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Sammanfattning 
 
De stigande läkemedelskostnaderna till följd av en ökad förekomst av mycket dyra 
särläkemedel och individanpassade vårdstrategier utgör ett ämnesområde som ur olika 
vinklingar i allt större utsträckning undersöks inom bland annat socialfarmacin som 
vetenskapsgren. Spinraza, ett särläkemedel för behandlingen av spinal muskelatrofi, 
representerar läkemedelsgruppen väl, då den i dagsläget är en av de dyraste 
läkemedelsbehandlingarna på marknaden med ett listpris på ca 83 000 € per dos. Det höga 
läkemedelspriset för ifrågavarande preparat har väckt en hel del diskussion i finsk och övrig 
nordisk media kring olika rättviseaspekt och fördelningen av skattemedel, och ärendet har 
även relaterats till tangerande problematik kring t.ex. läkemedelspatentering och den i 
Finland planerade social- och hälsovårdreformen. 
 
Syftet med studien var att analysera tankar, attityder och åsikter kring Spinraza hos 
personer inom olika sakkunnigområden, och därmed bredda underlag samt insikt i detta 
tilltagande samhällsproblem. Även resultatets beroende av problemkonstruktion och 
infallsvinkel studerades. Ämnet undersöktes i huvudsak ur ett finländskt perspektiv. 
 
Den empiriska delen av arbetet utfördes i två delar vari två olika kvalitativa metoder 
användes. Den första bestod av en medieanalys av attityder och åsikter presenterade i finsk 
media inledningsvis i syfte att formulera studiens frågeställningar. I den andra delen 
gjordes 14 sakkunnigintervjuer med personer av olika expertis som i samband med sina 
respektive arbeten kommer i kontakt med problematiken ifråga. Studieresultaten tolkades 
sedan med hjälp av delar av det kollektiva samhällsproblemets teoriverk och relaterades 
också till studier funna i litteraturen angående särläkemedel ur ett samhällsperspektiv, i 
syfte att uppnå en mer fullständig syn på problemets natur. Genom en dylik teori- och 
metodtriangulering ansågs en informativ och belysande socialfarmaceutisk studie vara 
möjlig att uppnå. I resultatanalysen användes tematisk analys då denna är den mest 
frekvent använda analysmetoden i socialfarmaci och ansågs lämpa sig väl även för 
föreliggande studie. 
 
Ur såväl medieanalys- som intervjuresultatet iakttogs att upplevelser och åsikter delar sig 
lika mellan etiska och ekonomiska reflektioner, främst gällande prioritering och låg 
kostnadseffektivitet. Dessa reflektioner existerade vid sidan av varandra och en konstant 
polemik dem emellan förekom hos såväl intervjudeltagare som i media. Den etiska och 
ekonomiska diskussionen ledde snabbt till uttryckta önskemål om gemensamma 
nationella, och även internationella, arbetsmetoder och strategier för att i mån av möjlighet 
finna lösningar till problematiken kring högt prissatta särläkemedel som Spinraza. 
Konstruktionen av ifrågavarande samhällsproblem enligt den subjektiva processen, samt 
de fyra steg och olika konfliktgrupperingar som häri föreligger, återfanns tydligt i 
resultatet. Gällande åsikter kring t.ex. rättvisan i den finländska prioriteringen och 
påverkan på specifika yrkesgruppers arbeten återfanns resultat som var starkt beroende av 
infallsvinkel, då representant för patientförening var ensam om att anse att 
gränsdragningen i nuläget inte är rättvis och delar av farmacigruppens representanter 
upplevde en viss börda av att behöva dölja läkemedelspriset till följd av hemlighållandet av 
prisförhandlingarna mellan sjukvårdsdistrikt och läkemedelsföretag. 
 
Ifrågavarande studies huvudfynd består av två övergripande helheter. Den första utgör 
insikten av att en ärlig, omfattande och inkluderande diskussion mellan berörda 
samhällsaktörer kring mycket dyra särläkemedel är av yttersta vikt, så att varken 
beslutsfattare eller patienter lämnas ensamma eller känner sig exkluderade i ärendet. Den 
andra säger i sin tur att innovativa lösningar och nya mekanismer behövs för att erhålla 
möjligast enhetliga, rättvisa och lättillämpade riktlinjer och arbetsmetoder i 
beslutsfattandet kring dylika läkemedel.  
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1 Introduktion 
Socialfarmaci definieras som en gren inom farmacin som undersöker användningen av 
läkemedel ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv samt ur ett patientperspektiv [1]. Redan 
på 1750-talet presenterade Carl von Linné en studie gällande irrationella 
läkemedelsordinationer där han använde apotekens receptur som källa. Grunden för 
socialfarmacin som vetenskapsgren i Finland lades under 1960-talet i form av folkhälso- 
och samhällsvetenskapliga studier och etablerades i medlet av 1970-talet genom 
instiftandet av en professur. Ett specifikt område som diskuterats och undersökts inom 
ifrågavarande vetenskapsgren utgörs av oron för de ökande läkemedelskostnaderna varav 
den första större studien i Finland publicerades redan år 1975 [2]. Till följd av den 
fortgående ökningen i läkemedelskostnader diskuteras dessa frågor aktivt i både media, 
bland myndigheter och inom den akademiska världen (Tabell 1) [3,4,5].  
 
Tabell 1. Ökningen i läkemedelskostnader på finländska sjukhus från januari till april år 
2016–2018 (baserat på partiaffärs listpriser), omarbetad från [3]. 

 
 
En stor del av studierna angående de ökande läkemedelskostnaderna behandlar så kallade 
särläkemedel (eng. orphan drugs). För särläkemedel gäller inom Europeiska unionen per 
definition följande: ”att sjukdomen som avses behandlas med läkemedlet förekommer hos 
högst fem av 10 000 EU-medborgare, sjukdomen är livshotande eller kroniskt 
invalidiserande, och det finns ingen bra behandling för den” [6]. I Europeiska unionen 
trädde förordningen om dylika läkemedel i kraft i april år 2000 och under de två decennier 
som passerat sedan dess har en myriad av studier behandlat dyra särläkemedel ur bland 
annat ett ekonomiskt-, etiskt- och samhällsperspektiv [7,8,9,10]. Bland de särläkemedel 
som aktivt diskuterats under de senaste åren förekommer ett som används i behandlingen 
av den neuromuskulära sjukdomen spinal muskelatrofi.  
 
1.1 Spinal muskelatrofi 
Spinal muskelatrofi (SMA) räknas till gruppen ovanliga diagnoser. I Finland klassas en 
diagnos som ovanlig ifall högst 5 per 10 000 invånare drabbas vilket idag utgör ca 6% av 
befolkningen (jämför definitionen för särläkemedel ovan) [11]. I nuläget förekommer kring 
8000 olika ovanliga diagnoser varav merparten är genetiskt betingade och även ärftliga. 
SMA är en genetiskt betingad neurodegenerativ sjukdom som ofta nedärvs autosomalt 
recessivt och där flertalet drabbade har en mutation i genen SMN1 som finns på den långa 
(q) armen av kromosom 5 [12,13]. Mutationen ska vid autosomalt recessiv nedärvning 
finnas i kromosomparets båda genkopior för utvecklande av sjukdomen, det vill säga 
nedärvas från båda föräldrarna. I de flesta fall handlar det om deletioner i de båda 
genkopiorna, alternativt punktmutation i den ena genen och deletion i den andra. Det 
förekommer även andra typer av SMA såsom SMN1-negativa former där mutationerna inte 
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är belägna i 5q, x-länkad spinal- och bulbär muskelatrofi samt autosomalt dominant 
nedärvda former [14,15]. Genen SMN1 kodar för proteinet SMN (Survival Motor Neuron 
protein), utan vilket motoriska neuroner bryts ner och signaler från centrala nervsystemet 
till muskelcellerna inte kan föras fram med muskelsvaghet och -atrofi som följd. Även en 
annan gen, SMN2, en kopia av SMN1 belägen på samma kromosom som denna och unik 
för människan har påvisats inverka på sjukdomens svårighetsgrad i och med att ju fler 
kopior man har av genen desto lindrigare sjukdomsbild [16,17]. Den vanliga 5q-formen av 
SMA delas in i fem olika grader, SMA 0–IV, utgående ifrån vid vilken ålder symptomen 
visar sig samt svårighetsgraden hos desamma (Tabell 2) [18]. Förekomsten av SMA 
beräknas vara ca 1 per 10 000 barn som föds levande medan bärarfrekvensen ligger på 1 
per 50 individer [12]. Sjukdomen är bland genetiska skäl den vanligaste att orsaka död hos 
spädbarn [19]. 
 
Tabell 2. Klassificering av den vanliga 5q-formen av SMA, omarbetad från [18]. 

Typ Ålder för insjuknande Maximal funktionsförmåga Förväntad livslängd 
0 Prenatal I respirator från födseln Dödlig vid födsel* 

I < 6 månader Sitter inte utan stöd < 2 år 
II 6–18 månader Sitter själv om placerad i sittande 10–40 år 
III > 18 månader  Går utan hjälp ca 25 steg Normal livslängd 
IV > 5 år Går normalt Normal livslängd 

* utan andningsuppehållande vård. 
 
Sedan upptäckten av SMN-genen som en sjukdomsorsakande gen vid SMA har en aktiv 
forskning pågått i att hitta behandlingsstrategier för sjukdomen och som ett resultat av 
medicinteknologiska framsteg finns idag ett läkemedel för behandling av 5q-formen av 
sjukdomen [12,20,21].  
 
1.2 Spinraza 
Spinraza (aktiv substans: nusinersen) är det första och enda läkemedlet som i nuläget finns 
att tillgå i behandlingen av SMA och räknas till gruppen särläkemedel [21]. Läkemedlet är 
en antisens oligonukleotid (ASO), dvs en syntetisk nukleinsyra, som verkar genom att 
binda till RNA. Den fungerar genom att öka produktionen av fungerande SMN-protein 
genom att steriskt hindra en felaktig klyvning, orsakad av en punktmutation, av mRNA:t 
från SMN2 (Figur 1) [22].  
 

 
 
Figur 1. A. En C till T punktmutation i SMN2-genen leder till klyvning av exon 7. B. 
Felaktig klyvning hindras av ASO → ökad mängd fungerande SMN-protein, omarbetad 
från [22].  
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Nusinersen administreras intratekalt genom lumbalpunktion med en rekommenderad dos 
på 12 mg/administrering, med fyra stycken laddningsdoser (dag 0, 14, 28 och 63) och 
därefter en underhållsdos var fjärde månad [23]. Efter fastställd diagnos bör behandlingen 
sättas in så snabbt som möjligt. Nusinersen bromsar sjukdomens framfart och har även 
visats kunna återinföra förlorad muskelstyrka, men den botar inte sjukdomen. Det finns 
ännu ingen information om läkemedlets långtidseffekter att tillgå. 
 
Så som ovan konstaterats, ingår Spinraza i gruppen särläkemedel. Framsteg liksom 
sekvenseringen av det mänskliga genomet, med billigare och snabbare tillgång till 
kopplingen mellan mutationer och sjukdomar som följd, samt fördelaktig lagstiftning i 
såväl USA som Europa, har lett till en stor framgång i utvecklingen av särläkemedel 
[24,25,26]. Generellt sett ligger priset för ett särläkemedel på en hög nivå och stiger 
ytterligare ifall det används för att behandla en ovanlig diagnos med mycket låg prevalens, 
så som SMA [27]. Traditionella kostnadseffektivitetsanalyser (ICER = Incremental Cost-
Effectiveness Ratio) för att bedöma läkemedlets kostnader sett till nyttan är omöjliga att 
fastställa för Spinraza på grund av att endast en begränsad mängd kliniska data i nuläget 
finns att tillgå, de kan enbart estimeras med hjälp av extrapolering av befintliga data 
[19,28]. Till följd av den höga prissättningen av dylika läkemedel bebådas till och med ett 
eventuellt bakslag för särläkemedlen framöver, då forskare inom olika grenar antytt att det 
förekommer missbruk av de ekonomiska motivatorerna bland läkemedelsföretagen [24].    
 
1.3 Läkemedlets samhällspåverkan 
Försäljningstillstånd för Spinraza innehas av läkemedelsföretaget Biogen och beviljades 
först i USA i december 2016 och sedan i EU i maj 2017 [29,30]. Spinraza har redan tagits i 
bruk hos alla patientgrupper i flera europeiska länder med försäkringsbaserade system, 
bl.a. i Tyskland, Frankrike och Italien. I de nordiska länderna (med skattebaserade system) 
används läkemedlet i Sverige, Norge, Finland och Danmark, dock med något olika 
gränsdragning för vem som får medicineringen finansierad med offentliga medel [31]. 
Läkemedlet är ett av världens dyraste med ett pris i nuläget i Finland på ca 500 000 € per 
patient under första behandlingsåret och ca 250 000 € per patient varje därpå följande år 
(frånsett eventuella för sjukhusen specifika rabatteringar) [32]. Priset innefattar inte 
eventuella omkostnader till följd av administration, sjukhusinläggning eller dylikt som kan 
komma att behövas vid behandlingen. Någon större sänkning i läkemedlets pris torde inte 
vara att förvänta innan läkemedelspatentet går ut eller lagstiftningen kring dessa ändras 
[33,34].  
 
Tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården (PALKO), ett permanent organ i 
anslutning till social- och hälsovårdsministeriet i Finland, beslöt i mars 2018 att nusinersen 
kan tas in i hälsovårdens tjänsteurval förutsatt att anskaffningspriset för läkemedlet kan 
förhandlas till en förmånligare nivå och i april 2018 meddelades att universitetssjukhusen 
och Biogen Finland skrivit avtal om anskaffningen av nusinersen [35,36]. Avtalen förblir 
dock en affärshemlighet [37]. Utöver detta återstår det faktum att denna typ av läkemedel 
förväntas bli allt vanligare i framtiden samt frågan om vilka patienter som ska ges möjlighet 
att få den här specifika behandlingen ersatt med offentliga skattemedel [35]. I Finland 
rekommenderar PALKO i nuläget behandling av patienter med SMA som är högst 17 år, 
som diagnosticerats före 2 års ålder, vars symptom uppdagats av läkare innan 20 månaders 
ålder, som inte är i behov av kontinuerligt andningsstöd och hos vilka det inte förekommer 
andra medicinska hinder att erhålla behandlingen. Detta betyder i praktiken barnpatienter 
med SMA typ I–II (se Tabell 2 ovan). Patienterna ska följas upp kontinuerligt under 
behandlingens gång och en fortsatt behandling rekommenderas i fall där patienten 
uppvisar erhållen nytta av densamma genom en klinisk bedömning.  
 
Patientorganisationerna arbetar hårt för att alla berörda SMA-patienter ska få sin 
behandling ersatt medan läkemedlets pris i flera länder begränsar behandling av hela 
patientgruppen med offentliga medel [38,39]. Dessutom kompliceras bilden i Finland 
ytterligare av den pågående vårdreformen i samband med vilken en omfattande rapport på 
initiativ av social- och hälsovårdsministeriet angående utvecklingen av systemet för 
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läkemedelsersättning utarbetats av professor Heikki Ruskoaho och där problematiken med 
mycket dyra särläkemedel även behandlas som en del av utvecklingsbehovet som orsakats 
av en operationell miljö i förändring till följd av t.ex. en ökning i individualiserade 
läkemedelsbehandlingar [40,41]. Rapporten presenterar ett antal övergripande 
målsättningar för det finska läkemedelsersättningssystemet och föreslår bland annat att 
modellen för villkorlig ersättning tas i ordinariebruk och utvidgas att innefatta mycket dyra 
(sär)läkemedel, samt möjliggörandet av ett kontrollerat ibruktagande av dessa. Därtill 
föreslås ibruktagandet av en enhetlig och heltäckande nationell bedömningsprocedur 
gällande terapeutiskt värde samt kostnadsnyttoeffekt frånsett typ av läkemedel, dvs 
innefattande förutom öppenvårdens receptläkemedel även läkemedel i sjukhusbruk 
inklusive mycket dyra särläkemedel (Figur 2). Denna bedömning skulle enligt rapporten 
utföras av en enhet som föreslås vara Fimea, då med statusen läkemedelsmyndighet. I 
samband med reformen föreslås finansieringen av statens andel av ersättningarna istället 
tillfalla landskapen vilket anses kunna öka kostnadsmedvetenheten kring förskrivningar. 
För en begränsad mängd särläkemedel bedöms en finansiering på 
specialupptagningsområdesnivå (Erva) vara att föredra samt för enstaka ultraovanliga 
riktade till ett fåtal patienter eventuellt en finansiering på statlig nivå, vilket dock anses 
komplicera systemet. Ansvaret över uppföljningen av vården vid bruk av särläkemedel och 
insamlandet av kostnadseffektivitetsdata att användas vid en eventuell ny bedömning 
skulle tillfalla den offentliga hälsovården. 

 
Figur 2. Förslag över strategi för nationell bedömning och ibruktagande av nya läkemedel 
genom sammanslagen enhet för både öppenvårdens receptläkemedel och 
sjukhusläkemedel, samt övergripande målsättningar för läkemedelsersättningen i Finland, 
omarbetad från [41]. 
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De ovan beskrivna dilemman av varierande karaktär, att ärendet ser olika ut beroende på 
från vilken infallsvinkel man tittar, har lett till att det blivit mycket omdiskuterat i media 
under det gångna dryga året.  
 
1.4 Jämförelse mellan de nordiska länderna 
Så som ovan nämndes, så är gränsdragningen för vilka SMA-patienter som får 
läkemedelsbehandlingen ersatt med offentliga skattemedel snarlik i de flesta nordiska 
länder [42]. Dock förekommer en del mer och mindre stora skillnader länderna emellan 
(Tabell 3). 
 
Tabell 3. Översikt av situationen i de nordiska länderna gällande ersättningen för 
behandling av SMA med Spinraza [43,44,45]. 

Land Ersättning Datum för beslut* 

Danmark Ersatt för 
presymptomatiska 
spädbarn, samt SMA typ I 
och II barnpatienter (med 
specifika krav på kliniska 
kriterier) 

2018-05-30 

Finland Ersatt för patienter mellan 
0–17 år enligt PALKO:s 
rekommendation (se ovan) 

2018-03-15 

Island Förbereder för inlämning 
av material till 
myndigheter gällande 
eventuell ersättning 

Beslut saknas 

Norge Ersatt för SMA typ I–III 
patienter mellan 0–18 år 

2018-02-12 

Sverige Ersatt för SMA typ I, II och 
IIIa** patienter upp till 18 
år 

2017-12-20 

* Datum givet för det senaste beslutet. 
** Insjuknande före 3 års ålder [46]. 
 
