternativt annat villkor om praktiskt genomförbar uppfölj

ningsstudie och att initial förskrivning skall ske av läkare specialiserad inom urologi, diabe

tologi, neurologi, nefrologi, psykiatri eller inom annat område där läkare regelmässigt har 

erfarenhet av behandling av erektil dysfunktion med initiering möjlig av patientens ordinarie 

läkare eller motsvarande samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan 

5. att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånerna såvitt avser patienter med svår erektil dys


funktion samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan
 

6. att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånerna såvitt avser patienter med svår erektil dys

funktion med särskilt villkor att initial förskrivning skall ske av läkare specialiserad inom 

urologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, psykiatri eller inom annat område där läkare re

gelmässigt har erfarenhet av behandling av erektil dysfunktion med initiering möjlig av pati

entens ordinarie läkare eller motsvarande samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan 

7. att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånerna såvitt avser patienter där biverkan från annat 

läkemedel varit orsak till erektil dysfunktion samt för kroniska patientgrupper med känd 

ökad risk/förekomst av erektil dysfunktion: patienter med diabetes, högt blodtryck, hjärt- och 

kärlsjukdomar, ryggmärgskador, endokrina sjukdomar, patienter som genomgått bäckenki

rurgi, patienter med sjukdomar i nervsystemet, dialysbehandlade njursviktspatienter samt 

njurtransplanterade samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan 

8. att Levitra skall ingå i läkemedelsförmånerna såvitt avser i p 7 specificerade patientgrup

per med särskilt villkor att initial förskrivning skall ske av läkare specialiserad inom urologi, 

diabetologi, neurologi, nefrologi, psykiatri eller inom annat område där läkare regelmässigt 

har erfarenhet av behandling av erektil dysfunktion med initiering möjlig av patientens ordi

narie läkare eller motsvarande samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan 
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9. att Levitra skall ingå i läkemedelsfönnånerna såvitt avser patienter med svår erektil dys

funktion som ingår i någon av de i p 7 specificerade patientgrupperna samt att ett pris skall 

fastställas enligt ansökan 

10. att Levitra skall ingå i läkemedelsfönnånerna såvitt avser patienter med svår erektil dys

funktion som ingår i någon av de i p 7 specificerade patientgrupperna med särskilt villkor att 

initial förskrivning skall ske av läkare specialiserad inom urologi, diabetologi, neurologi, 

nefrologi, psykiatri eller inom annat område där läkare regelmässigt har erfarenhet av be

handling av erektil dysfunktion med initiering möjlig av patientens ordinarie läkare eller 

motsvarande samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan 

11. att Levitra skall ingå i läkemedelsfönnånerna med sådana villkor som länsrätten finner 

lämpliga samt att ett pris skall fastställas enligt ansökan. 

Som grund för yrkandena anför bolaget bland annat följande. Läkemedelsfönnånsnämnden 

har beträffande Viagra och Cialis meddelat avslagsbeslut som är i det nännaste identiska 

med det nu överklagade beslutet avseende Levitra. Under den tid ärendet avseende Levitra 

varit anhängigt hos Läkemedelsfönnånsnärnnden har mycket skett i målen avseende de två 

konkurrerande läkemedlen. Länsrätten har i domar den 30 juni 2004 ändrat Läkemedelsför

månsnämndens beslut på följande sätt. Läkemedlen skall ingå i läkemedelsfönnånerna såvitt 

avser följande patientgrupper: patienter med diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdo

mar, ryggmärgsskador, endokrina sjukdomar, patienter som genomgått bäckenkirurgi, pati:

enter med sjukdomar i nervsystemet, dialysbehandlade njursviktspatienter samt njurtrans

planterade . Härutöver skall läkemedlen ingå i läkemedelsförmånerna såvitt avser patienter 

som utan att ingå i någon av de specificerade patientgrupperna lider av svår erektil dysfunk

tion med särskilt villkor att initial förskrivning skall ske av läkare med specialistkompetens i 

urologi med initiering möjlig av patientens ordinarie läkare eller motsvarande. Länsrätten 

ålade även läkemedelsbolagen att i sin marknadsföring noga redogöra för den av länsrätten 

beslutade avgränsningen av patientgruppen såvitt avser förskrivning av läkemedlen med 

subvention. Slutligen ålades bolagen att senast två år från dagen för domen till Läkemedels

förmånsnämnden inkomma med en uppföljningsstudie som visar hur läkemedlen används i 

klinisk praxis efter länsrättens beslut såvitt avser patienter som utan att ingå i någon av de av 

länsrätten specificerade patientgrupperna lider av svår erektil dysfunktion. Länsrättens do

mar har överklagats. Läkemedelsfönnånsnärnnden har i sitt beslut inte ifrågasatt Levitras 
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kostnadseffektivitet eller marginalnytta jämfört med andra läkemedel i tablettform mot erek

til dysfunktion som är fosfodiesterashämmare (dvs. Viagra och CiaIis). Av skälen framgår 

istället att Läkemedelsförmånsnämnden allmänt intar den ståndpunkten att nämnda typ av 

läkemedel inte skall subventioneras helt eller i begränsad omfattning. Läkemedelsförmåns

nämnden har således inte grundat sitt mot Bayer riktade beslut på några omständigheter som 

varit att hänföra specifikt till Levitra utan på generella överväganden. Det var samma gene

rella överväganden som låg till grund för Läkemedelsförmånsnämndens tidigare beslut att 

avslå ansökningarna avseende Viagra och CiaIis. Såvitt avser dessa övergripande frågeställ

ningar åberopar Bayer samma omständigheter och argument som framförts av läkemedelsbo

lagen i målen avseende Viagra och CiaIis. 

Erektil dysfunktion faller in under prioritetsgrupp III. Inom denna prioritetsgrupp finns ingen 

rangordning av sjukdomar, och det kan i alla händelser inte vara så att erektil dysfunktion 

inom gruppen skall anses ha en låg angelägenhetsgrad. Erektil dysfunktion är en sjukdom 

som starkt påverkar både patienten och dennes partner. En så kallad time trade-off studie har 

till exempel visat att människor i allmänhet är beredda att avstå från cirka en fjärdedel av 

sina kvarvarande livsår gentemot förväntad livslängd för att få sin erektionsförmåga åter. Att 

förekomsten av erektil dysfunktion starkt påverkar en patients allmänna hälsotillstånd fram

går också av att WHO klassificerat erektil dysfunktion som tillhörande samma kategori av 

funktionsnedsättning som t.ex. angina pectoris (kärlkramp) och reumatoid artrit. Därtill 

kommer att erektil dysfunktion är tätt sammankopplad med ett antal andra sjukdomar och 

problem. Erektil dysfunktion utgör till exempel en komplikation till diabetes, prostatacancer 

och MS. Erektil dysfunktion drabbar sålunda en redan utsatt grupp och ett naturligt samband 

finns mellan behandlingen av erektil dysfunktion och de andra sjukdomarna. Det skall därvid 

tilläggas att angelägenhetsgraden av de bakomliggande sjukdomarna normalt sett ses som så 

hög att de är subventionerade. 

