1

Datum
2012-04 02

Diarienummer
21/12

Handläggare
Lillemor Fernström

TLV
Malin Blixt
Svenska Diabetesförbundets svar angående:
Promemorian - Omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör Diarienummer
4001/2012

Konsekvenser för patienten om insulinpumparna inte subventioneras av staten
Insulinpumpar har under cirka 15 års tid varit statligt subventionerade för personer med diabetes. Det
finns cirka 50. 000 personer med typ1-diabetes i Sverige. Av dessa är cirka 8000 under18 år. Man
räknar med att det idag finns cirka 9000 personer med diabetes som använder insulinpump.
Insulinpumpen har för dessa personer varit revolutionerande då insulinpumpen gör det möjligt att
”skräddarsy” behandlingen. Jämfört med insulin injektioner kan personen med hjälp av insulinpumpen
mer exakt styra insulintillförseln under dygnet. Med stöd av vetenskapen vet man att
en god metabol kontroll spelar en avgörande roll för att förhindra framtida komplikationer så som
blidhet, stroke, hjärtinfarkt och amputationer. I Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården framgår
att behandling med insulinpump i de fall den rekommenderas är kostnadseffektiv.
Svenska Diabetesförbundet ser allvarliga konsekvenser för individen med att Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, TLV vill lyfta ur pumparna ur förmånssystemet och låta landstingen
subventionera insulinpumpen. Det blir då valfritt för landstingen att subventionera pumpen.
Landstingen har hela tiden besparingsålägganden. Man har också olika policy vad gäller hjälpmedlen
och läkemedel för olika sjukdomar. Det kommer att medföra stora geografiska skillnader och risken
blir stor att patienten själv får stå för kostnaderna. Svenska Diabetesförbundet anser att om TLV tar
bort subventionen för insulinpumpar och tillbehör äventyras patienterna möjligheter att själv hantera
sin sjukdom och behandling. Vi är också övertygade om att behandling med pump är kostnadseffektivt
för både individen och samhället.
TLV:s egen tolkning/ändring av begreppet förbrukningsartikel
TLV gör en omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör. Anledningen är att TLV
anser att produkter som har en livslängd på mer än tre år inte ska betraktas som förbrukningsartiklar.
Man menar att insulinpumpar och de tillbehör som ovanstående omprövning avser har dels en för lång
livslängd och en komplexitet som gör att de inte kan betraktas vara förbrukningsartiklar enligt
förmånslagens mening.
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Svenska Diabetesförbundet anser att TLV på eget initiativ definierat innebörden i begreppet
förbrukningsartikel och skapat egna kriterier om vad som ska räkans som en förbrukningsartikel och
utifrån detta påbörjat omprövning av subventionen. Lagen om läkemedelsförmåner ger TLV rätt att
besluta att en enskild vara som ingår i förmånen inte längre ska göra det (10§). Svenska
Diabetesförbundet anser att TLV inte har behörighet att ändra/omtolka ett begrepp i lagen. Den rätten
har endast den lagstiftande församlingen det vill säga Riksdagen. Att ändra den etablerade praxis
rörande insulinpumpar och tillbehör som funnits i mer än 15 år är alltså inte en fråga som det
ankommer på TLV som myndighet att besluta om.
Nationell upphandling av insulinpumpar
Enligt TLV har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL inlett en nationell upphandling angående
insulinpumpar som ska vara genomförd i augusti 2013. Svenska Diabetesförbundet finner det mycket
märkligt att denna upphandling har påbörjats utan vår vetskap och att vi utifrån vår position inte blivit
tillfrågade om synpunkter. Vi anser att det finns många olösta frågor när det gäller upphandlingen och
hur pumpar och tillbehör i framtiden ska behandlas. Vem ska ansvara för och bedöma vilka nya
pumpar och tillbehör som ska in på marknaden i framtiden?
Framtiden
Sverige har under flera decennier haft goda resultat inom diabetesvården och varit ett föregångsland
när det gäller utvecklingen inom det tekniska området. Det är med oro vi ser på framtiden när det
gäller den tekniska utvecklingen av pumpar och tillbehör.
Svenska Diabetesförbundet anser att personer med diabetes är tillräckligt drabbade av sin sjukdom och
ska inte behöva oroa sig för sin behandling. Vi tycker att samhället ska stödja personers vilja och
förmåga att själva hantera sin sjukdom och behandling genom att man får tillgång till nödvändiga
hjälpmedel.
Vår förhoppning är att TLV stoppar processen att utesluta insulinpumpar och tillbehör ur den statliga
subventionen i väntan på en översyn av lagen om kostnadsfria hjälpmedel så att den lever upp till de
ändamål den hade när den skrevs. Det är Svenska Diabetesförbundets bestämda uppfattning att
personer med diabetes inte själva ska behöva betala den livsnödvändiga behandling de får med
insulinpump.
Sundbyberg som ovan

Margareta Nilsson

Lillemor Fernström

Margareta Nilsson

Lillemor Fernström

Förbundsordförande

Utredare hälso- och sjukvårdsfrågor

Svenska Diabetesförbundet | Postadress: Box 1107, 172 22 Sundbyberg | Besöksadress: Sturegatan 4A | Vxl: 08-564 821 00
Fax: 08-564 821 39 | E-post: info@diabetes.se | Webb: www.diabetes.se | Orgnr: 802007-6512 | PlusGiro: 4813135-5