De svenska myndigheterna var först ute med att nå ett beslut kring rekommendationerna 
för landstingen gällande en ersatt läkemedelsbehandling vid SMA i december 2017, tätt 
efterföljda av Norge, Finland och Danmark. Inom mindre än fem månader hade alla fyra 
länders myndigheter nått ett beslut kring sina respektive rekommendationer (vilka dock 
kan komma att ändras framöver). Island är det enda nordiska land som i nuläget saknar 
beslut från myndigheterna angående rekommendationer över ett eventuellt 
ersättningsförfarande för läkemedlet. Vad gäller omfattningen av patientgruppen som 
rekommenderas en ersatt Spinraza-behandling har Danmark den mest strama 
gränsdragningen medan man i Sverige och Norge rekommenderar behandling enligt 
liknande gränsdragning med minst stram omfattning. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera attityder, upplevelser och åsikter hos sakkunniga inom 
olika områden kring särläkemedlet Spinraza. Målet är att bredda underlaget och insikten i 
ett allt vanligare samhälleligt problem. 
 
Frågeställningar för examensarbetet: 
 
 

• Vad väcks för tankar och åsikter hos sakkunniga i samhället kring ett mycket dyrt 
särläkemedel som Spinraza och konsekvenserna i relation till detsamma? 

 
• Hur ses framtiden vad gäller den ökade förekomsten av högt prissatta särläkemedel 

av denna typ? 
 

• Vilket är resultatberoendet sett till problemkonstruktion och infallsvinkel? 
 

 
Studien baserar sig på data insamlat i Finland och undersöker ämnet i huvudsak ur ett 
finländskt perspektiv. Intervjuguiden med de specifika intervjufrågorna presenteras i 
bilaga 1. 

3 Metod 
De forskningsmetoder som används inom socialfarmacin har utvecklats och blivit mera 
mångfacetterade, från att i början i huvudsak ha bestått av kvantitativa och 
epidemiologiska metoder till att under de senaste decennierna även innefatta kvalitativ 
metodik [1]. Forskningens målsättning har bland annat varit att förbättra så väl kvaliteten 
som genomförandet av diverse läkemedelsbehandlingar, men också frågor angående 
behandlingars ekonomiska och hälsopolitiska aspekter har förekommit. En stor del av den 
i Finland utförda socialfarmaceutiska forskningen baserar sig inte på någon teori, och det 
är för all del möjligt att utföra deskriptiva studier utan en teoretisk förankring. Dock 
erbjuder en teori ett helt annat djup till tolkning och analys av resultaten när densamma 
ligger till grund för en empirisk studie.  
 
3.1 Teoretisk förankring – Ett kollektivt samhällsproblem 
Ett samhällsproblem kan definieras som en betingelse i samhället med negativa 
konsekvenser på individnivå, så som hälsa och personliga relationer, samt på samhällsnivå 
med påverkan på samhällsstrukturerna [47]. Kollektiva samhällsproblem utgör problem 
som berör stora delar av samhället och inom sociologin betonas det faktum, att människors 
personliga problem ofta härstammar från problem med en större, samhällelig bakgrund 
[48]. Förmågan att se denna koppling kallas den sociologiska visionen. Samhällsproblem 
kan ses ur såväl ett objektivt som ett subjektivt perspektiv: att bekräfta problemets existens 
gör den till en objektiv verklighet medan dess subjektiva verklighet tar itu med hur 
problemet definieras som ett sådant.  
 
Det subjektiva synsättet på samhällsproblem anser att problemen inte är egentliga 
samhällsproblem förrän de kategoriseras som problematiska samt i behov av åtgärder [47]. 
Dessutom förklarar det subjektiva synsättet varför ett problem i ett socialt sammanhang 
och ett geografiskt område, under en viss tidsperiod blir ett samhällsproblem medan det 
under andra omständigheter inte blir det. Den teori som undersöker detta specifika 
perspektiv analyserar samhällsproblem ur en konstruktivistisk ansats och grundlades i 
början av 1970-talet av forskare som Blumer, Spector och Kitsuse [49,50]. Enligt forskarna 
uppkommer samhällsproblem stegvis. Spector och Kitsuse beskriver identifieringen av 
dessa som en subjektiv process i fyra steg: 1) omvandlingen av ett personligt problem till 
ett problem på samhällsnivå, 2) legitimeringen, det vill säga hur man formellt handskas 
med problemet, 3) konfliktskedet, då rutinerna uppkomna i steg 2 inte kan lösa problemet, 
och 4) när intressegrupper anser att de inte längre kan arbeta inom det system som 
etablerats kring samhällsproblemet.  
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I den sociologiska ansatsen på kollektiva samhällsproblem kan övriga teorier även utnyttjas 
för att erhålla en mer fullständig syn på problemets natur, såsom t.ex. konfliktteorin som 
på 1800-talet grundlades av de tyska samhällsfilosoferna Karl Marx och Friedrich Engels 
[47,48]. Enligt teorins primära antagande karakteriseras samhället av en utbredd 
multifaktoriell ojämlikhet och stora förändringar krävs för att eliminera dessa 
ojämlikheter. Dess syn på samhällsproblem är att de har sin grund i fundamentala 
samhällsstrukturella fel som orsakas och förstärks av ojämlikheter av olika slag, samt att 
eventuell problemlösning bör ske genom en djupgående förändring av strukturerna. 
 
Då teorier utgör en samling antaganden och förslag som kan användas för att förstå, 
förklara och förutsäga olika saker, ämnas de ovan beskrivna teorierna användas för att 
understöda resultatanalysen av examensarbetet ifråga [47]. Problemet med ökande 
läkemedelskostnader och dess samhällspåverkan, här exemplifierade av särläkemedlet 
Spinraza, kan enligt definitionen ovan klassificeras som ett kollektivt samhällsproblem och 
teorierna därför anses som lämpliga arbetsredskap för en kritisk reflektion av de erhållna 
resultaten.      
 
3.2 Litteratursökning 
Litteratursökningen för ifrågavarande arbete gjordes främst med hjälp av databasen 
PubMed samt Google, och som sökord användes t.ex. nusinersen, Spinraza, orphan drugs, 
costs, price, community, social problems och social pharmacy samt kombinationer därav. 
Bakgrundsmaterial hämtades också från webbplatser så som EMA, Fimea och 
Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården, och från media enligt beskrivning i 
resultatdelen nedan. Genom en granskning av de via PubMed funna artiklarnas 
referenslistor återfanns ytterligare användbara artiklar och tillgång till fulltextversioner av 
samtliga artiklar erhölls via Umeå universitetsbibliotek och universitetsbiblioteket Tritonia 
i Vasa (Finland).  
 
I samband med litteratursökningen identifierades ett flertal artiklar där särläkemedel med 
hjälp av olika metoder studerats ur ett samhälleligt perspektiv. En norsk forskargrupp 
utförde en tvärsnitts enkätstudie på samhällssynen kring särläkemedel bland norrmän i 
åldern 40–67 år som visade på en stark önskan om likvärdig behandling av patienter med 
ovanliga diagnoser [51]. Dock återfanns ingen social preferens för behandling av ovanliga 
sjukdomar ifall detta sker på bekostnad av mer allmänt förekommande sjukdomar. I 
Kanada gjordes en internationell jämförelse av prioriteringsförfarandet kring två olika 
särläkemedel i tre olika länder (Kanada, Australien och Israel) med hjälp av kvalitativa 
intervjuer [52]. Syftet med studien var att förstå och förbättra processerna ur ett 
intressentperspektiv. I en europeisk studie undersöktes SMA typ II och III patienters 
förväntningar på terapier samt deras allmänna välmående med hjälp av en elektronisk 
enkät i syfte att erhålla patientperspektivet för eventuella framtida utvärderingar av nya 
läkemedelsterapier [53]. I en annan europeisk studie, med målsättningen att bättre förstå 
skillnaderna i ersättningsförfarandet för särläkemedel, intervjuades HTA-personer 
(Health Technology Assessment) i fyra olika länder (England, Skottland, Sverige och 
Frankrike) [54]. Studien visade att små skillnader förekommer kring acceptansen av osäkra 
bevis från exempelvis kliniska prövningar av särläkemedel, trots att kraven på bevis är 
desamma, vilket forskarna tror kan förklara skillnaden i HTA-rekommendationer länderna 
emellan. Enligt resultaten som en finsk forskargrupp erhöll genom en webenkät till 
medlemmarna i PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information) 
nätverket i 24 europeiska länder saknar de flesta länder specifika handlingssätt vad gäller 
prissättning och ersättning av särläkemedel samt att patienternas tillgång till särläkemedel 
varierar länderna emellan [55].  
  
3.3 Metod för datainsamling 
Med stöd av litteratursökningen kring Spinraza och genom en fördjupning i kvalitativa 
forskningsmetoder, med specifikt fokus på samhällsvetenskaplig läkemedelsforskning, 
valdes en kvalitativ metod med användning av semistrukturerade intervjuer för 



 

8 
 

datainsamling som den mest lämpade forskningsmetoden för ifrågavarande 
examensarbete [1,56,57]. Detta i och med att frågeställningarna ämnar utreda människors 
upplevelse och syn på verkligheten i det utvalda ämnet. Dylika temaintervjuer är den mest 
använda typen av intervju inom socialfarmacin där intervjuns teman, eller ämnesområden, 
är viktiga sett till studiens frågeställningar och dessutom i intervjusituationen desamma 
för alla informanter [1]. Intervjustudien kombinerades även med en medieanalys över 
attityder och åsikter från sakkunnighåll funna i finsk media, inledningsvis i syfte att 
formulera studiens frågeställningar och vidare för att ytterligare belysa ämnet.   
 
Studien utfördes genom att experter inom olika områden, som av olika anledning kommer 
i kontakt med ämnet, intervjuades. Genom att kombinera intervjuerna som metod med 
inblicken i åsikter som presenterats i media genom en s.k. metodtriangulering förväntades 
resultaten stöda varandra och därmed öka studiens trovärdighet [1,58]. Så som ovan 
presenterats, gjordes ett gediget införskaffande av bakgrundskunskap inom ämnet innan 
genomförandet av intervjuerna. Detta i syfte att kunna identifiera nya och relevanta 
företeelser och fenomen, samt utgående ifrån dessa inrikta syftet med den egna studien 
samt utarbeta en lämplig intervjuguide [59]. Intervjuerna genomfördes på en av 
informanten vald, ostörd och neutral plats för att hen skulle känna sig bekväm och trygg. 
Den s.k. trattmodellen användes, vari intervjuerna inleddes med allmänna frågor efter 
vilka man övergick i mer djupa och tunga frågor samt avslutade med en öppnare atmosfär 
(Figur 3). 
 

 
 
Figur 3. Schematisk beskrivning av trattmodellen. 
 
Intervjuguiden piloterades genom intervju av ekonom med stark anknytning till den 
finländska apoteksvärlden. Pilotintervjun utfördes i syfte att avgöra intervjuguidens 
funktion i praktiken innan det egentliga arbetet med att genomföra intervjuerna 
påbörjades [1]. Trots att intervjuguiden ansågs uppfylla sitt syfte och inte behövde 
omarbetas, så inkluderades pilotintervjun inte till resultaten eftersom informanten så 
önskade. I samband med pilotintervjun uppmättes tiden för en intervju till ca 30 minuter 
och den tjänade även sitt syfte i att fungera som en övning av intervjuarens frågeteknik och 
förmåga att skapa en gemytlig atmosfär. Eftersom intervjuaren själv i hög grad påverkar 
resultatens trovärdighet i dylika studier kan denna typ av övning anses vara av yttersta vikt 
att genomföra. 
 
Intervjuerna spelades in på band i syfte att under intervjuns gång ha en bättre möjlighet 
att koncentrera sig på det som informanten sa, hinna ta del av hens non-verbala beteende 
samt inneha en ordagrann återgivning av intervjun inför analysfasen [1,59]. Om 
informanten och intervjuaren inte hade möjlighet att träffas för en intervju, så utfördes 
denna istället per Skype. För att undvika förekomsten av feltolkningar i studien, reddes 
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kommunikations- och tolkningsproblem ut redan under intervjuns gång. Därutöver gavs 
informanten möjlighet att läsa igenom arbetet i avseende att hen skulle ha möjlighet att 
korrigera eventuella missuppfattningar innan publicering.  
 
3.4 Val av målgrupp 
Valet av målgrupp baserade sig på frågeställningarna givna ovan och eftersträvan av en så 
stor variationsbredd samt ett så stort djup som möjligt [59]. En vidare triangulering ansågs 
eventuellt kunna uppnås genom ett val av personer med olika expertis (se följande stycke 
nedan) [58]. Dessutom möjliggjordes en ytterligare breddning genom att sakkunniga som 
återfanns bland åsikter och attityder i media exkluderades vid val av informanter för 
intervjuerna. Genom dessa strategier väntades ett tillräckligt stort informationsinnehåll 
kunna uppnås och därmed även studiens trovärdighet kunna ökas.   
 
Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med sakkunniga i olika delar av landet inom 
följande grenar: medicin, farmaci, politik, ekonomi, juridik samt företrädare för 
patientförening och sjukhusledning. Antalet informanter planerades ligga kring 14 
personer, dvs två per sakkunniggren. Under rekryteringen för intervjuerna, som skedde 
genom att informanterna kontaktades per e-mail varefter de vid ett jakande svar delgavs 
ytterligare information om studien i form av en forskningsplan innefattande bland annat 
intervjuguiden, visade det sig att vissa yrkesgrenar var svåra att nå överhuvudtaget medan 
andra ansåg sig olämpliga att agera informant för ifrågavarande studie med hänvisning till 
att de saknar tillräcklig kunskap inom området. Följaktligen landade antalet informanter 
visserligen på 14 personer, dock endast en inom grenarna ekonomi, juridik respektive 
företrädare för patientförening, men istället fem sakkunniga inom farmacin (Tabell 4). Det 
totala antalet informanter väntades dock vara tillräckligt stort för att mättnad skulle 
uppnås, vilket betyder att fler intervjuer inte skulle bringa in ny och relevant information 
[1]. Mättnadsgraden återspeglar främst intervjuernas kvalitet och inte dess mängd.  
 
Tabell 4. Överblick över fördelningen av informanter (n = 14). 

Sakkunniggren Antal Informantkod 
farmaci 5 F1–5 
medicin 2 M1–2 
politik 2 P1–2 
ekonomi 1 E1 
juridik 1 J1 
företrädare för patientförening 1 PF1 
företrädare för sjukhusledning 2 S1–2 

 
I enlighet med den semistrukturerade intervjuns regelverk, ställdes huvudsakligen samma 
frågor till alla som intervjuades, och med övervägande öppna svarsmöjligheter. En del av 
frågorna samt eventuella följdfrågor kom att variera något till följd av formulering på ett 
för informanten lämpligt sätt utgående ifrån bl.a. yrkesroll. Dock var målsättningen att 
jämförbara slutsatser skulle kunna dras utifrån svarens karaktär och att frågeställningarna 
presenterade ovan skulle kunna sammanknytas till en meningsfull och informativ 
socialfarmaceutisk studie. 
 
3.5 Etisk reflexion 
Enligt god forskningssed ska eventuell manipulering av studiedeltagare i forskningssyfte 
motverkas genom att erhålla deltagarnas samtycke, vilket bör vara baserat på adekvat 
information [60]. Deltagarna ska delges all relevant information om vad som kommer att 
ske i samband med studien och forskaren ska dessutom kontrollera att de förstått den givna 
informationen. Syftet med samtycket är således också att studiedeltagarna ska kunna göra 
en rationell bedömning baserat på den delgivna informationen och dessutom veta att 
deltagandet är frivilligt. Forskaren bör komma ihåg att denne blir etiskt ansvarig över 
studiedeltagarna i sin roll som besittare av all information gällande studien och 
makthavare i bestämmandet av vilken andel av informationen som delges. 
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Alla informanter informerades om syftet med intervjun och studien i god tid innan 
intervjuerna genomfördes, att datainsamlingen görs för ett examensarbete och vari/när 
detsamma kommer att publiceras [60,61]. De informerades också om att deltagandet är 
frivilligt, att de kan avbryta deltagandet närsomhelst alternativt lämna till dem ställda 
frågor obesvarade, och att all data kommer att behandlas konfidentiellt. Informanterna 
gavs också möjlighet att läsa igenom och kommentera arbetet innan publicering. Dessutom 
förekommer inga namn på de som intervjuades, deras arbetsplatser eller specifika 
befattningar i arbetet, utan varje person gavs en kod med hjälp av vilken hen refereras till 
(se Tabell 5 ovan) och allt intervjumaterial kommer att förstöras när arbetet blivit godkänt. 
Detta i syfte att informanterna skulle känna sig trygga i att svara så ärligt som möjligt samt 
att den oberoende läsaren inte ska bilda sig en uppfattning om sakinnehållet utgående ifrån 
informantens person.  Informanterna erhöll informationen i anslutning till studien 
skriftligt, i form av ett brev (bilaga 3), och deras skriftliga, informerade samtycke ombads i 
samband med intervjuerna (bilaga 5). 
 
En stor del av artiklarna som samlats in från media innehåller såväl namn som fotografier 
på patienter och anhöriga, vari en stor del av patienterna är minderåriga. I syfte att 
respektera och skydda deras integritet exkluderas i studien helt diskussioner kring enskilda 
patienter och anhöriga (inklusive deras namn), patientgruppens åsikt hämtades istället via 
patientförenings representant. Från ifrågavarande källor extraherades således enbart 
information angående sakkunnigutlåtanden i vilka svar till studiens frågeställningar 
bedömdes kunna ligga. 
 
En ansökan om tillstånd till att få utföra examensarbetet på Vasa centralsjukhus, inklusive 
forskningsplan, skickades in i augusti 2018 och tillstånd beviljades i september 2018. 
Ansökan om etiskt tillstånd till etiska kommittén vid Åbo universitetssjukhus gjordes inte 
efter konsultation med kommitténs expertläkare, då det i ifrågavarande studie inte är 
frågan om någon av de studietyper som anges i lagen för medicinsk forskning [61].  
 