När det gäller Levitras kostnadseffektivitet har denna, som ovan sagts, inte ifrågasatts av 

Läkemedelsförmånsnämnden i någon vidare utsträckning än man gjort avseende Viagra och 

Cialis. Levitras kostnadseffektivitet har också dokumenterats i den undersökning av Van 

Gestel och Stolk som bifogats bolagets ansökan. I denna del konstaterar bolaget att Levitra 

har minsta samma effekt som Viagra, att priset för Levitra är likvärdigt med priset för Viagra 
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samt att kostnadseffektivitetsstudier visar att Viagra är kostnadseffektivt. Levitra uppfyller 

kravet på kostnadseffektivitet för alla användare och för var och en av de grupper som be

skrivs i bolagets subsidiära yrkanden. 

Vad gäller möjligheten till villkorad subvention delar bolaget i allt väsentligt länsrättens be

dömningar men anser i och för sig att de instrument som finns för att diagnostisera svår erek

til dysfunktion är så pass exakta att initialförskrivning av specialistläkare inte torde vara 

nödvändig. För det fall särskild erfarenhet av erektil dysfunktion skulle anses krävas av läka

re för avgörandet om svår erektil dysfunktion föreligger så finns i alla händelser sådan erfa

renhet även hos andra grupper av läkare än urologer. 

I samband med att Läkemedelsförmånsnämnden beslutade att avslå ansökningarna om sub

vention avseende Viagra och Cialis beslutade Läkemedelsförmånsnämnden att bevilja sub

vention avseende två andra läkemedel mot erektil dysfunktion, Bondii och CaveIject. Läke

medlet Bondii tar patienten genom att föra upp ett stift i urinröret, medan CaveIject injiceras 

i svällkropparna. Det har i länsrättens mål avseende Viagra och Cialis varit ostridigt att Vi

agra och Cialis är mer kostnadseffektiva än Bondii och CaveIject, i vart fall för patienter 

med svår erektil dysfunktion. Den subvention som Läkemedelsförmånsnämnden beslutade 

om för CaveIject och Bondil är inte villkorad. Läkemedelsförmånsnämnden synes i sin ar

gumentation om varför Bondii och CaveIject skall vara subventionerade och Viagra och Cia

lis inte skall vara det mena att CaveIject och Bondii på grund av sina mer obehagliga admi

nistrationssätt inte eller i liten utsträckning kommer att användas av patienter som inte har 

svår erektil dysfunktion. Dessa skäl är inte godtagbara. Då Bondil och CaveIject är subven

tionerade bör även de mer kostnadseffektiva läkemedlen i tablettform för samma indikation 

vara subventionerade. 

Läkemedelsfrirmånsnämnden bestrider bifall till överklagandet. Skulle länsrätten överväga 

att fastställa villkor eller begränsningar som inte behandlats av Läkemedelsförmånsnämnden 

hemställer nämnden i första hand att ärendet återförvisas till nämnden i den delen och i andra 

hand att nämnden får tillfälle att yttra sig över de villkor och begränsningar som länsrätten 

överväger att fastställa. Härutöver anför Läkemedelsförmånsnämnden bland annat följande. 

Bedömningen av vilka läkemedel som skall ingå i läkemedelsförmånerna handlar inte enbart 
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om medicinsk effekt och kostnadseffektivitet utan grundar sig även på behovs

solidaritetsprincipen. Behov bör bedömas utifrån sjukdomens svårighetsgrad. Behovs

solidaritetsprincipen skulle därmed innebära att den person som lider aven allvarligare sjuk

dom får vård i första hand, före den som lider aven mindre allvarlig sjukdom. Med en all

varligare sjukdom avses här den sjukdom som medför sämst hälsa, dvs. lägst livskvalitet 

eller störst antal förlorade levnadsår. Bolaget har bland annat hävdat att erektil dysfunktion 

generellt har en hög angelägenhetsgrad eftersom en studie visat att människor i allmänhet är 

beredda att avstå från cirka en fjärdedel av sina kvarvarande levnadsår för att få sin erek

tionsförmåga tillbaka. Läkemedelsförmånsnämnden anser inte att detta utgör något belägg 

för att sjukdomen erektil dysfunktion generellt har en hög angelägenhetsgrad. Bolaget syftar 

uppenbarligen på de nyttoskattningar som använts för Viagra och Cialis (Stolk et al 2000). 

Dessa nyttoskattningar gäller patienter med svår erektil dysfunktion och inte de som har 

lindrigare former. För de patienter som lider av lätt erektil dysfunktion har Eli Lilly i fallet 

Cialis beräknat att nyttoförlusten är så liten som 0,027, dvs. bara en tiondel så stor som för 

dem som lider av svår erektil dysfunktion. En så liten skillnad är inte statistiskt signifikant 

jämfört med en genomsnittlig individ. Denna beräkning är relevant även när det gäller Levit

ra eftersom bolagets hälsoekonomiska resonemang baseras på samma underlag som använts 

för Viagra och Cialis . Den nyttoförlusten kan rimligen inte definieras som stora behov. Att 

döma av de uttalanden som gjorts av experter som hörts i målen som gällde Viagra och Cia

lis är den livskvalitetsförlust som erektil dysfunktion vållar en patient inte heller enbart bero

ende av svårighetsgraden utan också av hur patienten upplever sitt tillstånd. Därmed blir vad 

som är att betrakta som svår erektil dysfunktion ytterst en definitionsfråga. 

Även om det kan hävdas att Levitra är både angeläget och kostnadseffektivt i svåra fall av 

erektil dysfunktion, är det Läkemedelsförmånsnämndens uppfattning att så inte är fallet när 

det gäller mindre svåra fall. För att belysa kostnadseffektiviteten har bolaget använt samma 

modell som tidigare har använts för Viagra och Ciaiis. Bolaget använder också samma nytto

skattningar som använts för Viagra och Ciaiis. Dessa nyttoskattningar har dock en rad bris

ter. Nyttoskattningama tar inte hänsyn till det genomsnittliga hälsotillståndet, dvs. att patien

terna inte kommer att uppnå perfekt hälsa om de skulle tillfriskna från erektil dysfunktion. 

