
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
bjuder in till konferens: 

Etiska och hälsoekonomiska aspekter på hantering av läkemedel mot ovanliga sjukdomar 

Tid: Onsdagen den 11 december 2013, kl. 10.00 – 16.15, registrering och kaffe från kl. 9.30. 
Plats: Rosenbad, sammanträdesrum Rotundan, huvudingången Rosenbad 4. 

Bakgrund 
 
Den demografiska utvecklingen, ökade möjligheter att behandla svåra sjukdomstillstånd, begränsad 
ekonomisk tillväxt och en betydligt snabbare produktivitetsutveckling inom andra samhällssektorer 
gör att frågor om hälsoekonomi och prioritering (inom hälso- och sjukvård men också gentemot 
andra skattefinansierade sektorer) blir allt viktigare. Det är därför angeläget att de svåra frågorna i 
gränslandet mellan hälsoekonomi, etik och prioriteringar diskuteras med avsikt att skapa förståelse 
mellan olika perspektiv och om möjligt nå konsensus vad gäller etiska grundprinciper inför framtida 
beslut och policy. 

Syftet med denna konferens är att lyfta upp och tydliggöra olika perspektiv och synsätt på hantering 
av läkemedel mot ovanliga sjukdomar (särläkemedel, orphan drugs). Både TLV:s nämnd för 
läkemedelsförmåner, SKL:s nya läkemedelsterapigrupp (NLT) och enskilda sjukvårdshuvudmän har 
idag att prioritera alternativt rekommendera användning av särläkemedel gentemot andra insatser i 
hälso-och sjukvården. Idag är problemet med särläkemedel främst en rättvisefråga, men kommer i 
framtiden sannolikt även att få ekonomisk betydelse i takt med att särläkemedlen blir fler och totalt 
sätt berör en större andel av alla patienter. Både "rule of resque" och "fair innings" principerna är 
applicerbara i sammanhanget men också problematiska. Frågan är föremål för utredning som en 
delfråga inom läkemedels- och apoteksutredningen (SOU:2011/07, 2012/75) och ett slutbetänkande 
kommer där att läggas fram under våren 2014. Utredningen har berört frågan om etiska och 
hälsoekonomiska aspekter på läkemedel mot ovanliga sjukdomar i delbetänkandet i en separat bilaga 
framtagen av forskare knutna till Prioriteringscentrum i Linköping.  Konferensen kan även ses som ett 
inspel till utredningens fortsatta arbete. 

Konferensen kommer specifikt att ta upp följande frågor: 
Är det "rättvist" att behandling av mycket ovanliga sjukdomar får kosta mer i relation till värdet 
(livskvalitetsjusterade levnadsår) för patienten jämfört med behandling av mer vanliga sjukdomar? 

Ska man ta hänsyn till att en mycket ovanlig sjukdom är svårbehandlad eftersom det är mindre 
lönsamt att utveckla behandlingar för sådana sjukdomar än för mer vanliga sjukdomar?  

I relation till den etiska plattformens princip om behov och solidaritet, är en svårbehandlad sjukdom 
per se också ”svårare” (och har individen därmed större behov) än en åkomma för vilken det finns 
olika behandlingsmöjligheter, eller rör det sig om olika, oberoende dimensioner?  

Vilket värde har det för medborgarna att veta att även patienter med ovanliga sjukdomar kommer 
att få tillgång till behandling även om det innebär att resurserna för behandling av andra 
patientgrupper minskar? 

Konferensen kommer inte att belysa andra etiska aspekter av hälsoekonomiska bedömningar eller 
prioriteringar utan kommer att fokusera på frågan om hur läkemedel mot ovanliga sjukdomar 
hanteras. 

Konferensens ramar 
Detta är en sluten konferens som vänder sig till speciellt inbjudna representanter för aktörer som har 
att hantera olika aspekter av frågan. Skälet till detta är att hålla deltagarantalet och engagemanget 
på en sådan nivå att det är möjligt att föra en levande diskussion i gruppen. 



 

Agenda 

Registrering, fika 
9.30 – 10.00 

Välkommen och bakgrund  
10.00 - 10.05 Barbro Westerholm, moderator 

10.05 - 10.15 Jan Liliemark  

Hälso- och nationalekonomiska aspekter på särläkemedel  
10.15 - 10.30 Joakim Ramsberg   

10.30 - 10.35 Frågor 

Resultatet av delutredningen  
10.35 - 10.50 Per Carlsson och Lars Sandman 

10.50 - 10.55 Frågor 

Reflektioner kring den etiska plattformen  
10.55 - 11.10 Göran Hermerén 

11.10 - 11.15 Frågor 

11.15 - 12.10 Lunch   

Diskussionsinlägg  
12.10 - 12.25 Mats G Hansson – Principen om ”Fair innings” 

12.25 - 12.30 Frågor 

12.30 - 12.45 Nils-Eric Sahlin – “Rule of resque“ 

12.45 - 12.50 Frågor 

12.50 – 13.05 Lars Sandman – Avgörande skäl för att särbehandla särläkemedel 

13.05 - 13.10 Frågor och diskussion 

Paneldiskussion I; Ovanlig och ”svårbehandlad” – vilken betydelse ska det tillmätas? 
13.10 – 14.00 Moderator: Jan Liliemark 
 
Anders Blanck, Sofia Wallström, Barbro Westerholm, Göran Hermerén 

Allmän diskussion  
14.00 – 14.20 

Kaffe 
14.20 – 14.40 

Paneldiskussion II; Vem vill leva i ett ”obarmhärtigt samhälle”?  
14.40 – 15.30 Moderator: Anders Henriksson 

Per Carlsson, Bo Claesson, Lars Sandman, Nils-Eric Sahlin 

Allmän diskussion  
15.30 – 16.00 Moderator: Kjell Asplund 



Avslutning summering  
16.00- 16.15 Kjell Asplund 

Medverkande i programmet: 
Kjell Asplund, professor, ordförande Smer 
Anders Blanck, vd Läkemedelsindustriföreningen, (LIF) 
Per Carlsson, professor, avdelningschef, Prioriteringscentrum Linköping 
Bo Claesson, Sveriges Kommuner och Landsting 
Mats G Hansson, professor och föreståndare, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala 
universitet 
Anders Henriksson, landstingsråd Kalmar län, ledamot Smer 
Göran Hermerén, professor em. i medicinsk etik, Lunds universitet, sakkunnig Smer 
Jan Liliemark, professor, SBU och projektledare, SKL 
Joakim Ramsberg, Vetenskapligt ansvarig, Myndigheten för Vårdanalys  
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet, sakkunnig Smer 
Lars Sandman, professor i vårdetik, Borås, gästprofessor Prioriteringscentrum Linköping 
Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
Barbro Westerholm, professor, riksdagsledamot, ledamot Smer 
 

                                                   
 

 

 

http://www.skl.se/