3.6 Metod för analys av resultat 
Analys av kvalitativa data innebär för det mesta bearbetning av en stor mängd material och 
är tidskrävande [1]. Därför reserverades en stor del av tiden för utförande av 
examensarbetet för detta högst viktiga moment. Det insamlade materialet analyserades 
med hjälp av tematisk analys som utgör den mest använda kvalitativa analysmetoden inom 
socialfarmaci som vetenskapsgren. Metoden är allmänt använd inom flera olika 
inriktningar, lämpar sig väl för den som är oerfaren i kvalitativ forskningsmetodik och är 
användbar för flertalet olika kvalitativa frågeställningar [62]. Den används för att öka 
materialets informationsvärde genom att komprimera detsamma på basen av det som 
anses viktigt utgående från frågeställningarna, det vill säga identifiera, organisera och 
analysera teman inom materialet med utgångspunkt i studiens syfte (Figur 4) [56]. 
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Figur 4. Databearbetning vid kvalitativ intervju – en iterativ process, omarbetad från [56].  
 
Analysarbetet inleddes redan i ett väldigt tidigt skede, långt innan genomförandet av 
intervjuerna, då nyfikenheten i studieområdet vaknat och förberedelserna för anmälan av 
egen rubrik för examensarbetet vidtog. De ur media funna relevanta artiklarna 
genomlästes flera gånger och analyserades inledningsvis induktivt på basen av återfunna 
data med ett mer semantiskt förhållningssätt [62].  En preliminär tematisering utfördes 
genom identifiering av intressanta synpunkter och extrahering av exemplifierande citat 
varefter studiens syfte och frågeställningar formulerades samt intervjuguide utarbetades.  
 
Efter utförande av intervjuerna skrevs dessa över i textform så snabbt som möjligt, 
ordagrant samt inklusive betoningar, skratt och pauser i syfte att bevara allt av möjlig 
relevans i det som informanten förmedlade. Därefter lästes texterna igenom ett flertal 
gånger i syfte att erhålla en djupare förståelse i det som sagts [62]. Analysarbetet kring 
intervjuerna påbörjades direkt efter varje enskild intervju och slutligen gjordes den 
övergripande och sammanfattande analysen inbegripande summaresultatet av de enskilda 
intervjuerna. Det övergripande målet med resultatanalysen var att identifiera mönster, 
meningsbärande enheter, genom tematisk kodning av de åsikter och upplevelser som 
människor med olika expertis har kring särläkemedlet Spinraza, och med hjälp av dessa 
tolka ämnesområdet ur olika aspekter. Resultatanalysen utfördes enligt en sexstegsmodell 
komponerad av Braun och Clarke [62]:  
 

1. Lära känna data – transkribering, repetitiv läsning, inledande idéer. 
2. Inledande kodning – systematisk kodning av intressanta och karakteristiska drag 

ur materialet som helhet varefter data ordnas utgående från dessa koder. 
3. Söka teman – ordna koder identifierade i steg 2 till tänkbara teman samt 

sammanställning av data med relevans till dessa teman. 
4. Omprövning av teman – verifiera teman genom dess kontroll mot kodade utdrag 

och materialet som helhet, skapa ett analysschema utgående från verifierade 
teman. 
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5. Definiera och namnge teman – renodlade teman, med tydliga definitioner och 
namn, genom en fortgående analysprocess och alstrande av den övergripande 
historia dessa berättar. 

6. Skriva rapport – slutföra analys genom val av relevanta och väl exemplifierande 
dataextrakt samt analys av dessa, och slutligen relatera resultatanalysen mot 
studiens syfte och frågeställningar samt litteraturen.   

 
Intervjutexterna analyserades genom en mer detaljerad deduktiv analys baserad på den 
preliminära tematisering som utförts i medieanalysen och med en sammanfattande 
förankring i teorierna kring kollektiva samhällsproblem. I detta skede av analysprocessen 
utvecklades tematiseringen från att vara av en semantiskt deskriptiv karaktär i det 
inledande skedet till en djupare tolkning av de meningsbärande enheternas innebörd, 
underliggande mening och begreppsmässighet, och blev därmed mer latent 
konstruktivistisk till sin natur [62]. Då den tematiska analysen som metod inte utgår från 
någon specifik teoretisk stomme lämpar det sig epistemiologiskt väl att den placeras 
mittemellan ett realistiskt och konstruktivistiskt ramverk på detta sätt [1,62]. Den 
tematiska analysens resultat illustrerades med hjälp av såväl citat som tabeller och 
sammanfattades slutligen i form av en s.k. tematisk karta. Kvantifiering och tabellering 
anses inom socialfarmacin som ett fördelaktigt tillägg till analys av kvalitativa data genom 
t.ex. tematisering, då de som komplement till citaten tillför en viss systematik och 
robusthet i rapporten och läsaren med hjälp av angivna antal kan bilda sig en uppfattning 
om händelsers frekvens [1]. Genom att kombinera analysresultaten från intervjuerna med 
åsikter och attityder funna i media samt genom att betrakta dessa med de ”glasögon” som 
teorierna utgör, var tanken sammanfattningsvis att en välkomponerad helhet som belyser 
de olika konsekvenserna kring ämnet i fråga kunde uppnås.  
 

4 Resultat 
I resultatdelen som följer presenteras först resultaten från medieanalysen och därefter 
resultaten från intervjustudien. Delar av resultaten tydliggörs med hjälp av tabeller, där så 
upplevts fördelaktigt, och sammanfattas i en tematisk karta i analogi med den 
analysmetods regelverk som använts enligt beskrivningen ovan.  
 
4.1 Läkemedlet i media 
En genomgång av attityder och åsikter som presenterats i finsk media utfördes, med fokus 
på artiklar i tidskrifter och på relevanta hemsidor under det senaste dryga året (från maj 
2017 till dags dato). Efter genomgången valdes 24 texter ut. Tidpunkten valdes med 
anledning av att Spinraza beviljades försäljningstillstånd i EU i maj 2017 varefter debatten 
vaknade till liv [30]. Tabell 5 nedan beskriver den fördelning av material (medier, tid för 
publicering och antal) som efter genomgång valdes för att belysa ämnet samt i den 
inledande fasen av studien hjälpa till att avgränsa syfte och frågeställningar för 
examensarbetet samt utarbeta en intervjuguide. De 24 texter som valdes utgör inte alla 
publikationer som förekommit i finska medier kring nusinersen, dock de som förutom 
fakta kring läkemedlet även innehåller attityder och åsikter uttryckta av sakkunniga inom 
området. 
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Tabell 5. Fördelning av material från finsk media som använts i studien.  
Media/Tid 09/ 

2017 

11/ 

2017 

12/ 

2017 

01/ 

2018 

02/ 

2018 

03/ 

2018 

04/ 

2018 

05/ 

2018 

08/ 

2018 

Totalt 

Helsingin 

Sanomat (HS) 

1   1  1  1 1 5 

Yle 1  1     1  3 

Lääkärilehti  1    1 1   3 

Smafinland.fi   1 1 1     3 

Motiivilehti   1       1 

Vasabladet (Vbl)   1       1 

Invaliidiliitto.fi    1      1 

Suomen 

Kuvalehti 

    1     1 

Uusi Suomi     2 1    3 

Eduskunta.fi      1    1 

Turun Sanomat 

(TS) 

     2    2 

Totalt 2 1 4 3 4 6 1 2 1 24 

 
Vid genomgång av materialet identifierades fyra preliminära teman inom vilka attityder 
och åsikter kunde kategoriseras, nämligen: 1) generell syn på särläkemedel av den här 
typen, 2) upplevelser kring gränsdragningen i vilka som får Spinraza ersatt, 3) 
öppenhet och transparens mellan myndigheter, företag och medborgare, samt 4) 
framtiden och den ökande förekomsten av dylika preparat. Det framkommer tydligt vilka 
sakkunniggrenar som finns representerade hos de som uttalat sig i media. Till dessa hör 
bland annat läkare, politiker, jurister samt representanter för patientföreningar och 
sjukhusledning. Ur Tabell 5 märks dessutom tydligt att fördelningen av publikationer över 
tid väl sammanfaller med de tider när PALKO:s rekommendationsförslag utkommit 
(preliminärt 12/2017 och slutligt 03/2018), samt det efterföljande avtalet mellan 
universitetssjukhusen och Biogen om anskaffning av nusinersen (04/2018) [35,36]. Nedan 
belyses och exemplifieras varje preliminärt tema med ur materialet extraherade referat och 
citat från sakkunniga. Dessa anges i kronologisk ordning, dvs i den tidsföljd de publicerats 
i media. All data togs dock inte med till följd av dess stora mängd. 
 
Generell syn 
De generella tankarna kring dyra särläkemedel är främst av etisk och ekonomisk karaktär, 
men även en försiktig positivitet går att finna. En tjänsteman vid PALKO säger: ”Det är 
oetiskt att inte tänka på ekonomin, men det är oetiskt att enbart tänka på ekonomin. När 
mycket dyra läkemedel behandlas, så stiger den etiska diskussionen till en helt ny nivå”, 
medan en tjänsteman vid Folkpensionsanstalten (FPA) konstaterar: ”Ett nytt dyrt 
läkemedel är bort från något annat ändamål. Specialsjukvården borde ha mera spelrum” 
[63,64]. En läkare i ledande position uttrycker å sin sida följande: ”Klyftan mellan vad som 
är medicinskt och vad som är ekonomiskt möjligt växer hela tiden”, medan man från en 
patientförening konstaterar att den medicinska vetenskapen går framåt och att samhället 
måste svara på den utvecklingen [65,66]. En politiker skriver: ”Utvecklandet av ett 
läkemedel mot en genetisk defekt underlättar dess utveckling mot en annan. Ryggraden för 
detta utvecklingsarbete borde inte brytas”, och två tjänstemän vid ett universitet frågar sig: 
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”Har vi råd att inte använda dylika läkemedel? Och vad är priset på patientens liv?” [67,68]. 
En sjukhusdirektör konstaterar att situationen i sig inte är dålig fastän kostnaderna rusar 
iväg, och att läkemedlen ur ett patientperspektiv är något väldigt positivt [3]. 
 
Gränsdragning 
I frågor kring gränsdragningen för vilka som får läkemedlet ersatt med offentliga medel 
framkommer de juridiska aspekterna, speciellt de sjuka barnens rättigheter. Även 
nationella pristekniska dilemman som kan leda till ojämlikhet i vården samt PALKO:s roll 
i gränsdragningen och beslutskraften i densamma diskuteras. En patientförening anser att 
alla som gynnas av behandlingen borde få den ersatt med offentliga medel medan en läkare 
uttrycker att läkemedlets pris inte får vara avgörande för ett barns framtid [69,70]. En 
jurist vid en annan patientförening lyfter fram den juridiska aspekten och konstaterar att 
det förekommer flera argument för varför nusinersen bör ersättas, så som finska 
grundlagen samt FN:s funktionshinderkonvention [71]. En förvaltningsöverläkare säger: 
”Bovens roll erbjuds till de grymma beslutsfattarna som inte vill betala för det nya dyra 
preparatet. Den mer korrekta rollen som bov borde kanske ges läkemedelsföretaget som 
prissätter sin produkt så extremt högt att de flesta sjuka barn inte kan få behandlingen 
betald för” [72]. Från PALKO konstaterar man att det från jämlikhetssynpunkt inte är 
idealt att läkemedlet får säljas till olika pris till olika sjukhus inom landet eftersom detta 
kan leda till olika prisnivåer regionalt [73]. En tjänsteman vid ett universitet ifrågasätter å 
sin sida PALKO:s funktion som gränssättare genom att uttrycka följande: ”Hur ska en 
lagenligt fungerande hälsovårdsmyndighet förhålla sig till en icke-bindande 
rekommendation, som har ett så problematiskt förhållande till lagen?” och hänvisar till att 
rekommendationerna strider mot grundlagen, medan man vid en tredje patientförening 
säger att man aktivt kommer att fortsätta arbeta för att alla SMA-patienter ska få tillgång 
till läkemedlet [74,75].    
 
Öppenhet och transparens 
Vad gäller öppenhet och transparens är det tydligt att tankar och åsikter förekommer vad 
gäller förhållandet mellan alla de tre parterna: myndigheter, läkemedelsföretag och 
medborgare. En diskussion kring läkemedlens patentskydd samt dess vara eller icke-vara 
lyfts också fram i åsikterna vad gäller företagens transparens i frågor som rör 
läkemedelspriset. En tjänsteman vid FPA kommenterar att till följd av att 
sjukvårdsdistrikten tar beslut oberoende av varandra, så är svåra beslut gällande 
människors liv inte direkt synliga [64]. Vad gäller patentskyddet kring dylika läkemedel 
anser en förvaltningsöverläkare att det som en del av processerna kring ett läkemedels 
försäljningstillstånd och pris skulle vara väsentligt att offentliggöra produktutvecklings- 
och produktionskostnaderna för detsamma i avseende att avgöra ifall priset och ett fortsatt 
patentskydd är rimliga [72]. En patientförening kritiserar öppenheten kring utformandet 
av PALKO:s rekommendationer och det faktum att samhällsresponsen som behandlas i 
samband med utformningen inte offentliggörs [76]. Man ifrågasätter i hur stor 
utsträckning PALKO tar responsen i beaktande. En tjänsteman vid Fimea berättar, att 
fastän läkemedlets offentliga listpris ligger högt, så kan det komma ner till och med 50% 
med hjälp av de hemliga kontrakten mellan företaget och köparen [77]. Tjänstemannen 
säger: ”Företagen skyddar speciellt prisnivån i USA genom de hemliga avtalen, så att 
priserna där inte ska komma ner. I USA betalar man generellt ett högre pris än någon 
annanstans”. 
 
Framtiden 
I åsikterna vad gäller framtiden framkommer främst en önskan om gemensamma 
nationella riktlinjer i frågor som rör dyra särläkemedel, både gällande vården i sig samt 
kostnads- och prismässiga ärenden. Fimeas tjänsteman kritiserar det faktum att man i 
Finland inte för systematiska prisförhandlingar vad gäller nya och dyra läkemedel [78]. I 
syfte att kontrollera läkemedelskostnaderna i framtiden föreslås bland annat användandet 
av så kallade avtal om kontrollerat ibruktagande inom ramarna för vilka läkemedelspriset 
kan kopplas till t.ex. behandlingsresultaten [79]. En specialist inom neurologi uttrycker 
följande: ”Behovet av en centraliserad vårdenhet kommer att accentueras under de 
kommande åren då ytterligare nya läkemedelsbehandlingsformer kommer ut på 
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marknaden” [80]. En annan läkare i ledande position säger: ”Staten borde ta hela ansvaret, 
och om ett sjukhus erbjuder behandling med en ny medicin borde staten stå för 
kostnaderna”, medan ytterligare en förespråkar att EU:s medlemsländer ska stå enade i 
förhållande till läkemedelsföretagen genom exempelvis gemensamt utformade HTA-
utvärderingar [65,81]. En läkare anser att man i samband med vårdreformen kunde 
säkerställa användningen av de begränsade resurserna genom att beslut kring dylika 
läkemedel skulle fattas centraliserat på samarbetsområden utfärdade av landskapen och 
en annan uttrycker att det är ytterst nödvändigt att de på sjukhusen givna läkemedlen förs 
in i en med lag skyddad priskontroll samt att prisförhandlingarna utförs av en aktör 
[82,83]. En representant för patientförening tror att framtiden för Spinraza är ljus 
samtidigt som det konstateras att nya läkemedel är i antågande, vars priser kan bli 
astronomiska [84,85]. 
 
4.2 Sakkunnigintervjuer 
Den intervjuguide som användes vid intervjuerna utarbetades som tidigare nämnts med 
medieanalysen som utgångspunkt, men den fortsatta tematiseringen antog en ny 
utformning efter analys av det erhållna intervjumaterialet. Resultatet presenteras nedan, 
först i form av den tematiska karta som utgör summaresultatet av analysen och ger en 
överblick över studieresultatet som helhet (Figur 5), samt därefter mer detaljerat i form av 
beskrivande referat, citat och tabeller över respektive tema (Tabell 6–9).  
 
 
 

 
 
Figur 5. Tematisk karta med två huvudteman (de etiska och ekonomiska aspekterna) som 
leder fram till ett tredje huvudtema (efterfrågan på nya strategier). 
 
Tre huvudteman identifierades ur materialet och för vardera av dessa ett antal 
underteman. För det första: 1) etiska aspekter med underteman som prioritering och 
avsaknad av transparens, samt 2) ekonomiska aspekter med underteman som låg 
kostnadseffektivitet och skev kostnadsfördelning, och med en tydlig koppling dessa två 
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huvudteman emellan. De etiska och ekonomiska aspekterna ledde sedan fram till ett tredje 
huvudtema: 3) efterfrågan på nya strategier innehållande två underteman som 
ansvarsfördelning och politiska beslut.  
 
4.2.1 Etiska aspekter 
Ifrågavarande huvudtema delas som ovan beskrevs vidare in i prioritering och 
avsaknad av transparens av vilka det första undertemat med ytterligare underteman 
som beslutsfattarperspektivet och patientrollen samt exempel inför framtiden, och det 
andra med underteman som inverkan på utbud och efterfrågan samt arbetsrutiner (se 
Figur 5 ovan).  
 
Prioritering 
Ungefär hälften av de spontana tankarna hos informanterna kring Spinraza landar inom 
ramarna för etiska aspekter och närmare bestämt reflektioner kring prioriteringen. Den 
huvudsakliga inställningen till läkemedlet är positiv, men därefter övergår diskussionen 
snabbt till tankar kring prioriteringens konsekvenser och rättvisa, vilket väl beskrivs av 
följande citat. 
 

Alltså jättebra de finns, men sedan då, då man vet vad de här medicinerna 
kostar. […] och man vet att de där pengarna skulle kunna användas till många 
andra, sköta andra sjukdomar bättre, men jag vet inte. (F2) 

 
Gällande rättvisan i den finska gränsdragningen för vem som får läkemedlet ersatt med 
offentliga medel anser en tydlig majoritet att gränserna dragits på ett rättvist sätt och över 
hälften av dessa uttrycker en tillit till de som tagit beslut i ärendet (Tabell 6). Fyra av 
informanterna vill inte ta ställning till frågan och endast en är av den åsikten att 
gränsdragningen inte är rättvis. 
 