Nyttoskattningama tar inte heller hänsyn till att en förbättrad erektionsförmåga via medicine

ring inte ger en lika stor nyttoförbättring som om den förbättrade erektionsförmågan uppnås 
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genom att patienten spontant tillfrisknar från erektil dysfunktion. Den nyttoförbättring pati

enten antas få av behandling är även oberoende av frekvensen i användandet. Detta innebär 

ett implicit antagande om att patientens nyttoförlust av erektil dysfunktion är oberoende av 

hur ofta man försöker genomföra samlag. Antagandet resulterar i att läkemedlet framstår 

som mer kostnadseffektivt ju mer sällan man använder det. Eftersom patienter kan lida av 

olika former av erektil dysfunktion kommer kostnadseffektiviteten att variera med svårig

hetsgrad. Man bör då göra subgruppsanalyser som visar på detta, något som inte gjordes i 

Stolks ursprungliga artikel. Det framgår inte heller hur kostnadseffektiv användningen av 

läkemedlet är hos den genomsnittlige användaren i klinisk praxis. För att få veta detta be

hövs information dels om hur kostnadseffektivt läkemedlet är för patienter med olika svårig

hetsgrad, dels hur svår erektil dysfunktion den genomsnittlige användaren har. Någon sådan 

information har inte lämnats. Inget läkemedel torde vara kostnadseffektivt för all använd

ning. Därför handlar en kostnadseffektivitetsstudie om att identifiera under vilka omständig

heter som användningen är kostnadseffektiv. Med Levitra bestämmer patienten själv - till 

skillnad från de flesta andra läkemedel - hur ofta han vill använda läkemedlet. Mer relevant 

än att diskutera för vilka användare läkemedlet är kostnadseffektivt är därför att diskutera 

vilken användning som är kostnadseffektiv. I de studier som bolaget åberopat görs inte detta. 

Exempelvis undersöks inte hur frekvensen i användandet påverkar kostnadseffektiviteten, 

dvs. om läkemedlet är kostnadseffektivt vid en tablett i månaden, en i veckan eller en om 

dagen. 

När det gäller frågan om villkorad subvention finner Läkemedelsförmånsnämnden att det 

visserligen finns utrymme för att begränsa subventionen till vissa indikationer men att detta 

utrymme måste tolkas och tillämpas inom ramen för att läkemedelsförmånema som huvud

regel utgörs av ett produktbaserat system. Läkemedelsförmånsnämnden har, bland annat i 

beslutet om Forsteo, slagit fast att en begränsning till en viss indikation måste vara utformad 

så att den får ett genomslag i den kliniska vardagen och därmed kan utgöra ett verksamt in

strument för att begränsa användningen av läkemedlet till de patienter där den framstår som 

kostnadseffektiv. Om de patientgrupper för vilka behandlingen är kostnadseffektiv kan ur

skiljas med tillräcklig säkerhet så att förskrivningen kommer att ske endast till dessa kan det 

således vara motiverat att göra sådana begränsningar. När det gäller Levitra har Läkemedels

förmånsnämnden bedömt att en sådan begränsning är svår att identifiera och knappast skulle 
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kunna följas upp. Därmed skulle den inte vara ett verksamt instrument för begränsning i det

ta fall. Villkorad subvention bör dessutom i första hand tillämpas för tillstånd med stora 

vårdbehov, där alternativet annars är att avstå från att bevilja subvention och där ett sådant 

beslut skulle förorsaka stora hälsoförluster. 

När det gäller frågan om CaveIject och BondiI har bolaget hävdat att dessa är mindre kost

nadseffektiva än Viagra, Cialis och Levitra. Detta påstående grundar sig dock enbart på det 

förhållandet att Viagra, Cialis och Levitra är billigare och, enligt bolaget, bättre. Även under 

den period när inget av dessa läkemedel var subventionerat fanns dock en viss försäljning av 

CaveIject och Bondil. Detta tyder på att CaveIject och Bondil är mer kostnadseffektiva för 

vissa patienter än Viagra, Cialis och Levitra. Dessutom är CaveIject och BondiI inte jämför

liga med Levitra med avseende på substans och inte heller med avseende på verkningsmeka

nismen. Inte heller är den förmodade användningen jämförlig. De är därför inte likvärdiga 

med Levitra och konkurrerar inte heller med detta läkemedel. 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 5 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. avses med läkemedelsförmåner 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. 

Enligt 8 § samma lag får den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § 
ansöka om att läkemedlet eller varan skall ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. 
Sökanden skall visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som 
behövs för att ett försäljningspris skall kunna fastställas. 

Av 11 § första stycket samma lag framgår att om det finns särskilda skäl får Läkemedels
förmånsnämnden besluta att ett läkemedel eller en annan vara skall ingå i läkemedelsförmå
nerna endast för ett visst användningsområde. Enligt andra stycket får Läkemedelsförmåns
nämndens beslut förenas med andra särskilda villkor. 

Enligt 15 § samma lag skall ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkemedelsförmånerna 
och ett försäljningspris fastställas för läkemedlet under förutsättning 

1. 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 
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sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läkemedelslagen 
(1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 

Av 2 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Av andra styck
et framgår att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskil
da människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 
företräde till vården. 

Av 4 § första stycket läkemedelslagen (1992:859) skall ett läkemedel vara av god kvalitet 
och vara ändamålsenligt. Ett läkemedel är ändamålsenligt om det är verksamt för sitt ända
mål och vid normal användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den 
avsedda effekten. 

Utredningen i målet 

Bolaget har i ansökan om att läkemedlet Levitra skall omfattas av läkemedelsförmånema 

anfört bland annat följande. Erektil dysfunktion har en sådan avsevärd effekt på patientens 

allmänna hälsotillstånd att erektil dysfunktion redan av detta skäl generellt har en hög ange

lägenhetsgrad. Därtill orsakas erektil dysfunktion i flertalet fall av och/eller utgör en kompli

kation till andra allvarliga sjukdomar och tillstånd och drabbar därvid redan utsatta grupper. 

Behandlingen av erektil dysfunktion måste anses ha ett naturligt samband med behandlingen 

av de bakomligganden sjukdomarna. Levitra bör inkluderas i läkemedelsförmånerna efter

som det av denna ansökan framgår att (a) Levitra är lämpligt för sitt medicinska ändamål; (b) 

Levitra är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ; samt att (c) Levitra uppenbarligen ger 

mer än marginell klinisk nytta. Några av skälen för detta kan sammanfattas enligt följande. 

•	 Levitra är, enligt befintlig dokumentation, en effektiv och säker behandling av erektil 

dysfunktion. 

•	 Det finns idag, nationellt och internationellt, omfattande erfarenheter i klinisk praxis 

av behandling med Levitra. 

•	 Behandling med Levitra ökar den hälsorelaterade livskvaliteten hos både patienten 

och hans partner. 

•	 Behandling med Levitra ger en klar vinst i kvalitetsjusterade levnadsår. 

•	 Levitra är en peroral behandling vilket är att föredra framför andra behandlingsalter

nativ såsom injektion eller urethral behandling. 
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•	 Levitra är en PDE5-hämmare och som sådan rekommenderad som förstahandsval vid 

behandling av erektil dysfunktion i såväl nationella och regionala behandlingsriktlin

jer som i klinisk praxis. Detta styrker att Levitra ger klinisk nytta i relation till dess 

medicinska ändamål. 

•	 Det svenska priset per dos av Levitra är betydligt lägre än priset för injektionsbe

handling med alprostadil (Caverject), vilket innebär att Levitra har en mer kostnads

effektiv behandlingsprofil änC~verjecL 

•	 Behandling med Levitra är kostnadseffektiv jämfört med ingen behandling alls. In

krementalkostnaderna vid behandling med Levitra ligger klart under etablerade stan

dardgränser för kostnadseffektivitetskvoter. 

