LIF ko
ommente
erar Vård
danalys rrapport om
o klinik
kläkemed
delsproje
ektet
Hälsoekkonomiska bedömninga
b
ar av klinikl
kläkemedel är
ä en naturliig utvecklinng av den sv
venska
modelleen för värdeebaserad prioritering occh prissättniing av läkem
medel. På siikt anser LIF att
även anndra typer avv behandlin
ngar och åtggärder bör uttvärderas påå samma sättt som läkem
medel.
Som dett är nu riskeerar nålsögaat för läkem
medel att varra betydligt mindre än vvad det är för
fö andra
metoderr i sjukvården.
I rapporrten lyfter Vårdanalys
V
på
p ett myckket förtjänstffullt sätt fraam patienterrnas erfaren
nheter.
Det är vväldigt posittivt att Sverrige nu har een myndigh
het som har till uppgift att stärka
patienteens och brukkarens ställn
ning genom
m att granskaa och analyssera vårdenn och omsorgen. De
patienteerfarenheterr som presen
nteras stämm
mer inte meed den gäng
gse bilden attt Sverige har den
bästa sjuukvården. Det
D är centraalt att mynddigheten särrskilt lyfter fram behovvet av legitim
mitet
och trannsparens i processerna när det handdlar om my
ycket allvarlliga eller döödliga tillståånd.
Den proocess som Vårdanalys
V
utvärderat
u
bbestår av en
n serie aktiviiter som rätttt utformadee kan
leda till en tidig diaalog mellan
n läkemedelssföretag och
h sjukvården. Förhållanndet mellan
n
utvärderring och infförande bord
de dock varrit det omväända. I dag saknas
s
det iinte utvärdeeringar
av nya lläkemedel. Det
D som sak
knas är ett aaktivt arbetee för att få ut
u nya läkem
medel till dee
patienteer som har behov
b
av dem.
Bristen på transparrens och föru
utsägbarhett som lyfts fram
f
i Vårdanalys rappport
överenssstämmer vääl överens med
m den krittik som LIF
F har framfö
ört. Ur ett fööretagspersp
pektiv
behöverr en processs för ordnat införande een väl resursssatt organisation med ett tydligt mandat
m
för den myndighetssutövning som nationellla rekomm
mendationer om införand
nde innebär.
Processen bör beståå av få, effeektiva och fö
förutsägbaraa beslut med
d hög kvalittet. För att nå
n målet
ör processen
n nivåstruktuureras så attt
om ett eeffektivt nattionellt införande av läkkemedel bö
nationellla och regioonala aktiviiter koordinneras.
Läkemeedelsföretagg som planerar introdukktion av nyaa läkemedell i Sverige m
måste kunnaa förstå
processeen och orgaanisationen för införandde av läkem
medel. Därfö
ör måste rekkommendatiioner
om inföörande och implemente
i
ring av beslluten i landstingen hållla samma sttandard som
m
processeerna för maarknadsförin
ngsgodkännnande och su
ubvention. En
E basal förrutsättning är
ä att
myndighetsbeslut på
p statlig niv
vå inte ompprövas lokallt.
Det är L
LIF:s förhopppning att de
d förslag tilll fortsatt uttveckling so
om Vårdanaalys lämnar
analyserras noggrannt innan beslut fattas om
m att eventu
uellt göra kllinikläkemeedelsprojekttet
permaneent. LIF vill särskilt lyfta fram dells förslaget om att utred
da vilken akktör som sk
ka avge
rekomm
mendationerr, dels förslaaget om att iinföra en strrukturerad och
o nationeell uppföljniing med
reellt innnehåll och värde.
v