Tabell 6. Ståndpunkt kring rättvisan i den finska prioriteringen gällande för vilken 
patientgrupp Spinraza ersätts.  

Informant Rättvis Inte rättvis Tar inte ställning 
F1 X   
F2* X   
F3* X   
F4* X   
F5   X 
M1 X   
M2 X   
P1* X   
P2* X   
E1   X 
J1   X 
PF1**  X  
S1   X 
S2* X   

*uttrycker en tillit till beslutsfattarna inom prioriteringsförfarandet. 
**anser att behandlingen ska ersättas för alla som har nytta av den. 
 
I diskussionen angående den finska gränsdragningen i jämförelse med andra länder 
konstaterar tre informanter, alla från olika sakkunniggren, att det är bra att man i Finland 
följer ungefär samma linje som de övriga nordiska länderna. 
 

Jag tycker såklart så, att vi gör lika som de andra nordiska länderna […] då 
hälsovården annars också är rätt lika. (S1) 
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En annan diskussion som återfinns i vissa av intervjuerna då den finska gränsdragningen 
jämförs med den i andra länder, är det skattebaserade systemet i jämförelse med 
försäkringsbaserade system. Man anser att det utgör en viktig poäng i diskussionen kring 
gränsdragningen, att länder med olika ersättningssystem inte bör jämföras med varandra 
och påpekar att en stor del av patientpopulationen också i länder med försäkringsbaserade 
system blir utan vård. 
 
Patientrollen 
Patienternas roll i prioritetsdiskussionen uttrycks bland annat som att de antagit en 
aktivare roll vad gäller en efterfrågan på specifika vårdinsatser överhuvudtaget samt att de 
gör vad som helst för att erhålla den vård de behöver vid fall av allvarlig och/eller 
besvärande sjukdom, oavsett ekonomiska konsekvenser. Detta exemplifieras väl av citaten 
nedan. 
 

[…] så har det ju uppkommit ett lite annorlunda beteende på sjukhusen. Det 
kommer folk dit som är påstående […] Och så står det i vår lagstiftning, att 
sjukvården sker på patientens initiativ […] Och det där kommer att innebära, 
att vi kommer aldrig att ha råd med att skaffa allt det där som patienterna är 
ute efter. (P1) 

 
[…] mediciner som ges egentligen när det mesta hopp är ute, men det är ändå 
ett sätt att gripa till halmstrå, och var går gränsen för hur mycket man kan ge? 
Det är nog en svår sak. (E1) 

 
En oro över den offentliga debatten i media och patienternas deltagande i denna samt dess 
inverkan på beslutsfattarna förekommer. Även en oro över att patienterna kan komma att 
besitta falska förhoppningar gällande nya särläkemedels effekt som en följd av 
prioriteringsdebatten i media omnämns. Man konstaterar att gränsdragningen orsakar 
bitterhet bland patienterna med familjer, t.ex. till följd av en fördröjd diagnos som gör att 
en patient hamnar utanför ramarna för ersatt vård, men att det även aktiverar och väcker 
en vilja att slåss för sin sak hos desamma. Samtidigt frågar man sig, att ska patienterna 
varje gång behöva strida för sin sak när ett dylikt läkemedel får försäljningstillstånd.  
 

Den där viljan att slåss finns alltid ute på fältet, det är helt säkert. (PF1) 
 
Intresseföreningarnas roll och inbördes influensstyrka diskuteras också. Man anser att 
deras respektive storlek har en inverkan på fördelningen av offentliga medel och att deras 
möjlighet att påverka överhuvudtaget försvårats i samband med att nya 
prioriteringsförfaranden från myndighetshåll införts (så som PALKO).   
 

[…] när vi pratar om intresseföreningar och sånt, så finns det andra som 
kommer in och de har en helt annan tyngd än vad en sån här intresseförening 
för SMA har. […] det påverkar alltid. Det är bara så. (F1) 

 
Det var liksom lättare, att som medlem av målgrupp eller som av dem grundad 
förening, driva ärendet. Det har uppkommit olika trappsteg till det här sedan 
dess. (PF1) 

 
Även personer som tillhör andra patientgrupper lyfts fram i direkt relation till 
ifrågavarande patientgrupp (SMA), då man i anslutning till konsekvenserna av 
gränsdragningen konstaterar att den, förutom som rättviseaspekt inom diagnosgruppen, 
utgör en rättviseaspekt gentemot andra diagnosgrupper för vilka det utvecklas dyra 
särläkemedel. Det ifrågasätts också varför ett dyrt läkemedel för behandling av cancer 
aldrig väckt så stor debatt som Spinraza gjort fastän patientpopulationen för läkemedlet är 
så pass liten och beskrivs att man vid ställande av frågan fått svaret, att vem som helst kan 
få cancer. Man konstaterar då, att där förekommer en känslokomponent som förorsakar 
den negativa attityden till fördelningen av offentliga medel och till att ett dylikt mycket dyrt 
särläkemedel överhuvudtaget ersätts.  
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Beslutsfattarperspektivet 
Flera informanter konstaterar att det i och med mycket dyra särläkemedels förekomst blir 
mindre kvar till annat samtidigt som det finns en tydlig önskan om att kunna behandla en 
större andel av patientpopulationen, speciellt vad gäller barnpatienter, och att ekonomin 
ska vara sekundär. Man frågar sig hur mycket man kan kräva att samhället betalar samt 
var gränsen för det etiska priset inom vården går. Det uttrycks att man står inför något nytt 
i och med att det överhuvudtaget finns dylika särläkemedel och att en 
prioriteringsdiskussion därför senast nu är absolut nödvändig. Från politikerhåll 
förmedlas, enligt följande citat, att man redan länge varit medveten om problematiken 
kring de ökande läkemedelskostnaderna. 
 

Det är länge sedan situationen var sådan, att man kan göra mer än man har råd 
till, så de kommer alltid att ske de här begränsningarna oberoende […] om de 
här jättedyra läkemedlen börjar ta en större del av totala utbudet, så det som 
finns kvar blir ju då begränsat. (P1) 

 
Vi satt i nåt forum, det är flera år sedan. Då var det en pensionerad läkare som 
sa, att ni ska få se att snart börjar det här, att vad har vi liksom på riktigt 
råd med. (P2) 

 
Såsom citaten nedan å sin sida beskriver återfinns hos många av informanterna också en 
förståelse för svårigheten i att tvingas ta beslut om vem som får behandlingen finansierad 
med offentliga skattemedel, den press detta kan utgöra på enskilda läkare samt en ovilja i 
att själv befinna sig i den sitsen. 
 

Men det är säkert för den där läkarsidan, vad vi nu har diskuterat också med 
läkarna här, lika svår den där saken. Att vem vågar dra den där gränsen sedan. 
(F5) 

 
Nå, alltså jag uppskattar ju nog att det är en bra grej, att det här diskuteras i så 
stora forum som möjligt för att det ger ett väldigt tryck på enskilda läkare […] 
då är det nog bättre om beslutet är litet längre bort för allas del, tror jag. (E1)  

 
Exempel inför framtiden 
Några informanter tar, enligt följande citat, upp vikten av hur gränsdragningen i anslutning 
till nusinersen behandlats samt dess utgång sett till att läkemedelsbehandlingen i sin 
prisklass är bland de första som tagits i bruk i landet och därför kan anses utgöra ett 
exempel inför processerna kring kommande dyra behandlingar för ovanliga diagnoser.    
 

[…] nusinersen torde vara bland de första mycket dyra läkemedel som tagits i 
bruk i Finland och är på sätt och vis då också exempel framöver, att för en sån 
här ovanlig grupp kan påbörjas dyra behandlingar på ganska skrala studier och 
speciellt i avsaknad av bevis över långtidsverkningar […] därför var man nu 
säkert tvungen att fundera över det här väldigt länge. […] Säkert skulle alla från 
sitt hjärta och även ekonomiskt sett, då man tänker att det är frågan om endast 
knappt 200 patienters behandling i Finland, så det är ekonomiskt sett ännu en 
liten mängd. Men det, att detta kan föra med sig betydligt större 
patientunderlag från andra grupper. (F3)  

 
Angående frågan om att läkemedelsföretagen i Finland kan sälja läkemedel till olika pris 
till olika sjukhus till följd av avsaknad av gemensamma nationella riktlinjer och om detta 
kan komma att påverka gränsdragningen i behandlingen av patienter i olika delar av landet 
anser en klar majoritet att detta borde åtgärdas och tror även att en skillnad i 
läkemedelspris mellan sjukhusen kan komma att påverka vårdbesluten och att dylikt inte 
bör ske.  
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Nå, alltså jag tycker absolut att det är ett problem. […] till den här delen tycker 
jag nog att staten ska ha en linje. För det är ändå, vi är ändå samma 
skattebetalare och oavsett om du flyttar till Egentliga Finland eller till liksom 
Uleåborg, så inte ska du vara med och finansiera liksom på ett annat sätt 
indirekt heller läkemedel. […] det är klart att det ska vara på jämlika grunder. 
(P2) 

 
Jo, sen om de ökar de där volymerna av sån här läkemedel, så blir det ju ännu 
större beställning på riktlinjer förstås. (J1) 

 
Två informanter tror däremot inte att detta har någon stor betydelse och att det inte heller 
förekommer någon risk för olika behandling regionvis till följd av avsaknaden av 
gemensamma riktlinjer. Man lyfter dock fram att det i avseende av att prisförhandlingarna 
med företagen är såväl tunga som tidskrävande skulle vara fördelaktigt för alla parter att 
besluta om entydiga nationella riktlinjer i ärendet, att inte alla universitetssjukhus skulle 
behöva förhandla var för sig, och att en gemensam vilja för detta redan finns. Två övriga 
informanter påpekar att ett nationellt samarbete mellan universitetssjukhusen vad gäller 
dylika prisförhandlingar för dyra särläkemedel i samförstånd med ministeriet redan inletts 
och förts t.ex. i anslutning till Spinraza, men skriver även under att det vid en eventuell 
förekomst av regionala prisskillnader gällande särläkemedel kunde komma att förorsaka 
en skillnad i vården i olika delar av landet. 
 

I princip kan företaget göra så […] har nog väckt sådana processer i Finland 
enligt vilka man allt starkare eftersträvar ett nationellt samarbete rörande de 
här dyra nya läkemedelsbehandlingarna. […] det är säkert liksom den 
lösningen med hjälp av vilken det överhuvudtaget är möjligt att komma framåt 
[…] samtidigt blir även patienternas jämlika behandling i hela landet tagen i 
beaktande […] den här anskaffningen vad gäller de här dyra läkemedlen, så där 
diskuteras ett nationellt samarbete och verkställs till en del även om man ännu 
är i ett begynnande skede. (M2) 

 
Avsaknad av transparens 
I diskussionen kring avsaknaden av transparens mellan läkemedelsföretag, myndigheter 
och medborgare återfinns alltså två olika underteman: dess inverkan på läkemedlets utbud 
och efterfrågan samt arbetsrutinerna för vissa yrkesgrenar. Åsikterna kring det faktum att 
prisförhandlingarna mellan läkemedelsföretag och sjukvårdsdistrikt hålls hemliga delar sig 
ojämnt så, att majoriteten anser det acceptabelt, fastän alla inte tycker det är bra, och ställer 
sig förstående till företagen då prisnivån i olika länder kan ha en global inverkan. Vissa är 
ändå för transparens medan några väljer att inte uttrycka någon åsikt i frågan (Tabell 7). 
Ett par informanter funderar över att det till följd av hemlighållandet för köparen blir svårt 
att veta vad som egentligen ingår i priset, varför läkemedlet är så dyrt. 
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Tabell 7. Fördelning av åsikter kring hemlighållandet av prisförhandlingarna mellan 
läkemedelsföretag och sjukvårdsdistrikt. 

Informant För hemliga 
förhandlingar 

För öppna 
förhandlingar 

Tar inte ställning 

F1 X   
F2  X  
F3 X   
F4 X   
F5  X  
M1   X 
M2 X   
P1 X   
P2 X   
E1 X   
J1 X   
PF1   X 
S1  X  
S2 X   

 
Inverkan på utbud och efterfrågan 
Då avsaknaden av transparens mellan företag och sjukvårdsdistrikt kontra allmänheten 
gällande förhandlingarna om läkemedelspriset diskuteras tar flera av informanterna fasta 
på den aspekten, att köparen (här Finland) riskerar att bli utan läkemedel ifall man inte 
ställer sig i ledet och på företagets begäran accepterar hemlighållandet av 
prisförhandlingarna samt att detta krävs för att överhuvudtaget få ner priset. I detta 
sammanhang konstaterar flera det faktum, att Finland är ett så litet land att man inte kan 
motsätta sig ett globalt företag och heller inte ska kräva transparens i frågan utan bör följa 
den kutym som används i övriga Europa. Dessa åsikter beskrivs väl av de följande tre 
citaten. 
 

Nog är det ett sätt att få det billigare nog. Jag tycker nog att det är okej i sån här 
fall. […] Men fabriken behöver ju inte skriva ett avtal om den andra parten inte 
går med på det inte [att hemlighålla priset] och då kanske man blir utan 
medicin. (F1) 

 
[…] när det är möjligt i andra länder i Europa, så det är svårt för Finland och 
då hamnar vi kanske betala mera för våra läkemedel. Vi kanske inte får alla de 
läkemedel som skulle annars komma. Att om vi har annorlunda regler än resten 
av Europa, så kommer det inte att fungera. Vi är ett så litet land att det är 
hopplöst. (F4) 

 
Det är en sak som man från finländskt perspektiv antagligen inte har stor 
möjlighet att påverka […] jag orkar inte riktigt tro, att vi skulle kunna göra 
något på ett hemskt annat sätt än vad ett globalt fungerande läkemedelsföretag 
anser vara bäst att göra ur sin egen synvinkel. […] Inte är det här någon ideal 
lösning, men om det är den med vilket man kommer framåt, så måste den bara 
användas tills något annat kanske erbjuds. (M2) 

 
I samband med reflektion kring rättvisan i hemlighållandet av läkemedelspriset tas 
företagens vilja att undvika eventuell parallellimport av läkemedel upp till diskussion i 
några intervjuer och man frågar sig också ifall det finns risk för en svart marknad, att folk 
köper läkemedlet någon annan väg. 
 
Inverkan på arbetsrutiner 
Inom yrkesgrenarna farmaci och företrädare för patientförening identifieras problem i 
fråga om arbetsrutiner till följd av avsaknaden av transparens. Såsom citatet nedan 
beskriver talar man för transparens i fråga om prisförhandlingarna eftersom 
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hemlighållandet av priset orsakar praktiska problem i arbetet och en oro över att priset 
läcker ut speciellt med tanke på att relativt många personer känner till det, men inser att 
man antagligen inte kan påverka saken.  
 

[…] en sån där tydlig rabattprocent skulle vara det bästa alternativet och det, 
att man öppet skulle få berätta om den […] det skulle vara det redigaste 
systemet för oss. (F5) 

 
I samband med transparensdiskussionen lyfter patientföreningsföreträdaren fram det 
faktum, att lagstiftningen förbjuder läkemedelsföretag att marknadsföra sina läkemedel till 
patientföreningar och att detta medför att representanter för dylika föreningar måste 
avlägsna sig från föreläsningar på seminarier när dessa finansieras av läkemedelsföretag i 
syfte att undvika eventuell förekomst av marknadsföring. Man ställer sig förundrande till 
detta och beskriver att föreningarna trots förbudet erhåller motsvarande information via 
diverse samarbetsnätverk och seminarier utomlands, i länder med andra regelverk.   
 
4.2.2 Ekonomiska aspekter 
Följande huvudtema behandlar de ekonomiska aspekterna kring mycket dyra särläkemedel 
och delas in i två underteman, nämligen låg kostnadseffektivitet och skev 
kostnadsfördelning. Vidare underteman för låg kostnadseffektivitet utgör högt 
läkemedelspris och ifrågasatt effekt, och för skev kostnadsfördelning 
särläkemedelsutveckling och -patentering samt ojämn patientpopulation och sjuklighet (se 
Figur 5). 
 
Låg kostnadseffektivitet 
Den andra hälften av spontana tankar kring Spinraza hos informanterna landar istället 
inom ramarna för ekonomiska aspekter och specifikt under undertemat låg 
kostnadseffektivitet. Vikten av att läkemedlet till följd av sitt höga pris bör ge utdelning i 
form av förbättrade livsförhållanden och ett förlängt liv framkommer tydligt, såsom 
följande citat visar. 
 

Nog är den centrala tanken som läkare den, att är läkemedlet effektivt, hjälper 
det mot symptomen och hur bra hittar man de människor som gynnas av det 
där läkemedlet? […] Och sen kommer såklart den här pengafrågan, att då man 
vet att den är dyr, så därför vänder såklart loopen tillbaka till de där första 
frågorna. Att det är än mer viktigt, att effekten nu motsvarar de där 
kostnaderna på något vettigt sätt och sedan att de rätta patienterna verkligen 
får behandlingen. Om den går åt en människa som inte gynnas av den, så då 
slösar vi ju en stor mängd resurser. (S2) 

 
Högt läkemedelspris 
Det stora flertalet av informanter anser att listpriset för Spinraza är väldigt högt. Man 
uttrycker kommentarer som ”grymma summor”, ”påfallande dyrt” och ”fasansfullt högt 
pris”. Endast två informanter låter bli att ta ställning till priset varav en anser att det bör 
relateras till prissättningen överlag och den andra konstaterar att det företagsekonomiskt 
sett bara är såhär när läkemedlet är det enda i sitt slag. 
 