•	 Bättre tillgång till behandling av erektil dysfunktion (med Levitra) kan leda till tidig 

upptäckt av bakomliggande kroniska medicinska tillstånd såsom Lex. diabetes, hjärt

kärlsjukdomar och depression. Eftersom detta kan öka medicineringsföljsamheten 

vid samtidig medicinering för dessa tillstånd ges en möjlig positiv effekt på det all

männa hälsotillståndet och på kostnaderna i samband med behandling av bakomlig

gande sjukdomar. 

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har i yttrande över Levitras ingående i läkemedels

förmånerna uppgett bland annat följande. 9ruppen bedömer att läkemedlet är effektivt mot 

erektil dysfunktion och att det sannolikt också är kostnadseffektivt ur ett strikt hälsoekono

miskt perspektiv. Dock ansvarar landstingen för läkemedelskostnaderna och har som uppgift 

att använda sina resurser på klokast möjliga sätt. Resurserna är knappa och prioriteringar 

måste göras. Utifrån en prioritering är sedan beslutet avhängigt de ekonomiska medel som 

finns att tillgå. I dagens läge med ytterst -ansträngt ekonomiskt klimat måste landstingen vara 

restriktiva. Läkemedelsförmånsnämnden anför i sitt yttrande till länsrätten i mål nr 8032-03 

angående frågan om Viagra skall ingå i läkemedelsförmånerna att: ''Behandlingar som syftar 

till att utjämna skillnader i funktionsförmågan i den dagliga livsföringen, såsom kontinuerlig 

behandling av personer med låg hälsonivå måste dock betraktas som mer angelägna än en 

behandling som syftar till att ge individen en möjlighet att uppleva ökat välbefinnande vid ett 

tillfälle som väljs av den enskilde och i en omfattning som också är individuellt vald." 

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp stöder den argumentationen. Erektil dysfunktion 

måste därför, trots vår vetskap om den livskvalitetsförsämring som sjukdomen medför, ändå 
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betraktas som en sjukdom med relativt sett låg angelägenhetsgrad. Då läkemedelsgruppen 

G04BE senast var förmånsberättigad belastade den läkemedelsförmånen med ca 15 000 000 

SEK varje månad (2000-03, källa: X-plain). Landstingens läkemedelsförmånsgrupp anser att 

hälso- och sjukvården i dagens läge inte har tillräckliga resurser för att prioritera subventio

nering av Levitra samt även övriga läkemedel inom läkemedelsgruppen. Gruppen anser allt

så att alla läkemedel för erektil dysfunktion skall betraktas på ett likartat sätt i förmånshänse

ende. I avvaktan på rättslig prövning av Läkemedelsförmånsnämndens beslut om Viagra och 

Cialis bör även Levitra undantas från subvention. Landstingens läkemedelsförmånsgrupp 

förordar därför att Levitra inte skall omfattas av läkemedelsförmånerna. 

Länsrättens bedömning 

Enligt den tidigare lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 

ingick receptbelagda läkemedel som huvudregel i förmånerna när de godkänts för försäljning 

och ett pris hade fastställts av Riksförsäkringsverket. Som regel skedde således inte någon 

särskild prövning av om läkemedlet skulle ingå i förmånerna. Däremot hade regeringen en

ligt lagen en möjlighet att meddela föreskrifter om att ett visst receptbelagt läkemedel eller 

en viss grupp av sådana läkemedel inte skulle omfattas av högkostnadsskyddet. Med stöd 

härav undantog regeringen i april 2001 bland annat receptbelagda läkemedel för behandling 

av impotens från föreskrifterna om högkostnadsskydd. 

I juni 1999 påbörjades arbetet med att göra en översyn av det dåvarande högkostnadsskyddet 

för läkemedel. Syftet var främst att komma till rätta med brister i systemet och att få kontroll 

över kostnadsutvecklingen (SOV 2000:86 s. 13). I förarbetena till lagen om läkemedelsför

måner m.m. (proposition 2001/02:63 s. 28) anfördes följande. 

Den automatik som i dag gäller inom det svenska förmånssystemet har uppenbara nackdelar. 
Det är i ett bredare samhälleligt perspektiv inte försvarbart att i stort sett alla läkemedel skall 
omfattas av offentlig subventionering. På sikt skulle detta kunna leda till att utrymmet för 
andra angelägna åtgärder inom hälso- och sjukvården skulle minska. De överväganden som 
blir aktuella vid bedömningen av om ett läkemedel skall subventioneras av offentliga medel 
måste utgå från de allmänna och övergripande mål och principer för hälso- och sjukvården 
som framgår av hälso- och sjukvårdslagen - människovärdesprincipen och behovs
solidaritetsprincipen - samt de prioriteringsriktlinjer för hälso- och sjukvården som riksda
gen har ställt sig bakom. I ljuset av dessa utgångspunkter bör en bedömning i varje enskilt 
fall ske rörande ett läkemedels kostnadseffektivitet. Vidare bör en bedömning ske rörande ett 
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läkemedels marginalnytta. Ett läkemedel som ur ett samhälleligt helhetsperspektiv är kost
nadseffektivt och minst likvärdigt i fråga om ändamålsenlighet jämfört med andra jämförba
ra behandlingsmetoder bör subventioneras med allmänna medel. 

Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. trädde i kraft den 1 oktober 2002. Enligt 

lagen kan ett läkemedel omfattas av läkemedelsförmånerna endast om det uppfyller de 

grundläggande kraven i hälso- och sjukvårdslagen, det vill säga människovärdesprincipen 

och behovs-solidaritetsprincipen, samt är kostnadseffektivt och uppfyller kravet på margi

nalnytta på sätt som anges i lagen. Av förarbetena (proposition 2001/02:63 s. 37-39) framgår 

att det nya förmånssystemet i huvudsak skall vara produktinriktat men att Läkemedelsför

månsnämnden undantagsvis kan besluta om att ett läkemedel skall ingå i förmånerna endast 

för ett visst användningsområde. Härutöver har Läkemedelsförmånsnärnnden getts möjlighet 

att förena ett beslut också med andra särskilda villkor med hänsyn till förhållandena i det 

enskilda fallet. Som exempel på villkor har i förarbetena angetts att subventionen kan kopp

las till viss avgränsad patientgrupp eller att förskrivning skall ske av specialistläkare. 

Länsrätten har i domar meddelade den 30 juni 2004 beslutat att läkemedlen Viagra (målnr 

8032-03) och Cialis (målnr 11092-03) skall ingå i läkemedelsförmånema med vissa be

gränsningar. Läkemedlen Viagra och Cialis är godkända för samma indikation, administreras 

på samma sätt och har, enligt uppgift från bolaget, en i det närmaste identisk effekt som Le

vitra. Bayer har åberopat samma omständigheter och argument som framförts i målen avse

ende Viagra och Cialis. 