Ja, nog är det ju ett hisnande belopp, men det är ju förstås, att referensramarna 
är helt andra med mediciner. (J1) 

 
Beloppet relateras också till bland annat behandlingskostnaderna inom intensivvården och 
annat som tangerar prioriteringen, såsom att man måste spara in på annat för att ha råd 
med dessa. Även Spinrazas särläkemedelsstatus kommenteras i samband med att priset 
ifrågasätts. Överlag går diskussionen kring priset snabbt vidare och över till reflektioner 
gällande bland annat läkemedlets effektivitet. Ifrågavarande ståndpunkter exemplifieras 
väl av citaten nedan. 
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Det känns ju huvudlöst dyrt, men att det där sen att ha folk också liggande på 
intensivvårdsavdelning och liksom i vissa fall flera år […] (P2)  

 
Så alltså vi måste ju hitta olika sätt att liksom vet du spara pengar någonstans 
för att sedan ha råd med de här nya särläkemedlen, för de kommer ju förstås, 
de räddar liv, så vi måste ju ha råd med dom också. (F4) 

 
Kan man vid fall av sån här ovanliga sjukdomar börja liksom prissätta med 
hurdant pris som helst? Det vill säga är behandlingen av ovanliga sjukdomar, 
om den är effektiv, så får den kosta precis vadsomhelst? Att det förstår jag 
inte riktigt. (F3) 

 
Vad gäller priset, så omnämns även att inte enbart läkemedlet i sig kostar utan att det 
tillkommer kostnader till följd av att det administreras på universitetssjukhus och att detta 
förutom kostnader för själva behandlingen även påverkar patienten. Det uttrycks också en 
oro över att kommande särläkemedel riskerar att vara ännu mycket dyrare än t.ex. 
Spinraza. Företagets ovilja att sänka listpriset ifrågasätts då man anser att ett lägre pris 
borde öka försäljningen vilket likväl skulle täcka utvecklingskostnaderna och eventuellt 
generera en större vinst.  
 
Ifrågasatt effekt  
Ungefär hälften av informanterna tar fasta på osäkerheten kring läkemedlets effekt och 
poängterar, att det höga läkemedelspriset ställer än högre krav på en tillräckligt stor verkan 
och de anser att man överhuvudtaget inte ska använda läkemedel som kostar mer än de ger 
nytta. Nödvändigheten av uppföljningsundersökningar och avbrytande av behandling vid 
avsaknad av tillräcklig effekt lyfts också fram, såsom citaten nedan visar. 
 

[…] de [dyra särläkemedel] orsakar en mycket stor kostnadspress sedan på 
hälsovårdssystemet som borde besluta, att tas de i bruk. […] kunskapen om 
dessa nya mediciner i det skedet då de nu möjligen tas i bruk är i själva verket 
mycket defekt. […] osäkerheten är mycket stor och trots det måste beslut tas. 
[…] med särläkemedel är kunskapen givetvis ganska defekt eftersom det finns 
få patienter och då kanske man inte får en riktigt tillförlitlig bild redan på grund 
av variationen patienterna emellan. (M2) 

 
[…] alltid uppskattar man den där investerade pengamängdens nytta, att om 
effekten är antingen ifrågasatt eller mycket liten, så nog tas kostnaderna ändå 
i beaktande. Att nog är det ju befängt att betala flera miljoner euro för en 
behandling som har en alldeles marginell effekt. (S2) 

 
[…] avbryter ifall det inte är någon hjälp eller försämring. Och det tycker jag 
också är rimligt […] att man sätter de här pengarna och den här dyra medicinen 
på, att det också då faktiskt sker en förändring och förbättring. (F2) 

 
En förhoppning om tillräcklig effekt hos dylika läkemedel, att enbart en avstannad 
sjukdomsprogression anses som en tillräcklig effekt, samt vad effekterna kan föra med sig 
i praktiken är aspekter vilka som motvikt också framkommer i diskussionen kring 
läkemedelspris och -verkan. 
 

[…] det att vi kan stanna av sjukdomsprogressionen. […] så det är otroligt 
fantastiskt. (PF1) 

 
[…] om det visar sig att den verkligen har effekt, så då kan ju nog den här 
människan säkert fungera i samhället och betala skatt och arbeta. På det sättet 
producerar hen sedan då ändå tillbaka. (S1) 
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Skev kostnadsfördelning 
Det andra undertemat till huvudtemat ekonomiska aspekter behandlar den säregna 
fördelningen av kostnader kring särläkemedel som Spinraza. Detta utgör en konsekvens av 
läkemedlens status och specifika regelverk, som påverkar bland annat 
läkemedelsutvecklingsprocessen och indirekt även patenteringen, samt det faktum att 
patientpopulationen är mycket liten och dessutom ojämnt fördelad över landet. 
 
Särläkemedelsutveckling och -patentering 
Majoriteten av informanter uttrycker en förståelse för att läkemedelsföretagen måste få 
tillbaka det som de investerar i utvecklingen av nya läkemedel och kopplar detta t.ex. till 
att det är kravet för att nya läkemedel överhuvudtaget utvecklas., vilket följande citat 
beskriver. 
 

[…] då ett visst läkemedel försöker komma in på marknaden, från det att man 
liksom upptäcker det och börjar göra det, så handlar det ju dels om en process 
på flera år och otroligt mycket pengar. (P1) 

 
Särläkemedlens status och prisets rimlighet ifrågasätts dock i ca hälften av intervjuerna. 
Man frågar sig bland annat om inte utvecklingskostnaderna borde återbetala sig snabbare 
än för andra läkemedel till följd av en snabbare utvecklingsprocess samt om inte den 
ändrade kostnadsfördelningen till följd av den förkortade processen och minskade 
mängden kliniska studier borde reflekteras i läkemedlets pris.  
 

Man har beräknat att största delen av kostnaderna kommer från kliniska 
prövningar och ju mera folk man har i kliniska prövningarna, så desto dyrare 
blir studien eller läkemedlets utvecklingskostnader och när man sedan tänker, 
att här [gällande Spinraza] har inte hemskt många patienter förekommit i 
prövningarna […] med de utlägg som här debiteras, så behöver man säkert inte 
sälja ett halvår för att de där kostnaderna redan ska vara betalda. […] Den där 
särläkemedelsstatusen börjar liksom litet förarga mig redan. (F3) 

 
Och sedan eftersom målet är att få läkemedel snabbare i bruk, så sedan om 
deras användning tidigareläggs inom hälsovårdssystemets krets, så då ändras 
ju på ett sätt också vårdens betalare till en del. Tidigare har kostnaderna i 
kliniska studier såklart betalats av den som driver forskningen dvs 
läkemedelsindustrin, och sedan då den kommit i kliniskt bruk så flyttas 
kostnaderna till största delen till hälsovårdssystemet. Om här sedan kommer 
mera osäkerhet kring beslutsfattandet [gällande ibruktagandet av 
särläkemedel], så borde väl det här på något sätt synas i den där prissättningen 
också. (M2) 

 
En annan intressant aspekt som på olika sätt kommenteras i en tredjedel av intervjuerna 
är, som citaten nedan visar, Spinrazas ensamrätt på marknaden vad gäller behandlingen 
av SMA. Man tar fasta på bland annat företagets maktposition och det faktum att fattiga 
länder inte överhuvudtaget har en möjlighet att använda dylika läkemedel. 
 

[…] med de här nya dyra medicinerna är det i praktiken redan 
monopolställning, då det inte finns mer än det där ena läkemedlet. (M2) 
 
Och inte vet jag om det finns tak på något. Så här har de liksom makten i sin 
hand, läkemedelsfirmorna. (E1) 
 
Nu är ju de här rika länders option, alla särläkemedel. (PF1) 

 
När nya läkemedels patentering och hur den ser ut idag, speciellt i avseende på 
särläkemedel, lyfts upp till diskussion är det endast två informanter som upplever att dessa 
borde ses över och anpassas till den förkortade utvecklingsprocessen av särläkemedel och 
nya läkemedel överlag (Tabell 8). Flera är ovilliga att utrycka en åsikt oftast med hänvisning 



 

24 
 

till att de inte känner till ämnesområdet tillräckligt väl medan resten upplever att 
patenttiderna är rimliga sett till att de driver forskningen och en uttrycker att man 
överhuvudtaget bör närma sig frågan om en eventuell förändring med försiktighet. 
 

Säkert kan nya läkemedels patentskydd kritiskt begrundas i den här stunden 
eftersom läkemedlens utvecklingsprocess har förkortats tycker jag […] Då den 
har förkortats, så skulle vi också ha möjligheten till det, att vi kunde förkorta 
den där patenttiden […] Så enligt min åsikt, om man har ett sånt här 
särläkemedel, som fås snabbare ut på marknaden, så förstår jag inte det att man 
har så lång patenttid eller samma som andra. (F3) 

 
Det kan såklart vara det kända tveeggade svärdet, att ett visst patentskydd ger 
företaget en möjlighet att tjäna utvecklingskostnaderna och om man har ett 
läkemedel som används för hemskt få, så kan det för läkemedelsföretagen bli 
en stor risk att använda 50 miljoner eller 100 miljoner eller något för 
läkemedlets utveckling. Om patentskyddet är mycket kort, så gör de kanske 
inte det. Och då får inte människorna de där effektiva läkemedlen, att det är en 
sån här förhandlingsfråga och säkert bör inte samhället bara sådär gå och ändra 
på det utan nog blir man tvungen att lyssna på produktionssidan också. Hur de 
reagerar på det här. (S2) 

 
Tabell 8. Åsikter angående patenttidens rimlighet gällande nya (sär)läkemedel. 

Informant Rimlig Orimlig Tar inte ställning 
F1 X   
F2 X   
F3  X  
F4 X   
F5  X  
M1   X 
M2 X   
P1   X 
P2 X   
E1   X 
J1   X 
PF1   X 
S1   X 
S2 X   

 
Ojämn population och sjuklighet 
Det faktum att Spinraza behandlar en ovanlig sjukdom och patientpopulationen därför är 
mycket liten samt den ojämna spridningen av patienter nationellt, att vissa regioner kan 
ha ett tiotal patienter medan andra inte har en enda, tas upp i flera intervjuer. Som citaten 
nedan beskriver reflekterar man över den problematik detta för med sig i avseende på, 
förutom de höga kostnaderna, även den ojämna fördelningen av dessa över landet. 
 

Men sen när jag nu läste hur många som nu beräknas få det här i Finland, en 
på 10 000 i året nyfödda, så det är i princip sex i året nyfödda som får den här 
sjukdomen. Så i proportion till andra dyra mediciner […] hur många det är som 
får dem […] så nog ligger det [priset] ju i proportion till användarantalet 
egentligen nog. (F1) 
 
[…] inte behövs det ju i en kommun mera än en familj med tre SMA-barn, och 
några med några svåra cancersjukdomar, så rasar den kommunens hälsovårds, 
specialssjukvårdsbudget ihop. (PF1)   

 
Två informanter tar även fasta på den ojämlika anslagsfördelningen från statligt håll som 
orsakas av regionala skillnader i sjuklighet. Detta till trots att regioner med en annorledes 
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frisk befolkning nog kan ha flertalet invånare som är i behov av mycket dyra behandlingar 
av ovanliga diagnoser.   
 
4.2.3 Efterfrågan på nya strategier 
I ett relativt tidigt skede i anslutning till genomförandet av intervjuerna, i samband med 
diskussionen kring ekonomi och etik gällande dyra särläkemedel, kunde man identifiera en 
önskan om klara, tydliga och framförallt enhetliga direktiv angående ämnet i fråga.  I det 
tredje och avslutande huvudtemat presenteras därför en efterfrågan på nya strategier med 
två underteman benämnda ansvarsfördelning samt politiska beslut. Det första 
undertemat delas vidare in i finansiering och distribuering, förarbete och uppföljning samt 
alternativa lösningar, medan det andra delas in i vårdreformen och samhällsstrukturens 
framtid (se Figur 5). 
 
Ansvarsfördelning 
Inom undertemat ansvarsfördelning återfinns för det första diskussionen rörande en 
framtida finansiering av dyra särläkemedel och hur dessa på ett effektivt och logiskt sätt 
kunde distribueras, och för det andra en reflektion över å ena sidan det så kallade förarbetet 
kring behandlingarna av dylika läkemedel innan de tas i bruk och å andra sidan 
uppföljningen av desamma. Slutligen sammanfattas även alternativa lösningar som 
beskrivs i intervjumaterialet. 
 
Finansiering och distribuering 
En sammanfattning över informanternas åsikter i vem de upplever bör betala och via vilka 
kanaler de anser fördelaktigast att distribuera mycket dyra särläkemedel i framtiden 
presenteras i Tabell 9 nedan, efterföljt av fördjupande och beskrivande referat och citat. 
 
Tabell 9. Finansiering och distribuering av särläkemedel i framtiden – informanternas 
ståndpunkt. 

Informant Finansiering Distribuering 
F1 Landskapsnivå (efter reformen) Universitetssjukhusen 
F2 Statlig nivå Sjukhusapotek 
F3 Statlig nivå Utgående från administrering* 
F4 Statlig nivå Utgående från administrering* 
F5 Statlig nivå Sjukhusapotek 
M1 Ingen åsikt Offentliga sektorn 
M2 Högre nivå än sjukvårdsdistrikten Via specialsjukvården 
P1 Statlig nivå Sjukhusapotek 
P2 Statlig nivå Universitetssjukhusen 
E1 Statlig nivå Offentliga sektorn 
J1 Statlig nivå Sjukhusapotek 
PF1 Statlig nivå Utgående från administrering* 
S1 Statlig nivå Universitetssjukhusen 
S2 Statlig nivå Utgående från administrering* 

*Orala läkemedel vid kontinuerlig behandling möjliga via öppenvården. 
 
En informant tror att finansieringen av dyra särläkemedel efter den eventuella 
vårdreformen kommer att tillfalla landskapen och uttrycker att hen upplever det som 
långsökt att staten skulle delta i finansieringen. 
 

Det blir ju landskapen sedan som kanske får, men i slutändan är det ju 
kommunerna på något sätt som är med där i alla fall. Nog är det ju vi själva som 
betalar det i alla fall i långa loppet. Det är bara en fråga om hur de här pengarna 
kanaliseras. […] Att vi skulle få med staten på det här, det är nog i dagens läge 
väldigt långsökt. (F1) 
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Flera beskrivande uttryck över hur informanterna upplever att finansieringen och 
prisförhandlingarna av dylika läkemedel borde utvecklas och skötas återfinns i materialet, 
så som att de borde ligga på ”bredare axlar” än den gör idag, handhas av den som har 
”tillräckligt stora ekonomiska muskler” att bära ansvaret, skötas nationellt som en ”enad 
front”, osv. Så som Tabell 10 visar, anser en stor majoritet att finansieringen ska tillfalla 
statsmakten med argument som att enskilda kommuner inte klarar av den ekonomiska 
belastningen dessa medför, att patientpopulationen är så pass liten och ojämnt fördelad, 
och att en jämlik vård över hela landet på det sättet skulle vara tryggad. En del frågar sig 
dock om detta till följd av statens sparåtgärder kan vara möjligt. 
 

Jag skulle nog säga att det ska vara nåt över, alltså statligt. För är det då en 
landsdel där det finns någon ärftlig sjukdom […] ska det sjukvårdsdistriktet då 
eller kommunen stå för alla de patienterna som kostar fruktansvärt mycket? 
[…] det blir ju inte rättvis fördelning, en kommun kan inte vända invånare och 
säga: Nej, tyvärr, du kan inte bo här för du har för dyr sjukdom. (F2) 
 
Statlig nivå, via skattemedel, så långt det bara går. För det leder också till att du 
har liksom lika kriterier för hela landet. […] Om man tänker hela Finland, fem 
och en halv miljoner människor ryms i en stadsdel i Mexico City, så vi är ju som 
ändå så små. Fast vi har det på statlig nivå.  (P2)  
 
[…] det är ju staten. Men samtidigt, så vet vi ju att staten drar åt svångremmen 
ordentligt […] Så det kommer nog att bli en ekvation som är ganska svår att få 
ihop. (E1) 

 
Angående de mest lämpliga distribueringskanalerna för mycket dyra särläkemedel anser 
ca 2/3 av informanterna att den fördelaktigast sker via offentliga sjukvården, antingen via 
sjukhusapoteken eller enbart via universitetssjukhusen, med argument som att det känns 
säkrast i och med dess dyra priser, för att undvika ojämlik behandling genom att de ges 
enbart via offentliga sektorn samt att ovanliga sjukdomar kräver specialsjukvård och 
uppföljning. Ungefär 1/3 ställer sig öppna till att eventuella kommande dyra särläkemedel 
som administreras oralt även kunde distribueras via öppenvårdsapotek, speciellt i fall där 
patienten är stabil och läkemedlet ges kontinuerligt. Denna diskussion beskrivs väl av de 
följande tre citaten. 
 

[…] det känns på alla sätt säkrast att de kommer och de förvaras på sjukhuset, 
och ges där. Att av sådana som vet vad de håller på med. […] det är ju 
fruktansvärda summor. Vem vill ha det på sitt ansvar eller förvara det? (F2) 
 
Så länge vi har en allmänt täckande offentlig hälso- och sjukvård i det här 
landet, så anser jag att det ska gå via offentliga hälso- och sjukvården för att få 
en jämlik behandling. (M1) 
 
[…] om de är för oralt bruk och måste tas dagligen, så helt onödigt mellanskede 
är sjukhusapoteket där och inte är det liksom kundvänligt. Så jag ser inte något 
skäl för varför man inte kunde kanalisera dessa till de här privatapoteken. (S2) 

 
Övrig problematik kring distribueringen som kan identifieras ur intervjumaterialet består 
t.ex. av frågor kring hur dyra särläkemedel via öppenvårdsapoteken på ett för alla parter 
rättvist sätt kunde distribueras (togs endast upp av farmacigruppen), samt att ojämlikhet 
ibland förekommer i och med att ett sjukhus i någon region kan dela ut dyra tabletter som 
saknar ersättning för en behandling samtidigt som patienter i andra regioner tvingas skaffa 
desamma via öppenvårdsapotek och då självfallet står för hela kostnaden själva. 
 

Sen om man tänker att den skulle säljas fritt den här medicinen [Spinraza] […] 
nu i dagens läge tror jag ingen vill ha den, för jag såg att den inte har ersättning 
och jag tror inte att FPA i första hand heller är särskilt intresserad av att ersätta 
den. […] om vi ser krasst ekonomiskt på det, så finns det inte ett enda apotek 
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som av den orsaken skulle vara intresserade av att sälja den här medicinen tror 
jag. Därför att det finns inte ett apotek som skulle tror jag i långa loppet kanske 
förtjäna någonting på det inte. (F1) 
 
[…] prissättningen måste ske via något annat än läkemedelstaxan. Det måste 
vara prissatt så, att ingen procentuell vinst fås utan att det är ett engångspris. 
(F3) 

 
Förarbete och uppföljning 
Såsom citaten nedan beskriver, kommenteras förarbetets nuläge, hur det genomförts i 
samband med ibruktagandet av Spinraza, samt hur man ser att det framöver ska skötas och 
att samarbete i frågan redan inletts i viss mån mellan universitetssjukhusen (se även 
prioritering/exempel inför framtiden). 
 

Jag tycker det var bra, att man även i Finland går igenom liksom en sån här 
ganska extensiv diskussion och vi har en sån där PALKO och Fimea grupp som 
ger rekommendationer, men litet kunde dom där rekommendationerna ännu 
specificeras kanske till vissa delar. Att de lämnar ännu litet och hänga i luften, 
till viss del. (F3)   
 
Vi blir även tvungna att utveckla och förbättra, och egentligen delvis även 
skapa, mekanismer enligt vilka man sedan förhandlar med läkemedelsföretaget 
om priset och överhuvudtaget om det dyra läkemedlets inträde på marknaden 
om man väl bestämmer att det ska tas i bruk. (M2)  

 
Man efterfrågar även ett nationellt samarbete kring uppföljningen av sjukdomen och 
läkemedlets verkan. Dessutom poängteras att det specifikt i samband med ovanliga 
sjukdomar är av stor vikt att koncentrera kunskapen eftersom den till följd av en liten 
patientpopulation ändå vill vara relativt begränsad. 
 

[…] det skulle vara mycket vettigt att man skulle ha kriterier, nationella 
kriterier, sen skulle man ha en myndighet från vilken man ansöker om 
nyttjanderätt och myndigheten kontrollerar att patienten är liksom lämplig 
och uppfyller de kriterier som man skapat och sen skulle finansieringen ske via 
dem och vårdens uppföljning. Så att man också skulle få avbryta 
behandlingarna ifall de är ineffektiva. (F3) 

 
Patientföreningarnas roll i samband med att fler dyra särläkemedel väntas komma på 
marknaden för ovanliga diagnoser som tidigare saknat någon form av 
läkemedelsbehandling tas upp i en intervju. Föreningarnas roll i förarbetet gällande ett 
eventuellt ibruktagande av dylika läkemedel diskuteras. Man frågar sig bland annat om 
man inom föreningarna innehar tillräcklig kunskap att delta eller om det överhuvudtaget 
hör till föreningarnas uppgift, alternativt ifall man borde ha en aktör inom föreningen som 
med yrkeskunskap kunde sköta uppgiften.  
 
Alternativa lösningar 
Ett antal informanter från olika sakkunniggrenar lyfter fram ett förslag om att 
förhandlingarna och avtalen med läkemedelsföretagen kunde ske i ett större 
samarbetsnätverk än inom det egna landets gränser, såsom citatet nedan uttrycker. 
 

Om något, så ser jag att […] läkemedlens anskaffning så eftersträvar man att 
sköta nationellt eller eventuellt i ett ännu vidare omfång. (M2) 

 
Representanterna för sjukhusledning önskar att kostnadseffektiviteten och 
budgetpåverkan av dyra särläkemedel och de allt jämnt ökande läkemedelskostnaderna i 
stort kunde öppnas upp bättre, och att enkla arbetsredskap fanns i ärendet för jämförelser 
sjukhusen emellan för att underlätta beslutsfattandet vid t.ex. budgetförhandlingar. 
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Vad gäller distributionen av dyra särläkemedel anses i en intervju att en större flexibilitet 
kunde finnas i att den som finansierar inte alltid skulle behöva vara den som distribuerar 
läkemedlen, att privatapoteken för att öka kundvänligheten väl kunde dela ut läkemedlen 
fastän betalarrollen skulle innehas av offentliga sektorn. En annan föreslår ett 
sjukhusapotek varifrån kunden själv kunde avhämta läkemedlet och samtidigt få det 
förmånligare än via privatapotek. 
 
Politiska beslut 
Det andra undertemat till huvudtemat efterfrågan på nya strategier benämns politiska 
beslut och delas vidare in i en behandling av vårdreformen samt samhällsstrukturens 
framtid.   
 
Vårdreformen 
En tydlig majoritet av informanter tror inte att man i samband med den aktuella 
vårdreformen kommer att lyckas tydliggöra processerna kring särläkemedel som Spinraza. 
Man ställer sig överlag väldigt negativ till att reformen överhuvudtaget kommer att ha 
någon inverkan på problematiken, att det är en alldeles för liten del i helheten, och flera ser 
det hellre som en skild fråga som dock behöver åtgärdas oavsett utgången i vårdreformen. 
 

Jag tror inte att den här frågan på något sätt löses via vårdreformen, utan det 
här är nog en helt specifik fråga som man då måste ta till, liksom börja 
diskutera, oberoende av om systemet skulle se ut som det gör idag eller efter 
vårdreformen. (P1) 
 
[…] jag kan själv tycka, att patienten har i viss mån fallit i glömska i de här 
diskussionerna kring den här reformen. Tyvärr! Så att jag kan inte heller se, att 
den här vårdreformen lyckas tydliggöra processerna kring särläkemedel av den 
här typen. (J1)  

 
Problematiken relateras även till den eventuella landskapsstrukturen i två intervjuer i vilka 
man utrycker en oro över att processerna riskerar kompliceras ytterligare i fall att 
landskapen själva ska sköta om dylika ärenden var för sig, såsom citatet nedan beskriver. 
 

[…] är alla landskap sedan kongruenta liksom? Eller vill de ens vara det? (PF1) 
 
Liksom nedan belyses, lyfter informanter från farmacigruppen fram professor Ruskoahos 
rapport (se kapitel 1.3 ovan), och kommenterar bland annat att eventuella beslut i frågan 
troligen kommer att hänvisas till ifrågavarande utredare, att den innehåller flera bra förslag 
samt att den sittande regeringens tid håller på att rinna ut utan att utredarens förslag 
implementerats i praktiken.  
 

[…] till exempel just i den här Ruskoahos rapport, så är det flera bra förslag hur 
man skulle borde liksom utveckla den här sidan. (F4) 
 
[…] de har haft som en central målsättning att understöda den rationella 
läkemedelsförsörjningen och någon form av överenskommelser har de fått till 
stånd, men i praktisk tillämpning har det inte riktigt lyckats överföras alls. […] 
jag skulle önska, att man under nästa regeringsprogram också skulle få igång 
det praktiska. Att jag tror nog, att nu har man så stora problem, eller 
utmaningar, i nuläget i reformsammanhanget, att om man får vårdreformen på 
något sätt igång, så är det redan en stor vinst för regeringen. (F3) 

 
Endast två av informanterna uttrycker en försiktig positivitet till att vårdreformen kunde 
tydliggöra processerna kring mycket dyra särläkemedel, i enlighet med citatet nedan.  
 

[…] jag skulle se, att i samband med vårdreformen skulle den här vara liksom 
möjlig att göra klarare, den här processen. […] Utvecklandet av 
samarbetsformer i den här vårdreformen. Men det är helt fast i oss, branschens 
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aktörer själva, att hur vi håller fram den här saken nu i det här reformtumultet. 
(F5) 

 
Samhällsstrukturens framtid 
I samband med diskussionen kring nya strategier återfinns en oro kring den nuvarande 
samhällsstrukturens hållbarhet vad gäller finansieringen av mycket dyra särläkemedel och 
läkemedel överlag. Såsom citatet nedan visar, lyfts t.ex. det faktum att människor 
nuförtiden är beredda att själva betala sina läkemedel fram. 
 

[…] vissa är ju redan själva beredda att betala, privatpersoners vård. De skulle 
till och med själva vilja betala sina mediciner ifall den här offentliga sidan på 
sätt och vis inte kommer emot. (S1) 

 
Ett par informanter tror att man i länder med skattebaserade system mer och mer kommer 
att övergå till ett försäkringsbaserat system då man i Finland ser en ökning av antalet 
personer med någon typ av försäkring. Mindre bemedlade patienters jämlika tillgång till 
vård omnämns också i samband med reflektioner kring ökningen av privata försäkringar. 
Jämförelser med bland annat sjukvården i USA uttalas. 
 

Han funderade, att skulle han ha istället för att betala skatt ha betalat in på 
försäkring. Så kan man tänka om man har pengar! Men så kan inte en tänka 
som inte har råd att betala. Man betalar den lilla skatt man betalar, men det 
finns inga pengar att betala en försäkring. (F2) 

 
Diskussion kring politiska beslut kommer upp ett flertal gånger i anslutning till reflektioner 
kring det nuvarande samhällssystemet samt den uttryckta önskan om lösningar och nya 
strategier i fråga om särläkemedel och de allt jämnt stigande läkemedelskostnaderna. 
Politikergrenen ser att beslut behöver fattas och att det inte kommer att vara lätt, samtidigt 
som andra sakkunniga uttrycker en misstro till och efterfrågar ett större ansvarstagande 
hos beslutsfattarna samt att en offentlig dialog mellan sakkunniga förs i ärendet. 
Diskussionen beskrivs väl av de följande två citaten.  
 

Det kommer att kräva väldigt mycket sådana här politiska överenskommelser, 
där man kommer överens om att ungefär hur man vårdar, kanske inte så 
mycket vem man vårdar, men enligt vilka principer man vårdar. (P1) 
 
Det är ju politiker som inte förstår. […] Mera experter med och besluta, det 
känns nog så. Det är nog många som är ute och seglar. De har ingen aning om 
vad de pratar om. (F2) 

 

5 Diskussion 
Resultatdiskussionen indelas även den utgående ifrån den tematiska kartan presenterad i 
Figur 5, dock så, att de etiska och ekonomiska aspekterna diskuteras tillsammans då de har 
en så stark koppling till varandra och till och med kan upplevas som sammanflätade, 
varefter efterfrågan på nya strategier diskuteras skilt. Resultaten från medieanalysen har 
kombinerats med intervjuresultaten i en gemensam diskussion, och teorireflektionerna har 
förts in i densamma, för att direkt uppnå ett summaresultat av trianguleringen. 
Diskussionen avslutas med reflektioner kring resultatens tillförlitlighet och användbarhet 
för framtida tillämpning. 
 
Ifrågavarande studies syfte var att undersöka sakkunnigattityder, -upplevelser och -åsikter 
gällande ett mycket dyrt särläkemedel som Spinraza, samt dess beroende av såväl 
problemets konstruktion som infallsvinkel, med den sammanfattande målsättningen att 
öka insikten i detta allt vanligare samhälleliga problem. Målet var att, förutom attityder i 
stort, undersöka inställningen till konsekvenser och framtidssynen kring dylika 
särläkemedel. Studiens huvudfynd består av två övergripande helheter:  1) en ärlig, 
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omfattande och inkluderande diskussion mellan olika sakkunniggrenar, inklusive 
patientgruppen och allmänheten, kring mycket dyra särläkemedel vad gäller dess 
mångfacetterade etiska och ekonomiska problematik behövs, så att varken beslutsfattare 
eller patienter lämnas ensamma eller känner sig exkluderade i frågan, och 2) innovativa 
lösningar och nya strategier behövs för att erhålla nationellt (och eventuellt också 
internationellt) enhetliga samt möjligast rättvisa och lättillämpade riktlinjer och 
arbetsmetoder i beslutsfattandet kring dylika läkemedel.  
 
5.1 Etiska och ekonomiska aspekter 
Ur såväl intervju- som medieanalysresultaten är det lätt att konstatera, att attityderna 
gentemot Spinraza i det stora hela är positiva ur både patient- och 
läkemedelsutvecklingssynpunkt, dock ofta med inslag av en viss reservation. Läkemedlet 
medför alltså en hel del hoppfullhet sett till att läkemedelsbehandlingsstrategier för SMA 
tidigare inte funnits att tillgå överhuvudtaget och då det utgör ett bevis för att dylika 
moderna läkemedel som t.ex. korrigerar en defekt proteinsyntes inte mera är enbart 
teoretiskt möjliga utan även nu finns som faktiska brukbara alternativ. De inledningsvis 
positiva attityderna övergår snabbt till reflektioner gällande problematiken kring de 
ökande läkemedelskostnaderna, och fördelas lika mellan diskussioner kring etiska 
respektive ekonomiska aspekter. Det mest uppmärksammade problemområdet ur en etisk 
synvinkel består av synpunkter beträffande prioriteringsförfarandet gällande såväl 
patientrollen som beslutsfattarperspektivet både i media och intervjuer. Ur en ekonomisk 
synvinkel går synpunkterna under temat låg kostnadseffektivitet, i intervjuerna främst en 
ifrågasatt läkemedelseffekt och i media det höga läkemedelspriset. Reflektionerna hos 
informanterna kring de etiska och ekonomiska konsekvenserna av Spinraza existerar vid 
sidan av varandra, oberoende av sakkunniggren, vilket visar att olika och ibland även 
motsägelsefulla attityder och värderingar ofta tävlar med varandra, och kan komma att 
placeras i olika fack vid olika tillfällen. 
 
Ståndpunkterna vad gäller rättvisan i den finska gränsdragningen i vem som erbjuds 
Spinraza finansierad med offentliga skattemedel, visar ett tydligt resultatberoende av 
infallsvinkel då representant för patientförening är ensam om att anse att gränsdragningen 
inte är rättvis och att behandlingen borde ersättas för alla som konstaterats ha nytta av den. 
Detta resultat understöds även av medieanalysen då patientföreningar offentligt uttryckt 
samma åsikt t.ex. genom att hänvisa till den finska grundlagen och FN:s 
funktionshinderkonvention [69,71,75]. Hos de av informanterna som anser 
gränsdragningen som rättvis återfinns, oberoende av sakkunniggren, en stor tillit till de 
som dragit gränserna samtidigt som flera uttrycker en förståelse över hur svår den sitsen 
måste vara. En jämförelse mellan skatte- och försäkringsbaserade ersättningsförfaranden 
i relation till en varierande läkemedelstillgänglighet för patienter i olika länder tas upp i 
samband med rättvisereflektionerna kring det finska systemet i jämförelse med andra 
länder och ett antal informanter anser det fördelaktigt att Finland agerar lika som övriga 
Norden. Att en variation i tillgängligheten av särläkemedel mellan olika länder 
förekommer, både inom Europa och övriga världen, och diskussionen därmed är relevant 
bekräftas av studier funna i litteraturen som visar på en stor variation mellan patienters 
tillgång till särläkemedel till följd av bland annat skillnader i ersättningspolicyn mellan de 
länder som deltog i studierna [52,55]. 
 
Så som teorin kring kollektiva samhällsproblem beskriver, anses problem inte som 
samhällsproblem förrän de kategoriseras både som problematiska och i behov av åtgärder 
[47,48]. Patientens och intresseföreningarnas roll, en vilja att slåss för sin sak hos 
patientgruppen samt dess påverkan på beslutsfattarna via media överensstämmer utifrån 
den konstruktivistiska ansatsen väl med gruppens roll som s.k. fordringsägare (eng. claims-
makers) och initiativtagare i uppkomsten av ifrågavarande samhällsproblem enligt den 
subjektiva processen (steg 1: omvandlingen av ett personligt problem till ett problem på 
samhällsnivå) [50]. Media som kommunikationskanal i anslutning till diskussionen kring 
Spinraza är något som i hög grad använts av patienter med familj och intresseföreningar 
med motivet att synliggöra dilemmat för allmänheten och på detta sätt skapa en press på 
beslutsfattarna i syfte att få vågskålen att förflytta sig i en för patientgruppen önskad 
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riktning. Studier kring massmediernas roll i uppkomsten av samhällsproblem återfinns 
även i litteraturen och har bekräftats ha en stark inverkan på densamma genom att bland 
annat påverka människors uppfattning gällande problemet ifråga, varför också vikten av 
informationens riktighet och samvetsgrannhet blir tydlig [86]. Inom ramarna för 
patientrollen återfinns i intervjuerna även reflektioner kring en rättviseaspekt gentemot 
andra diagnosgrupper samt den negativa attityden till fördelningen av skattemedel, 
specifikt ersättningen av dyra särläkemedel i relation till vanligare sjukdomar, vilket 
korrelerar väl med attityder funna i en studie angående samhällssynen kring särläkemedel 
som visar att det inte förekommer en preferens för raritet utan att folk överlag prioriterar 
den sjukdom som gemene man med större sannolikhet drabbas av [51]. 
 
I både media och intervjuer finns flertalet konstateranden bland beslutsfattare att dyra 
särläkemedel s.a.s. äter en större bit av kakan och att det då blir mindre kvar till annat [64]. 
Man vinklar alltså problemet utgående ifrån tillgång och fördelning av medel, medan olika 
patientgrupper (och allmänheten) å sin sida vinklar detsamma utgående ifrån risk att 
drabbas av viss sjukdom, så som ovan beskrivs. Detta kan utgående ifrån konfliktteorin ses 
som att man har två olika par av grupperingar emot varandra i samband med ifrågavarande 
kollektiva samhällsproblem, nämligen SMA-gruppen mot andra diagnosgrupper och 
patientgruppen mot beslutsfattarna, i det första fallet till följd av statistiska skillnader i 
risken att insjukna i olika sjukdomar och i det andra till följd av otillräckliga tillgångar 
[47,48]. De grundläggande orsakerna till utvecklingen av konflikter i samband med 
uppkomsten av samhällsproblemet ifråga är således beroende av varierande faktorer vilka 
media å sin sida underblåser ytterligare. SMA-gruppens vilja att genom media påverka 
beslutsfattarna i en önskvärd riktning kan anses slå tillbaka mot densamma då övriga 
diagnosgrupper, med vanligare sjukdomar, som en följd av synligheten vaknar till att 
ifrågasätta rättvisan i fördelningen av resurser utgående ifrån dess egna behov. Bland 
beslutsfattare i såväl media som intervjuer återfinns kommentarer om att man inte längre 
har råd att utnyttja alla medicinska möjligheter som finns och att klyftan mellan 
medicinska kontra ekonomiska möjligheter växer hela tiden [65]. Samtidigt som man anser 
sig stå inför något helt nytt sett till dylika behandlingars relativt färska existens, och 
uttrycker att en prioriteringsdiskussion senast nu är av yttersta vikt, bekräftar man också 
att problematiken kring de ökande läkemedelskostnaderna inte är någon nyhet. Detta 
understödes även av det faktum att studier gällande de ökande läkemedelskostnaderna i 
Finland publicerats redan i medlet av 1970-talet [2]. 
 