För att ett läkemedel skall få ingå i läkemedelsförmånerna krävs bland annat, så som ovan 

anförts, att läkemedlet som sådant är kostnadseffektivt. Kostnadseffektivitetsprincipen inne

bär att en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd 

livskvalitet, bör eftersträvas vid val mellan olika verksamheter och åtgärder (proposition 

2001/02:63 s. 44). När det gäller Levitras kostnadseffektivitet har Läkemedelsförmånsnämn

den pekat på vissa brister i det av bolaget inlämnade materialet samt anfört att kostnadseffek

tivitet inte kan mätas i exakta mått. Länsrätten delar Läkemedelsförmånsnärnndens uppfatt

ning att man vid bedömningen av ett läkemedels kostnadseffektivitet måste väga kostnadsef

fektiviteten mot sjukdomens angelägenhetsgrad och att man med anledning härav kan få 

fram olika gränsvärden såväl beroende på vilken sjukdom man bedömer som svårighetsgra
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den aven och samma sjukdom. Bolaget har beträffande denna fråga inkommit med material 

som visar att Levitra är kostnadseffektivt för alla användare. Även med beaktande av de 

synpunkter som Läkemedelsförmånsnämnden har framfört angående materialets brister kan 

länsrätten inte finna att studierna skulle vara behäftade med så stora fel och därmed sam

manhängande osäkerhet att det finns anledning att ifrågasätta att Levitra, i vart fall ur ett rent 

hälsoekonomiskt perspektiv, är kostnadseffektivt för alla användare oavsett svårighetsgraden 

av den erektila dysfunktionen. Härtill kommer att Levitra är betydligt billigare och minst lika 

effektivt som BondiI och Caverject som båda redan ingår i förmånssystemet. 

Kostnaderna måste dock härutöver även framstå som rimliga med hänsyn till hälso- och 

sjukvårdslagens bestämmelser om prioriteringar i vården. I målet har framkommit att sjuk

domens svårighetsgrad är varierande och att den tekniska svårighetsgraden inte alltid över

ensstämmer med graden av lidande för den enskilde patienten. Även om diagnosen erektil 

dysfunktion således kan betraktas som vid anser inte länsrätten att man härav kan dra slutsat

sen att sjukdomen generellt sett har en låg angelägenhetsgrad. Tvärtom finner länsrätten det 

visat att sjukdomen för en stor grupp av patienter har en mycket hög angelägenhetsgrad. Det

ta räcker dock inte för subventionering eftersom det av behovs-solidaritetsprincipen följer att 

den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården (propo

sition 2001/02:63 s. 44). Behovs-solidaritetsprincipen innebär således att den aktuella sjuk

domens art och svårighetsgrad måste sättas i relation till andra sjukdomars angelägenhets

grad. Vid en sådan avvägning finner länsrätten att sjukdomen erektil dysfuriktion i vart fall 

beträffande patienter med av sakkunnig läkare konstaterad svår erektil dysfunktion har en så 

hög angelägenhetsgrad att subventionering bör komma ifråga i dessa fall. I blickfånget 

kommer vidare en grupp patienter med kroniska sjukdomar där man vet att förekomsten av 

erektil dysfunktion och - såvitt framkommit - även förekomsten av svår erektil dysfunktion 

på grund av sjukdomen eller på grund av behandling för sjukdomen generellt sett är stor. 

Även om en subventionering beträffande dessa patientgrupper skulle föra med sig att vissa 

patienter med mer lindriga besvär får läkemedlet utskrivet med subvention finner länsrätten 

att angelägenhetsgraden beträffande gruppen som helhet är tillräckligt hög för att subvention 

ändå skall kunna bli aktuell. Länsrätten beaktar vid denna bedömning särskilt att dessa pati

entgrupper på grund av sin underliggande sjukdom i många fall redan lever under försvårade 

förhållanden såväl ekonomiskt som socialt. 
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Mot bakgrund av det ovan anförda uppkommer således frågan om möjligheten att villkora 

förskrivningen med subvention till patienter 
' 
PIed av läkare konstaterad svår erektil dysfunk. 

tion samt till vissa specifika patientgrupper med kroniska sjukdomar. Så som Läkemedels

förmånsnämnden har funnit är det viktigt att eventuella villkor är utformade på ett sätt som 

gör dem praktiskt tillämpbara. 

Läkemedelsförmånsnämnden har anfört att m:lll genom att villkora subventionen till vissa 
, 

patientgrupper skulle riskera att missa viktiga patientgrupper. Detta kan naturligtvis inte ute

slutas men utgör, enligt länsrättens me~ingl inte skäl att frånkänna de patientgrupper som 

man med säkerhet kan fastställa enligt ovan angivna kriterier tillgång till subventionerade 

läkemedel. Länsrätten, som inte finner skäl att göra annan bedömning i förevarande mål än i 

målen avseende Viagra och Ciaiis, haridentifierat följande tillräckligt avgränsade patient

grupper för vilka förskrivning med subve~tion kan bli aktuell: patienter med diabetes, högt 

blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggmärgsskador, endokrina sjukdomar, patienter som 

genomgått bäckenkirurgi, patienter med sjukdomar i nervsystemet, dialysbehandlade njur

sviktspatienter samt njurtransplanterade. 

Angående möjligheten att villkora subyentionen för patienter som utan att ingå i någon av 

ovan specificerade patientgrupper lider av: svår erektil dysfunktion har Läkemedelsförmåns

nämnden anfört att det inte med tillräcklig säkerhet går att ställa diagnosen svår erektil dys

funktion. I målen avseende Viagra öchCialis fann länsrätten att det är relativt enkelt att dia

gnostisera erektil dysfunktion men att problem kan uppstå vid gradering av sjukdomen. 

Länsrätten fann dock att det stod klart att en sådan gradering kan göras men att den torde 

kräva såväl kunskap som erfarenhet av denna problematik. Med hänsyn härtill fann länsrät

ten skäl att begränsa den initiala förskrivningsrätten av det subventionerade läkemedlet såvitt 

avser patienter som utan att ingå i någon av de av länsrätten specificerade patientgrupperna 

lider av svår erektil dysfunktion till läkare med specialistkompetens i urologi. Länsrätten 

finner inte skäl att göra annan bedömning i förevarande mål. 

För att bidra till att villkoren efterföljs finner länsrätten skäl att ålägga Bayer att i sin mark

nadsföring noga redogöra för den av länsrätten beslutade avgränsningen av patientgruppen. 
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Länsrätten finner även med hänsyn till risken för indikationsglidning skäl att ålägga Bayer 

att senast två år från dagen för denna dom till Läkemedelsförmånsnämnden inkomma med 

en uppföljningsstudie som visar hur Levitra används i klinisk praxis efter länsrättens beslut 

såvitt avser patienter som utan att ingå i någon av de av länsrätten specificerade patientgrup

perna lider av svår erektil dysfunktion. 

Med hänsyn till utgången i målet skall även ett pris fastställas. Länsrätten fastställer pris i 

enlighet med ansökan. 

DOMSLUT 

Länsrätten bifaller överklagandet på så sätt att läkemedlet Levitra beslutas ingå i läkemedels

förmånerna såvitt avser följande patientgrupper: patienter med diabetes, högt blodtryck, 

hjärt- och kärlsjukdomar, ryggmärgsskador, endokrina sjukdomar, patienter som genomgått 

bäckenkirurgi, patienter med sjukdomar i nervsystemet, dialysbehandlade njursviktspatienter 

samt njurtransplanterade. Härutöver skall läkemedlet Levitra ingå i läkemedelsförmånerna 

såvitt avser patienter som utan att ingå i någon av de specificerade patientgrupperna lider av 

svår erektil dysfunktion med särskilt villkor att initial förskrivning skall ske av läkare med 

specialistkompetens i urologi med iterering möjlig av patientens ordinarie läkare eller mot

svarande. 

Länsrätten ålägger Bayer att i sin marknadsföring noga redogöra för den av länsrätten beslu

tade avgränsningen av patientgruppen såvitt avser förskrivning av Levitra med subvention. 

Länsrätten ålägger Bayer att senast två år från dagen för denna dom till Läkemedelsförmåns

nämnden inkomma med en uppföljningsstudie som visar hur Levitra används i klinisk praxis 

efter länsrättens beslut såvitt avser patienter som utan att ingå i någon av de av länsrätten 

specificerade patientgrupperna lider av svår erektil dysfunktion. 

Länsrätten fastställer priset till 201 kr och 5 öre (5 mg), 234 kr och 94 öre (10 mg) respektive 

284 kr och 26 öre (20 mg) för förpackningar om fyra tabletter, 455 kr och 57 öre (10 mg) för 
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förpackningar om åtta tabletter samt 570 kr och 40 öre (5 mg), 666 kr och 41 öre (10 mg) 

respektive 813 kr och 24 öre (20 mg) för förpackningar om tolv tabletter. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1 a). 

-I<~--~ 
Peter Enander 

chefsrådman 

I avgörandet har deltagit nämndemännen Roland Gustavsson, Inga-Maj Rasmusson och Olle 

Almqvist. Föredragande har varit länsrättsfiskalen Maria Lindeberg. 
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Läkemedelsförmånsnämnden	 Datum Vår beteckning 

2004-09-01	 786/2004 

SÖKANDE	 Bayer AB 
Företrädare: Niclas Ringberg 
Box 5237 
402 24 GÖTEBORG 

LP,r'JSRÄTTEN I 
STOCKHOLMS lÄN 

SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

BESLUT 

Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att läkemedlet Levitra skall :ta ingå 
läkemedelsförmånerna. 

ANSÖKAN 

Bayer AB (företaget) har ansökt om att läkemedlet Levitra skall :ta ingå i 
läkemedelsförmånerna och att pris fastställs. Företaget avser att tillhandahålla Levitra, 5 mg, i 
förpackningar om 4 respektive 12 tabletter för 201,05 respektive 570,40 kronor; 10 mg, i 
förpackningar om 4, 8 respektive 12 tabletter för 234,94,455,57 respektive 666,41 kronor; 
20 mg, i förpackningar om 4 respektive 12 tabletter för 284,26 respektive 813,24 kronor. 
Samtliga priser avser AIP. 

Företaget har till stöd för sin ansökan bland annat åberopat att Länsrätten i Stockholms län 
beslutat att Viagra och Cialis skall ingå i läkemedelsförmånema. Bayer anser att starka skäl 
talar för att LFN nu beslutar att även Levitra skall ingå i förmånerna på samma villkor som 
Cialis och Viagra eftersom dessa har samma administrationssätt och i det närmaste identisk 
effekt som Levitra. 

Första Posten "--< 
Målnr: Rotel --'" 

Aktbil. 

Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer 
Box 55,171 11 SOLNA Sundbybergsvägen 1 08-5684 20 50 08-5684 20 99 
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BAKGRUND 

Levitra ges i tablettform och används vid behandling av erektil dysfunktion (ED). På 
marknaden finns som framgått ytterligare två preparat i tablettform med indikationen ED, 
Viagra och CiaIis. Samtliga tre läkemedel, tillhör gruppen fosfodiesteraser. 
Läkemedelsformånsnämnden avslog ansökan om' ~tt Viagra och Cialis skulle ingå 
läkemedelsfOrmånerna den 26 mars 2003 (Viagra, dm 34/2002) respektive den 14 maj 2003 
(CiaIis, dm 101/2003). Båda dessa beslut överklagades till Länsrätten i Stockholms län, som i 
domar den 30 juni 2004 ändrat nämndens beslut och beslutat att båda dessa läkemedel skall 
ingå i läkemedelsformånerna med vissa begränsningar. Läkemedelsformånsnämnden har 
överklagat länsrättens domar till Kammarrätten i Stockholm. 

Läkemedelsformånsnämnden har även fattatbe~lut den 14 maj 2003 om läkemedlen 
Caverject fOr injektion (dm 188/2003) och Bolldil uretralstift (dm 461/2002), innehållande 
alprostadiI. Båda dessa läkemedel används fOr behandling av ED. De ingår efter nämndens 
beslut i läkemedelsformånerna. .. , 

UTREDNINGEN I ÄRENDET 

Erektil dysfunktion (ED) definieras som oformågaatt åstadkomma eller bibehålla en erektion 
tillräckligt for tillfredsställande sexuell aktivitet. ED delas upp i lindrig, måttlig och svår 
(fullständig). Företaget hävdar att cirka 200000 svenska män i åldern 40-70 år har någon 
form av ED. Majoriteten av patienterna är 55-70 år och medelåldern är cirka 60 år. Cirka 80 
procent av fallen orsakas av underliggande sjukdomar. 

Levitra innehåller substansen vardenafil och finns registrerad i tre olika styrkor, 5, 10 och 
20 mg. Indikationen är: Behandling av erektil dysfunktion hos män. För att Levitra skall vara 
effektivt krävs sexuell stimulering. Levitra skall inte användas av kvinnor. - Den angivna 
indikationen överensstämmer i stort med dem som gäller for Viagra och Cialis. Indikationen 
for Caverject och Bondil inkluderar också diagnostisering av erektil dysfunktion. 

Fyra placebokontrollerade parallellgruppsstuqier innehållande totalt 2 431 patienter har 
genomforts. Popltlationen utgjordes av män över 18 år och som haft erektil dysfunktion under 
minst sex månader. En studie inkluderade patienter med diabetes mellitus och en annan 
patienter som genomgått prostatektomi. Läkemedelseffekten har värderats med hjälp av två 
frågeformulär, lIEF (International Index of Erecti1e Function) och SEP-dagboken (Sexual 
Encouter Profile). lIEF är ett frågeformulär som utvärderar patientens uppfattning om den 
erektila funktionen under de senaste fyra veckorna och SEP-dagboken är ett frågeformulär 
som fylls i av patienten efter varje samlagsfOrsök. Det har fem frågor som skall besvaras med 
ja eller nej. Andelen samlagsforsök som resulterade i genomforda samlag var 30-40 procent 
högre än for placebo. Alla skillnader mot placebo var signifikanta. Jämforande studier med 
Viagra saknas men effekten tycks vara av samma storleksordning. 