Som en inledande framtidsinblick framkommer nusinersens roll som modell för dylika 
prioriteringsförfaranden för dyra särläkemedel framöver, och i anslutning till det vikten av 
att arbetet i Finland utförts med tillräcklig eftertanke. Ett motsvarande argument för att 
etableringen av dylika prioriteringsförfaranden påverkar kommande beslutföring i fråga 
om läkemedelsersättningar för särläkemedel återfinns även i litteraturen i anslutning till 
en internationell jämförelse av särläkemedlen Fabrazyme och Cerezyme [52]. Eventuella 
regionala skillnader i vården av patienter till följd av avsaknaden av gemensamma 
nationella riktlinjer gällande anskaffningen av dylika läkemedel, vilket för med sig att 
läkemedelsföretag kan sälja läkemedlet till olika pris till olika sjukhus i Finland, upplevs 
generellt sett som ett problem i såväl media som intervjuer [73]. Att Finland inte är ensam 
om dylik problematik framkommer också i ovannämnda studie gällande Fabrazyme och 
Cerezyme, där både industri- och patientrepresentanter uttrycker att skillnader i 
läkemedelstillgängligheten inom och mellan landskapen i de berörda länderna bör 
åtgärdas [52]. I sammanhanget framkommer dock även att ett nationellt samarbete mellan 
de fem Erva-områdena utgör en gemensam vilja och i viss mån redan inletts i samband 
med prisförhandlingar av dyra särläkemedel varför bland annat Spinraza nu har ett 
rabatterat pris inom hela landet, så som universitetssjukhusen också offentligt meddelat 
[36]. Nationellt gemensamma prisförhandlingar för specialupptagningsområdena poneras 
som bra också i syfte att minska arbetsbördan för de inblandade då flera grupperingar i 
nuläget genomgår samma tunga förhandlingsprocesser, en situation som upplevs som 
onödigt resurskrävande. I den stegvisa uppkomsten av samhällsproblem kan det 
begynnande samarbetet mellan universitetssjukhusen ses som ett led i legitimeringen av 
detsamma, dvs som ett led i steg 2 i den subjektiva processen, som beskriver hur man 
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formellt handskas med problemet [50]. Som en följd av konflikter uppkomna i steg 1 svarar 
alltså myndigheterna genom att med hjälp av diverse strategier söka finna lösningar på 
problemet. 
 
Avsaknaden av transparens kring ärenden som rör mycket dyra särläkemedel ingår under 
etiska aspekter i och med att den för det första anses ha en inverkan på 
läkemedelstillgängligheten för patienter, samt för det andra då den har en negativ inverkan 
på arbetsrutinerna hos vissa yrkesgrupper. Trots att majoriteten uttrycker en förståelse för 
hemlighållandet av prisförhandlingarna, så skönjer man en viss uppgivenhet i samband 
med intervjuerna, en känsla av att man som medborgare i ett litet land känner sig tvungen 
att kapitulera inför det stora globala läkemedelsföretaget för att inte helt bli utan medicin. 
Även i medieanalysen återfinns en kommentar om att den korrekta rollen som bov borde 
tillfalla läkemedelsföretaget och inte myndigheterna som i själva verket står maktlösa i 
situationen, samt att företagen på detta sätt skyddar prisnivån i USA då man där generellt 
sett betalar mer än någon annanstans [72,77]. Ur en konfliktteoretisk synpunkt identifieras 
här alltså ett tredje par av motsatta grupperingar, dvs läkemedelsindustrin mot nationer 
som helhet, denna gång till följd av en ojämlik maktfördelning och variationer i globala 
kontra nationella behov [47,48]. Det börsnoterade bolaget drivs av en eftersträvan att 
uppnå tillräcklig vinst för dess aktieägare medan nationernas motivator vid en uppkomst 
av konflikten ligger i att söka säkerställa en hållbar ekonomi med samtidig adekvat 
sjukvård för nationens invånare. För två specifika sakkunniggrenar, farmaci och 
representant för patientförening, lyfts även konsekvenser av avsaknaden av transparens 
fram i relation till det egna arbetet vari detta resultat kan anses som beroende av 
infallsvinkel. Den första upplever det som besvärligt att i samband med arbetet behöva 
dölja läkemedlets pris och känner en oro över att försäga sig, medan den andra ifrågasätter 
lagstiftningen kring förbudet av marknadsföring av läkemedel till patientföreningar och 
vad detta medför i praktiken, speciellt sett till att samma information sedan erhålls genom 
andra kanaler via utlandet. I medieanalysen återfinns även kritik från patientföreningshåll 
gentemot PALKO då samhällsresponsen i samband med utformningen av 
rekommendationer inte offentliggörs fastän responsgivaren så skulle önska och man 
ifrågasätter i vilken omfattning responsen alls tas i beaktande [76]. 
 
Den låga kostnadseffektiviteten i anslutning till Spinraza lyfts starkt fram i avseende på 
såväl det höga priset som osäkerheten i nuläget kring läkemedlets effekt. Inte alltför 
överraskande anses priset som väldigt högt av så gott som alla som intervjuades. I både 
intervjuer och media ser man dock i anslutning till kommentarer kring priset, att man trots 
dess omfattning anser att det inte får vara avgörande för ibruktagandet av läkemedlet då 
det räddar liv [68,70]. Detta kan relateras till en liknande diskussion som förts gällande 
tillgången på högre utbildning i USA där man utryckt att ”barriärer som gör en högre 
utbildning prismässigt otillgänglig undergräver vår ekonomiska välfärd, våra 
medborgerliga värden och våra demokratiska ideal”, ett citat som likaväl kan 
implementeras på problematiken kring mycket dyra särläkemedel och de ökande 
läkemedelskostnaderna [87]. Även dylika läkemedels särläkemedelsstatus lyfts fram då 
man frågar sig om dessa får ha hur dyra priser som helst och samtidigt uttrycker en oro 
över att kommande läkemedel ur gruppen kommer att vara ännu mycket dyrare, en 
kommentar som även återfinns i medieanalysen [85]. 
 
I samband med reflektioner kring den ifrågasatta effekten för Spinraza, även den en 
konsekvens av dess särläkemedelsstatus, ställer sig hälften av informanterna, oberoende 
av sakkunniggren, frågande till om läkemedlet verkligen ger tillbaka det som det kostar och 
flera anser att det höga priset ytterligare ökar kraven på en tillräcklig effekt. I såväl 
intervjuer som litteraturen understryks det faktum att beslut måste tas gällande 
ibruktagandet av dessa läkemedel trots bristen på data från kliniska prövningar vilket 
upplevs som bekymmersamt då kliniska data normalt värderas högt i samband med 
beslutföringen kring ersättningsrekommendationer [52]. I studien kommenteras också att 
dylika särläkemedel aldrig kommer att vara kostnadseffektiva i och med att det är så 
orimligt dyra, något som leder till slutsatsen att läkemedelseffekten värderas högre än 
andra viktiga kriterier ifall tonvikten läggs vid att uppnå ekonomiska målsättningar så som 
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en adekvat kostnadseffektivitet. I den tidigare nämnda studien som påvisade en avsaknad 
av social preferens för raritet ifrågasätts å andra sidan rättvisan ur allmänhetens synpunkt 
i att dyra särläkemedel beviljas undantag i att uppfylla ekonomiska kriterier såsom en 
tillräckligt hög kostnadseffektivitet [51]. Samtidigt påpekar man att majoritetens åsikt 
sällan uppfyller de etiska kraven och anser att det därför är av yttersta vikt att 
beslutsfattarna tillräckligt väl rättfärdigar sina beslut inför folket. Endast i en av 
intervjuerna tar man fasta på att patienten tack vare läkemedlet eventuellt i framtiden kan 
fungera mer produktivt i samhället och att behandlingen då, åtminstone till viss del, 
återbetalar sig. I samband med den här diskussionen kan man konstatera, att åsikterna 
kring effektens tillräckliga omfattning varierar beroende på infallsvinkel, i de fall att den 
alls vidare utvecklas av informanten. Informanter från sakkunniggrenarna farmaci och 
representant för sjukhusledning anser att det ska ske en märkbar förbättring i patientens 
tillstånd medan patientföreningsrepresentanten är ensam om att uttrycka att redan ett 
avstannande av sjukdomsprogressionen är en tillräcklig effekt, en åsikt som även återfinns 
i en studie som undersökt SMA-patienters förväntningar på terapier där så många som 
96,5% av de tillfrågade anser att en stabilisering av sjukdomstillståndet till följd av 
läkemedelsbehandling till och med skulle upplevas som ett framsteg [53]. Såväl denna 
studie som en studie gällande skillnader i HTA-rekommendationer mellan europeiska 
länder poängterar vikten av att patienterna hörs och att patientperspektivet tas i beaktande 
i samband med evalueringen av särläkemedel [54].     
 
Inom ramen för den ekonomiska diskussionen återfinns en säregen och förvrängd 
fördelning av kostnader kring Spinraza (och andra särläkemedel) till följd av dess 
särläkemedelsstatus samt patientpopulationens ringa storlek och ojämna fördelning över 
landet. Majoriteten ställer sig överlag förstående till att läkemedelsföretagen måste 
återbetalas för de investeringar de gör i samband med utvecklingen av nya läkemedel, en 
åsikt som även återfinns i medieanalysen där man också understryker det faktum att 
utvecklingsarbetet för ett dylikt läkemedel underlättar utvecklingen av följande [67]. Trots 
det ifrågasätter ändå hälften av alla informanter prisets rimlighet ur 
läkemedelsutvecklingssynpunkt sett till att Spinraza genomgått väldigt få kliniska 
prövningar innan det erhöll försäljningstillstånd och därefter togs i bruk, och på så sätt haft 
en kraftigt förkortad utvecklingsprocess. Man påpekar också att då läkemedlets 
utvecklingskostnader på detta sätt förflyttats från företaget till den offentliga vården, och 
företaget samlar erfarenhet om läkemedelseffekterna med hjälp av ett dylikt kontrollerat 
ibruktagande av detsamma, så borde detta synas i en större omfattning som en reduktion i 
läkemedelspriset. Det faktum att Spinraza idag utgör den enda läkemedelsbehandlingen 
för SMA och således kan anses besitta en global monopolställning diskuteras på olika sätt, 
t.ex. påpekas att rika länder innehar företrädesrätt till läkemedlet som en konsekvens av 
dess ställning och höga pris. Detta kan lätt förankras i en reflektion över att de ökande 
kostnaderna för dylika behandlingar enbart utgör ett samhällsproblem för den del av 
världens befolkning som överhuvudtaget besitter en ekonomisk möjlighet att erhålla 
behandlingen, vilket bygger på det subjektiva synsättet om varför ett problem i ett socialt 
sammanhang och ett geografiskt område, under en viss tidsperiod blir ett samhällsproblem 
medan det under andra omständigheter inte blir det [47,49]. Invånare i utvecklingsländer 
står inför en fundamentalt annorlunda scen, vad gäller samhällsproblem i stort och mer 
specifikt vad gäller problem relaterade till läkemedelstillgängligheten, varför dyra 
särläkemedels otillgänglighet i dessa länder aldrig når statusen av ett samhällsproblem. 
Det omkörs helt enkelt av en myriad av mer aktuella och relevanta problem, såsom t.ex. 
den bristfälliga tillgången på HIV-läkemedel i Afrika. Åter identifieras härmed två 
grupperingar, U- och I-länder, i konflikt med varandra vad gäller befolkningens tillgång till 
dyra särläkemedelsbehandlingar till följd av inbördes skillnader i nationers (och dess 
invånares) ekonomiska förutsättningar. Det studerade samhällsproblemets 
konfliktrepertoar tar härvid ett ytterligare steg uppåt i storleksordning, från nationell till 
världsomspännande, och kan ändå samtidigt upplevas genomgå en förminskning då den 
blir en ytterst marginell andel i en globalt omfattande och mångfacetterad helhet.   
 
Gällande patenttidens rimlighet i avseende på nya särläkemedel, och nya läkemedel 
överlag, fördelar sig åsikterna jämnt mellan att de anses som rimliga alternativt att man 
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inte vill ta ställning till saken då man anser sig vara alltför dåligt insatt i patenteringsfrågor 
i stort. Bortser man då från de som inte tar ställning, kan man sluta sig till att en tydlig 
majoritet av informanter anser att patenttiderna är rimliga med hänvisningen att de driver 
forskningen och bidrar till att nya läkemedel utvecklas. Det uttrycks bland annat att 
försiktighet bör vidtas från samhällets sida i frågan kring en eventuell förändring av 
patentförhållandena och att man bör lyssna på läkemedelsproducenterna. Endast två 
informanter, båda ur sakkunniggruppen farmaci, anser att patenttiden, 
utvecklingsprocessens längd samt den ekonomiska avkastningen läkemedlet ger borde 
sättas i relation till varandra, en åsikt som även uttrycks i media av en 
förvaltningsöverläkare [72]. Kritik gentemot läkemedelsindustrin gällande 
patentsystemet, bland annat att systemet minskar läkemedelstillgängligheten och att 
industrins investeringar i utveckling är små i jämförelse med dess investeringar i 
marknadsföring, återfinns även i litteraturen och ger ytterligare belägg för den tidigare 
diskussionen gällande bolagens vinsteftersträvan [33]. 
 
En sista ekonomisk aspekt som påverkar fördelningen av kostnader kring särläkemedel 
samt finansieringen av dessa på ett regionalt plan, och som tas upp i flera av intervjuerna, 
utgörs av att patientpopulationen överlag är liten till följd av att SMA är en ovanlig sjukdom 
samt att den dessutom är ojämnt fördelad över landet vilket leder till att vissa 
universitetssjukhus och kommuner tillhörande dess specialupptagningsområde kan bli 
tvungna att stå för kostnaderna av flera tiotal patienter medan andra inte har några 
patienter alls. Denna problematik lyfts även fram i litteraturen, i den tidigare nämnda 
studien gällande Fabrazyme och Cerezyme, där man uttrycker att det är orealistiskt att 
förvänta sig att små landskap ska kunna finansiera läkemedelsbehandlingen för ett 
jämförelsevis stort antal patienter med en ovanlig sjukdom [52]. Dessutom lyfter två 
informanter fram att statsandelar fördelade på basen av regioninvånarnas sjuklighet vidare 
ökar orättvisan ifall att regionen trots en relativt frisk befolkning råkar ha flera invånare 
med en ovanlig diagnos som SMA som till följd av detta har en mycket dyr 
läkemedelsbehandling. Med hjälp av konfliktteorin kan man här med andra ord identifiera 
ytterligare ett par av motsatta grupperingar, det femte i ordningen, nämligen statsmakten 
och regionerna inom ett land i konflikt till följd av såväl otillräckliga medel som en 
definitionsmässig variation i regionala behov [47,48]. Identifieringen av så många som fem 
olika par av grupperingar i konflikt med varandra av olika orsaker inom ramarna för ett 
och samma samhällsproblem går väl ihop med konfliktteorins primära antagande om att 
samhället karakteriseras av en utbredd ojämlikhet av multifaktoriell karaktär. De olika 
grupperingarna som här presenterats har olika intressen och motivatorer i uppkomst och 
fortskridande av sina respektive konflikter och definierar därav problemet subjektivt på 
olika sätt, vilket teorin också understryker.  
 
Som en avslutande reflektion kring alla de etiska och ekonomiska aspekter gällande mycket 
dyra särläkemedel och de ökande läkemedelskostnaderna som diskuterats ovan, och som 
bevisligen innehar statusen av ett kollektivt samhällsproblem i utvecklade länder som 
Finland, hänvisas här lämpligen till resultatet av en undersökning från 2014 angående 
globala hot i relation till område i världen [47]. Ifrågavarande studie visar med en tydlig 
marginal att ojämlikhet i stort anses som det största globala hotet av invånare i Europa och 
USA, dock inte i alls lika stor omfattning i övriga världen, ett resultat som upplevs som 
logiskt efter genomgången av alla de starkt sammanflätade aspekterna inom detta 
samhällsproblem så här långt, vilka samtliga på sätt eller annat landar inom ramarna för 
diskussioner över vad som kan anses rättvist eller jämlikt kontra vad som inte kan det.      
 
5.2 Efterfrågan på nya strategier 
Liksom framtidstangeringen inom prioriteringsdiskussionen inledningsvis indikerat, så 
återfinns i samband med intervjuerna en tydlig och utbredd efterfrågan på nya och 
nationellt unisona arbetsmetoder gällande både anskaffning och uppföljning av mycket 
dyra särläkemedel som Spinraza. Så många som 11 av de 14 informanterna anser att staten 
skulle vara den mest fördelaktiga finansiären av mycket dyra särläkemedel, en åsikt som 
även återfinns i medieanalysen [65]. Alla informanter är dessutom överens om att det 
nuvarande systemet gällande finansieringen av dylika läkemedelsbehandlingar inte är 
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hållbart utan borde skötas på en högre nivå för att uppnå regional rättvisa både i avseende 
på vården och resursfördelningen kring behandlingarna. Behovet av en ändring i 
finansieringsförfarandet av särläkemedel uttrycks även i professor Ruskoahos rapport, så 
som tidigare beskrevs, specifikt i syfte att minska förekomsten av ojämlikheter mellan såväl 
regioner som patienter [41]. I den frekvent omnämnda internationella studien gällande 
skillnader i ersättningspolicyn mellan olika länder föreslås alternativa mekanismer för 
finansiering av mycket dyra särläkemedel som en möjlig lösning för att lindra maktkampen 
mellan de etiska och ekonomiska implikationerna kring ifrågavarande problematik [52]. 
Man konstaterar dock att följderna som dylika nya mekanismer kan få på olika typer av 
hälsovårdssystem först måste klarläggas och understryker vikten av diskussionsföring 
kring bland annat värderingen av raritet innan en möjlig implementering. 
 
I frågan hur distribueringen av dyra särläkemedel borde has om hand anser majoriteten av 
informanter att den med säkerhet och jämlikhet i åtanke bör ske via sjukhusapotek. Några 
ställer sig dock positiva till att distribueringen i fall av orala läkemedel vid en stabil och 
kontinuerlig behandling kunde ske via öppenvården, dock så att detta sker på ett rättvist 
och ekonomiskt hållbart maner ur både patientens och apoteksägarens perspektiv, något 
som naturligen specifikt lyfts fram av sakkunniggrenen farmaci. Utmaningarna kring 
distribueringen av mycket dyra särläkemedel via öppenvården presenteras även i 
litteraturen, då man i en jämförelse av ersättningsförfaranden i flera europeiska länder 
bland annat visat att patienterna via öppenvården vanligen betalar en del av 
läkemedelskostnaden själva medan den via offentliga sjukvården i regel är gratis varvid 
man, precis som i intervjuerna, konstaterar att detta kan leda till ojämlikhet i vården då 
alla inte har samma ekonomiska förutsättningar att täcka den egna delen av kostnaden vid 
distribuering via öppenvården [55]. Detta kan även spekuleras ligga till grund för 
problematiken som lyfts fram i en intervju kring att vissa, men inte alla, sjukhus ibland 
delar ut mycket dyra tablettbehandlingar direkt till patienterna, vilket självfallet ytterligare 
ökar orättvisorna patienter emellan. Studien ovan visar också att distribueringen av 
särläkemedel inte alltid går att implementera med de ersättningsförfaranden som finns 
inom öppenvården samt att de blir billigare att distribuera via sjukhusen där de anskaffas 
via särskilda upphandlingsförfaranden [55]. Forskarna föreslår följaktligen att 
särläkemedel i samband med bestämmelser kring ersättningsförfaranden borde behandlas 
skilt för att trygga en jämlik läkemedelstillgång för alla.     
 