Liksom for andra läkemedlen i gruppen fosfodiesteraser, krävs sexuell stimulering for att 
Levitra skall ha effekt. När det gäller insättande av effekt och duration talar farmakokinetiska 
data for en maximal effekt efter 30 minuter och att effekten kvarstår fem-sex timmar. En 
studie pågick i sex månader och visade inga teckenpå toleransutveckling. 
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Effekt har visats hos patienter med diabetes och patienter som genomgått prostatektomi. Inga 
studier har genomförts på patienter med neurologiska skador såsom ryggmärgsskada eller 
med andra typer av kirurgi i bäckenet än prostatektomi. 

Inga andra biverkningar än de som är välkända ror de ovnga läkemedlen i gruppen har 
observerats. De biverkningar som förekom hos mer än två procent av patienterna behandlade 
med Levitra var bl.a. huvudvärk, rodnad och rinit. Mindre vanliga var synstörningar. 
Levitra sänker blodtrycket och Levitra skall därför, liksom Viagra och Ciaiis, inte användas i 
samband med nitratbehandling p.g.a. risk för kraftigt blodtrycksfall. 

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har yttrat SIg ärendet. Gruppen delar 
Läkemedelsförmånsnämndens bedömning att ED, trots den livskvalitetsförsämring som 
sjukdomen medför, ändå måste betraktas som en sjukdom med relativt låg angelägenhetsgrad. 
Förmånsgruppen rorordar att Levitra inte skall omfattas av läkemedelsförmånerna. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Enligt 15 § lagen (2002: 160) om läkemedelsrormåner m.m. skall ett receptbelagt läkemedel 
omfattas av läkemedelsförmånerna och försäljningspris fastställas för läkemedlet under 
förutsättning 

1.	 att kostnaderna ror 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 § 
läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligen mer ändamålsenliga. 

Som Läkemedelsförmånsnämnden framhållit i sina tidigare beslut om läkemedel som används 
vid behandling av ED är de allmänna utgångspunkterna ror en prövning av om ett läkemedel 
skall ingå i förmånerna människovärdesprincipen och behovs- solidaritetsprincipen i hälso
och sjukvårdslagen. Dessa principer har fått närmare utformning i de av riksdagen antagna 
prioriteringslinjema för hälso- och sjukvården (prop. 1996/97:60). Till detta kommer 
principen om kostnadseffektivitet, som också ingår i kriterierna för om ett läkemedel skall 
ingå i förmånen. 

Grunden för allt prioriteringsarbete är människovärdesprincipen. Man gör inte skillnad på 
människor. Vad däremot skiljer från individ till individ är behoven av olika insatser. Behovs
solidaritetsprincipen innebär att de patienter som har störst behov ska ta vård rorst. För att 
kunna tillämpa denna princip måste man därför först definiera vad som menas med behov. 
Det rimliga är att är att definiera behov utifrån sjukdomens svårighetsgrad. Behovs
solidaritetsprincipen innebär att de som lider av den allvarligaste sjukdomen rar vård i första 
hand. Med den allvarligaste sjukdomen avses den sjukdom som medför sämst hälsa - lägst 
livskvalitet eller störst antal förlorade levnadsår. 

Kostnadseffektivitet syftar till att maximera välfärden i samhället inom ramen för begränsade 
resurser. Denna princip måste balanseras mot kravet på behovs- solidaritet genom att 
kostnadseffektiviteten alltid skall vägas mot tillståndets svårighetsgrad. Kravet på 
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kostnadseffektivitet, dvs. kostnaden per hälsovinst, måste då ställas högre vid mindre svåra 
tillstånd än vid tillstånd med hög svårighetsgrad. 

De riktlinjer för prioriteringar som regeringen lagt fram och som riksdagen 1997 ställt sig 
bakom utgörs av ett antal breda grupper med kliniska exempel. De låter sig inte förena med 
någon "lista" där vissa sjukdomar prioriteras före andra. Vården aven och samma sjukdom 
kan därför under olika stadier ges olika prioritet. Vilken diagnos eller sjukdom det är fråga om 
är inte det viktiga. Prioriteringsgrupperna får snarare ses som ett försök att illustrera 
grunderna för prioritering efter behov och angelägenhetsgrad. 

Sjukdomen ED kan räknas till prioriteringsgrupp III. Denna grupp innehåller dock sjukdomar 
av så olika karaktär och svårighetsgrad att de inte alla kan betraktas som lika allvarliga. 
Nämnden har i tidigare beslut ansett att ED har en relativt låg angelägenhetsgrad inom denna 
grupp av sjukdomar och att diagnosen ED är så vid att man där kan inkludera allt ifrån 
fullständigt oförmåga till oförmåga någon gång ibland. Nämnden har tidigare bedömt att 
graden av lidande för alla de individer som drabbas av ED inte är så stort att det kan anses att 
gruppen som helhet har stora vårdbehov i förhållande till andra patientgrupper. Nämnden har 
därför inte ansett det motiverat med generell subvention av de tidigare prövade läkemedel 
som finns inom denna grupp (fosfodiesteraser). 

Läkemedelsförmånsnämnden anser inte heller att underlaget i detta ärende medger slutsatsen 
att förutsättningarna för att medge en generell subventionering av Levitra är uppfyllda. 

Som Läkemedelsförmånsnämnden funnit i ärendena beträffande Viagra och Cialis kan man 
dock inte bortse från att det finns fall där sjukdomen förorsakar ett sådant lidande att 
medicinsk behandling av tillståndet får betraktas som mer angeläget. Nämnden har därför 
övervägt om dessa läkemedel kan subventioneras i mer begränsad omfattning. Lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. öppnar också i Il § en möjlighet för nämnden att besluta om 
subvention enbart för vissa användningsområden eller att ställa upp andra särskilda 
begränsade villkor. Lagmotiven pekar bl.a. på situationer där det kan finnas vägande skäl att 
koppla subvention till en viss avgränsad patientgrupp (prop. 2001/02:63 s 39). 

Det nya läkemedelsförmånssystemet är produktinriktat, dvs. huvudregeln är att produkten 
som sådan skall vara subventionerad. Det har visserligen lämnats utrymme för nämnden att 
begränsa subventionen till en viss användning eller att ställa villkor. När det gäller 
begränsning av användningen skall detta ske endast i undantagsfall, vilket bör ses mot 
bakgrund av huvudprincipen om det produktinriktade systemet. Det förtj änar här att 
framhållas att de flesta läkemedel är kostnadseffektiva för någon patient men inget läkemedel 
är kostnadseffektivt för alla patienter. 

Denna möjlighet får dock hanteras varsamt så att inte användningen av begränsningar eller 
villkor leder till att det nya förmånssystemet blir i alltför hög grad indikationsstyrt, något som 
lagstiftaren ville undvika. När LFN trots detta överväger att lägga någon sorts begränsning av 
förskrivning med subvention är det avgörande om den begränsningen kan förväntas få den 
avsedda effekten, dvs. om det finns något verksamt instrument eller objektivt verifierbara 
kriterier för att kunna göra en avgränsning. 

Det instrument som vanligtvis används för att säkerställa diagnosen ED benämns IIEF. 
Nämnden har i tidigare ärenden (Viagra och Cialis) emellertid bedömt IIEF som alltför 
trubbigt fOr att bedöma svårighetsgraden av ED. För den förskrivande läkaren finns det inte 
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möjlighet att med tillräcklig grad av säkerhet avgöra om en patient lider av svår ED med hjälp 
av detta frågeformulär, och läkaren rar ofta förlita sig på vad patienten säger själv om sitt 
tillstånd. Det är inte visat att HEF kan användas för att på ett tillförlitligt sätt i den kliniska 
vardagen skilja ut patienter med svår ED, i en grupp för vilka denna typ av läkemedel ändå 
framstår som kostnadseffektiva och angelägna. 

Av länsrättens dom framgår att HEF snarare används som ett stöd vid patientsamtalet än som 
ett instrument för att avgränsa patienter med svår ED från dem med måttlig till lindrigare ED. 
Någon garanti för att uppgifter som lämnas i frågeformuläret avspeglar verkligheten lämnar 
inte formuläret. De uppgifter som lämnas kan därför anpassas till det önskade resultatet. 
Vidare krävs det en särskild kompetens för att avläsa formuläret och värdera resultatet. 
Instrumentet kan därför enligt Läkemedelsförmånsnämndens bedömning inte i dag vara 
utslagsgivande i allmänt kliniskt bruk för att åstadkomma en avgränsning till en 
kostnadseffektiv användning. 

När det gäller Caverject och BondiI har det i olika sammanhang hävdats att dessa båda 
preparat skulle vara sämre och dyrare än de läkemedel som finns i tablettform och att det 
därför är inkonsekvent och orättvist att förvägra dessa läkemedel subvention. Indikationen 
överensstämmer visserligen till viss del men vare sig Levitra, Viagra eller Cialis utgör ett 
alternativ för den huvudsakliga gruppen användare av Caverject eller BondiI. Dessa används 
främst när läkemedel inom gruppen fofodiesteraser är kontraindicerade eller då dessa inte har 
effekt. För dessa användare utgör Caverject och BondiI de enda alternativen. Användningen 
av de läkemedlen bedömdes som kostnadseffektiv för dessa patientgrupper eftersom deras ED 
kunde antas vara av ett svårare slag och lidandet stort nog att motivera användningen av detta. 
Om det skulle komma att användas av vissa patienter som annars kunnat använda sig av något 
av de andra läkemedlen bedömdes det inte förändra kostnadseffektiviteten. Därtill kommer att 
såväl Caverject som BondiI kan användas för diagnostiska ändamål. Av detta följer att dessa 
läkemedel inte direkt kan jämföras med Levitra. 

Företaget har begärt att Läkemedelsförmånsnämnden skall besluta om att Levitra skall ingå i 
läkemedelsförmånerna med de begränsningar som länsrätten uppställt i sina domar 
beträffande Viagra och CiaIis. Även om andelen patienter med svår ED kan antas vara större 
för vissa av de grupper som angivits i dessa domar, finns trots detta mellan och inom 
grupperna stora variationer. Såsom nämnden framhållit skulle subvention för behandling av 
patienter i de angivna grupperna med andra ord inte innebära att subventionen begränsades till 
patienter med svår ED. Inte heller skulle en sådan begränsning medföra att samtliga de 
patienter som har svår ED och där behandlingen kan anses vara angelägen skulle få 
behandlingen med Levitra ersatt genom förmånssystemet. Det saknas därför sakliga skäl att 
begränsa subvention på detta sätt. Det saknas också anledning för nämnden att under 
pågående domstolsprocess och i avsaknad av ett prejudicerande avslag fatta ett beslut som 
avviker från nämndens hittillsvarande praxis. 

Läkemedelsförmånsnämnden finner på angivna grunder att företagets ansökan inte kan 
bifallas. 

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 
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måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, 
annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet vidare ti1llänsrätten för 
prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som begärts. 

Detta beslut har fattats av fd. generaldirektör AxetEdiing, ordförande, fi1.dr. Ulf Persson, 
professor Olof Edhag, docent Lars-Åke Levin (skiljaktig), överläkare Rurik Löfmark 
(skiljaktig), universitetslektor Anna-Karin Furhoff, överläkare Gunilla Melltorp, professor 
Rune Dahlqvist, docent Ellen Vinge och fd. statsrådet Gertrud Sigurdsen. Föredragande har 
varit Kerstin Ranning Westin vid Läkemedelsförmånsnämnden. 

~ 
Axel Edling 

,~~ 
Kerstin Ranning Westin 

Levin och Löfmark har reserverat sig mot beslutet och anfört: 

Vi reserverar oss mot beslutet om avslag på ansökan till förmån för ett villkorat bifall.
 
Läkemede1sförmånerna bör omfatta patienter med svår ED. Definitionen på svår ED bör
 
därvid fastställas efter vidare utredning enligt indikationer som fastställs av
 
Läkemedelsverket.
 

Skälen för vårt ställningstagande är följande. Påståendet att ED generellt har en låg 
angelägenhetsgrad måste uppfattas som subjektivt och godtyckligt. Begreppet kan inte heller, 
enligt vår mening, utan mycket större precisering överföras till andra tillstånd. Att 
angelägenhetsgraden för ED varierar är klart och också att den torde vara högst får de med 
svår ED. Det saknas också en precisering vad som är en rimlig kostnad utifrån medicinska, 
humanitära och samhällsekonomiska aspekter. Det finns mycket i utredningen som talar för 
att Levitra är en kostnadseffektiv behandling viet svår ED. Inom den gruppen återfinns många 
med försvårade Jwsvillkor, stora behov och låg betalningsförmåga på grund av andra svåra 
sjukdomar. Levitra har god effekt för merparten av-dessa patienter. Att då utesluta dessa från 
rabattering strider enligt vår uppfattning mot intentionerna i lagstiftningen. De enda som kan 
avgöra om det föreligger svår ED är patienten, hans partner och läkaren. Sådana typer av 
avgöranden sker dagligen och stundligen vid allehanda sjukdomstillstånd i läkarens vardag, 
med varierande grad av säkerhet. Att fastställa ED kan knappast vara svårare än att avgöra om 
en patient lider av depression, smärta eller annat tillstånd där läkaren främst måste lita till 
uppgifterna från patienten. 

Levin har ytterligare anfört: 

Läkemedelsförmånsnämnden har dessutom tidigare bifallit två andra läkemedel mot erektil 
dysfirnktion som både uppvisar sämre effekt och kostnadseffektivitet. Jag reserverar mig mot 
ovanstående beslut eftersom det, givet att Caverject och Bondil beviljades subventionering, 
strider mot alla rimliga principer för subventionering och prioritering. Levitra kostar mindre 
och har bättre hälsoeffekt än CaveIject och Bondil, och är därmed kostnadseffektivt jämfört 
med Caverject och Bondi1. Att då för samma patientgrupp inte subventionera Levitra men 
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CaveIject och Bondil, är inkonsistent och strider inte bara mot principen om 
kostnadseffektivitet utan också mot grundläggande rättviseprinciper (att lika patienter ska 
behandlas lika). 