Det förberedande arbetet inför ett eventuellt ibruktagande av nya dyra särläkemedel, så 
som prioriteringsförfarandet och prisförhandlingarna, tas upp i ungefär en tredjedel av 
intervjuerna, av informanter ur flera olika sakkunnigrenar. Man kommenterar bland annat 
PALKO:s och Fimeas roller, vilka man i det stora hela upplever har skött sin uppgift väl, 
men att rekommendationerna kunde varit ännu mer specifika. Även i medieanalysen finns 
reflektioner kring PALKO:s roll i samband med prioriteringsförfarandet gällande t.ex. 
nusinersen, vari man ifrågasätter rekommendationens icke-bindande natur och 
lagenlighet [74]. Sett till att PALKO grundades och inledde sin verksamhet hösten 2014 
med uppgiften att ange rekommendationer gällande vilka vårdåtgärder som ska ingå i den 
hälso- och sjukvård som finansieras med hjälp av offentliga medel, kan ifrågasättandet av 
dess funktion för ifrågavarande samhällsproblem definieras som steg 3 i den subjektiva 
processen av Spector och Kitsuse, dvs konfliktskedet, då redan uppkomna rutiner inte 
lyckas lösa problemet [50]. I det här skedet av konstruktionen av problemet befinner sig 
grupperingarna på nationell nivå igen i konflikt med varandra då det anses att 
myndigheternas åtgärder inte är sakenliga och tillräckliga, vilket vidare blåser nytt liv i 
konflikten.  
 
Behovet av nationellt samarbete kring mycket dyra särläkemedels prisförhandlingar lyfts 
åter fram, en diskussion som inleddes ovan i samband med prioriteringen och därtill 
återfinns i media [78,83]. Också argument för nyttan av användandet av avtal gällande 
kontrollerat ibruktagande i förarbetet kring Spinraza, bland annat i syfte att kontrollera 
kostnaderna, återfinns i diskussionen i media, vilket även specifikt omnämns i professor 
Ruskoahos rapport som ett av de senaste exemplen av dylika avtal gjorda i Finland mellan 
sjukvårdsdistrikt och läkemedelsföretag [79,41]. Motsvarande förslag på lösningar som 
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anges i rapporten för att adressera en kontroll av kostnader och tillkortakommanden i 
klinisk bevisning återfinns även i litteraturen [52]. Vikten av uppföljningen av vården i 
samband med dylika mycket dyra särläkemedelsbehandlingar samt en önskan om ett än 
mer omfattande samarbete kring densamma återfinns i såväl flertalet intervjuer som i 
medieanalysen, där en specialist i neurologi uttrycker ett accentuerat behov av en 
centraliserad vårdenhet i samband med den väntade ökningen av nya 
läkemedelsbehandlingsformer [80]. Argumenten för en centraliserad uppföljning specifikt 
i fråga om ovanliga sjukdomar och dess läkemedelsbehandlingar understöds ytterligare 
genom påpekanden om att även experterna inom ovanliga sjukdomar tenderar att vara få. 
Ett nationellt samarbete kring ovanliga diagnoser har initierats i Finland och idag finns 
centrum för dessa i samband med de fem universitetssjukhusen [41].  
 
Förslag om vidare utvecklade, alternativa lösningar för att ytterligare underlätta och föra 
arbetet kring mycket dyra särläkemedel och de ökande läkemedelskostnaderna framåt 
identifieras också ur intervjumaterialet. Flera informanter från olika sakkunniggren 
föreslår att förhandlingarna med läkemedelsföretagen med fördel kunde ske i ännu större 
samarbetskretsar än nationellt, t.ex. inom de nordiska länderna. I media återfinns ett 
förslag om att medlemsländerna i EU kunde samarbeta och t.ex. utföra gemensamma HTA-
utvärderingar i samband med förhandlingarna med läkemedelsföretagen [81]. 
Globaliseringen som ett verktyg i att söka lösningar på olika samhällsproblem, att man i 
många fall kan gynnas av att samarbeta, lära av varandra och till och med vidta 
internationella åtgärder, lyfts även fram i litteraturen kring samhällsproblem i stort [47]. 
Resultatet ovan, då sakkunniga som i sina arbeten konfronteras med svårigheter till följd 
av samarbetskretsar som upplevs som alltför snäva för att generera lösningar kring 
problemet i fråga uttrycker ett samstämt förslag om internationella samarbetsformer, kan 
hävdas som den typ av problemlösning med djupgående förändring av strukturerna som 
förespråkas inom konfliktteorin. Representanterna för sjukhusledning uttrycker å sin sida 
en önskan om att kostnadseffektivitet och budgetpåverkan av dyra särläkemedel och de 
ökande läkemedelskostnaderna skulle nystas upp mer, samt att arbetsredskap fanns att 
tillgå för att enkelt kunna göra jämförelser sjukhus emellan i samband med det egna 
beslutsfattandet. Problematiken kring en avsaknad av synlighet mellan sjukvårdsdistrikten 
lyfts även fram i media [64]. I diskussionen gällande distributionen av dyra särläkemedel 
lyfts ett par alternativa lösningar fram, så som t.ex. en utdelning av dylika läkemedel till 
patienterna via öppenvårdsapotek trots att finansieringen skulle skötas om av den 
offentliga hälsovården vilket man anser skulle öka kundvänligheten. 
 
Vårdreformen och dess möjliga inverkan på processerna kring särläkemedel diskuteras 
även den inom ramarna för efterfrågan på nya strategier. I endast två av intervjuerna skönjs 
en förhoppning om att reformen eventuellt kunde komma att tydliggöra processerna, man 
uttrycker att det åtminstone finns en möjlighet för det i samband med densamma. En 
samklang till detta återfinns även i medieanalysen där centraliserade samarbetsområden 
utfärdade av landskapen föreslås som en möjlig lösning för att säkerställa användningen 
av de begränsade resurserna [82]. Det stora flertalet informanter anser dock att frågan 
högst troligt inte kommer att lösas i samband med reformen då den utgör en så liten del i 
en omfattande helhet. Inom farmacigruppen hänvisar man till utvecklingsrapporten utförd 
på initiativ av social- och hälsovårdsministeriet, att beslut troligen kommer att tas utgående 
ifrån denna och att praktiska implementeringar redan borde genomförts sett till att den 
sittande regeringens tid håller på att rinna ut [41]. Ett par informanter befarar till och med 
att processerna riskerar kompliceras ytterligare ifall att landskapen efter en eventuell 
reform själva, var för sig ska ha hand om dessa. Den nuvarande samhällsstrukturen och 
dess hållbarhet i framtiden gällande finansieringen av läkemedelsbehandlingar med 
offentliga medel ifrågasätts också. Man reflekterar över medborgares vilja kontra möjlighet 
idag att själva finansiera dyra behandlingar ifall att offentliga sektorn inte kommer emot 
och jämför med situationen i bland annat USA. Även politikernas roll i samband med 
ämnesområdet i fråga lyfts fram i olika avseenden. Dels av sakkunniggrenen själv, då man 
uttrycker en vetskap om att svåra beslut kommer att behöva fattas framöver gällande 
vården, inklusive dyra behandlingsmetoder, men även av övriga informanter i form av en 
viss misstro över gruppens förmåga att kunna ta de rätta besluten utan en tillräcklig insikt 
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i ämnet samt en önskan om ett större ansvarstagande i stort av beslutsfattarna och en 
offentlig dialog kring ärendet. 
 
Avslutningsvis, och som en vidare inblick i framtiden, lyfts en mer färsk norsk debatt från 
sommaren 2018 fram angående ett fortsatt arbete för att även vuxenpatienter ska få 
Spinraza-behandlingen ersatt med offentliga medel [88,89,90]. I debatten förs en 
diskussion mellan en amerikansk forskare, en intresseförening för SMA och patienter, samt 
Beslutnings- och Bestillerforum i Norge. Den första grupperingen hänvisar till nya 
forskningsresultat från Stanford-universitetet i USA över att nusinersen utgör en effektiv 
behandling även för patienter över 18 år som lider av SMA typ II-III och kräver därmed en 
ersatt vård även för denna patientgrupp, medan den andra svarar med att forskningen inte 
är tillräckligt väl dokumenterad. Motsvarande debatt kan även väntas i Finland framöver 
då intresseföreningar också här uttryckt att de ämnar fortsätta arbeta för att alla SMA-
patienter i landet ska få tillgång till Spinraza [75]. En reflektion kring att användningen av 
särläkemedel för behandlingen av vuxenpatienter inte enbart borde bemötas genom ett 
begränsande av indikationen utan att nya strategier borde vidtas, så som omvärderingar 
baserade på t.ex. befintliga registerdata, återfinns även i litteraturen [54]. Härvid 
identifieras det sista och fjärde steget i den subjektiva processen rörande uppkomsten av 
det kollektiva samhällsproblemet, nämligen när intressegrupper anser att de inte längre 
kan arbeta inom det system som etablerats kring problemet i fråga. Konfliktsituationen 
grupperingarna emellan matas alltså ytterligare i detta sista skede i problemhelhetens 
konstruktion [50].  
 
Den tematiska kartan (Figur 5) som utgör summaresultatet av analysen kan 
sammanfattningsvis med fördel ytterligare förenklas till att beskriva resultatet schematiskt 
enligt Figur 6 nedan. Triangeln med resultatets tre huvudteman i vartdera hörnet, och 
innefattande alla aktörer som påverkas av problematiken kring det aktuella läkemedlet, 
omges av en cirkel i konstant rörelse vilken symboliserar samhällsproblemets konstruktion 
och skiftningarna däri. Etiken och ekonomin, starkt kopplade till varandra i triangelns övre 
del, leder tillsammans vidare ner till nya strategier i den nedre delen av triangeln. En dylik 
schematisk figur i två dimensioner ger en inblick i komplexiteten kring problemets natur, 
men rättfärdigar egentligen inte densamma i tillräckligt hög grad.          
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Figur 6. Schematisk sammanfattning över det kollektiva samhällsproblemet rörande 
mycket dyra särläkemedel exemplifierat av Spinraza.     
 
5.3 Resultatens tillförlitlighet 
Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara alltför ostrukturerad, speciellt av de som 
själva inte arbetar med dess forskningsmetoder, då den inte på samma sätt som kvantitativ 
forskning kräver fastställda betydelser av begrepp [62]. Såsom tidigare nämnts, användes 
även inom farmacin förut enbart kvantitativa metoder, men utvecklingen har visat att 
bruket av kvalitativ metodik som ett komplement till den kvantitativa tillför något ytterst 
väsentligt till de verktyg som forskare inom farmacin, och speciellt socialfarmacin, har 
nytta av t.ex. i samband med forskning rörande gränsytorna mellan läkemedel, samhälle 
och hälsopolitik, så som är fallet i denna studie (Figur 7) [1].  
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Figur 7. Socialfarmaceutiska studier vid gränsytan av läkemedel och samhälle, omarbetad 
från [1].  
 
Tillförlitlighet i samband med kvalitativ forskning estimeras och värderas med hjälp av fyra 
olika kriterier vilka består av dess trovärdighet, bestyrkbarhet, överförbarhet samt 
reflexivitet (m.a.o. forskarens reflektiva förmåga gällande det egna arbetet) [1]. 
Ifrågavarande studies trovärdighet ökas av användandet av olika typer av triangulering: 
metodtriangulering genom kombination av medieanalys och intervjuer, teoritriangulering 
genom användandet av olika teorier, samt ett målinriktat urval av informanter från olika 
sakkunniggrenar. Den sistnämnda misslyckades dock delvis då endast en representant från 
vissa sakkunniggrenar deltog medan farmacigrenen å sin sida blev överrepresenterad till 
följd av att denna yrkesgrupp visade det största intresset av att delta i studien. Studiens 
trovärdighet ökas ytterligare av att informanterna gavs tillfälle att läsa igenom arbetet 
innan publicering och korrigera eventuella fel och misstolkningar. Till följd av den korta 
tidsspann som fanns att tillgå för utförandet av studien som helhet fanns tyvärr ingen 
möjlighet till kontroll av resultatanalysen genom bedömning utförd av flera personer vilket 
ytterligare skulle ha ökat resultatens trovärdighet och varit av vikt sett till att studiens 
utförare saknar tidigare erfarenhet i kvalitativ metodik. 
 
Examensarbetets bestyrkbarhet ämnades tillgodoses genom en noggrant och omsorgsfullt 
beskriven forskningsprocess, så som exakta beskrivningar av metoderna för datainsamling 
och analys samt valet av målgrupp. Resultatens överförbarhet kan dock anses som 
begränsad då studien är utförd i Finland och dessutom delvis behandlar aktualiteter som 
vårdreformen, och kan således inte direkt överföras att belysa situationen i andra länder 
under andra omständigheter. För att uppnå en tillräcklig grad av reflexivitet bör forskaren 
inse sin egen inverkan på såväl resultat som själva utförandet av studien. Till följd av en 
begränsad erfarenhet i kvalitativ forskning överlag, samt här specifikt i utförandet av 
intervjuer, utfördes både en pilotintervju och inspelning av intervjuerna på band i syfte att 
öka reflexiviteten och samtidigt i mån av möjlighet minska förekomsten av en eventuell 
tvetydighet vid såväl intervjusituationen som den efterföljande analysen av materialet.      
 
Möjliga felkällor som förekommer för studien ifråga utgörs av att man i medieanalysen på 
grund av den mänskliga faktorn eventuellt kan ha missat material samt möjligen gjort 
feltolkningar till följd av redaktioners bearbetning och urval av presenterade åsikter. En 
geografiskt ojämn fördelning av informanter till följd av en ojämn fördelning av 
patientpopulationen och därmed även sakkunniga med tillräcklig kunskap inom 
ämnesområdet föreligger också. Dock överstiger vikten av tillräcklig insikt vikten av ett 
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geografiskt jämnt urval. En ytterligare svaghet med studien utgörs av att den utförts under 
en tidsperiod med samtidig politisk osäkerhet i form av en pågående och omfattande social- 
och hälsovårdsreform, som man inte vet utgången av, samt ett annalkande riksdagsval 
(våren 2019), vilket medför att studiens resultat blir delvis spekulativt till sin natur och 
därför till dessa delar endast kan ses som en ögonblicksbild.  
       
5.4 Resultatens användbarhet 
Det samhälleliga dilemmat som behandlats i detta examensarbete är delvis av relativt färsk 
karaktär och dessutom med en uppåtgående trend vad gäller ökningen av förekomsten av 
mycket dyra särläkemedel och skräddarsydda vårdinsatser. Såväl patienter med familj, 
myndigheter, forskarsamhället som allmänheten i stort påverkas, antingen direkt eller 
indirekt, av problematiken kring mycket dyra särläkemedel. Forskningens pragmatiska 
validitet torde därför vara säkrad. 
 
Ifrågavarande ämne, inklusive studiens frågeställningar och upplägg, har enligt forskarens 
uppfattning inte undersökts på motsvarande sätt tidigare och innehar därför ett 
nyhetsvärde. Inkluderingen av medieanalysen till undersökningen förenklar dessutom för 
framtida studier inom ämnesområdet, eftersom en sammanfattande studie från tidigare då 
finns att tillgå. Ytterligare studier inom detta och tangerande områden skulle vara av stort 
intresse, så som t.ex. studier kring samhällsmedborgares inställning till vad som utgör en 
tillräcklig grad av effekt i dylika läkemedelsbehandlingar. En efterfrågan på framtida 
forskning gällande bland annat särläkemedelstillgängligheten, dess användning bland 
vuxenpatienter, och funktionaliteten i de olika handlingssätt som implementeras i olika 
länder gällande dylika läkemedel återfinns också i de litteraturreferenser som använts för 
att styrka resultaten i denna studie [51,52,54,55]. Dessutom förekommer en specifikt 
uttryckt åsikt om att studier inom socialfarmacins ramverk i en allt högre grad borde röra 
sig mot att behandla ämnen som återfinns på gränsytorna mellan läkemedel, hälsopolitik 
och samhälle (Figur 7), i och med att det finns ett stort behov av forskningsresultat som på 
ett rationellt och adekvat sätt kunde hjälpa inriktningen av lagstiftning och utveckling inom 
ramarna för läkemedelsscenen [1]. Ett stort intresse för ämnet ifråga påvisas även av att 
majoriteten av informanter önskade få läsa det färdigställda arbetet, vilket vidare 
understöder det förestående argumentet.  

6 Slutsats 
Den ökande förekomsten av mycket dyra särläkemedel och andra målinriktade 
behandlingsmetoder vilka medför en vidare och allt mer ovälkommen ökning till de redan 
ansträngda hälso- och sjukvårdskostnaderna, men också inger hopp om bättre 
livsförhållanden för allvarligt sjuka patienter som tidigare varit utom hjälp, tvingar 
sakkunniga inom olika kompetensområden inför en svår och konfliktfylld beslutföring. 
Beslut angående användningen av en relativt stor andel av de gemensamma skattemedlen 
för en ytterst begränsad mängd patienter är förutom moraliskt kontroversiella för alla som 
berörs även starkt omtvistade i offentligheten och ökar därmed ytterligare pressen på såväl 
enskilda läkare som myndigheter. Dessutom påverkas givetvis även patienter och anhöriga 
starkt då beslutens karaktär för dem ofta är avgörande, till och med i fråga om liv och död. 
Ifrågavarande studie bekräftar att det på många sätt förekommer en stark kluvenhet bland 
sakkunniga inom olika områden i samhället, som på olika sätt kommer i kontakt med 
beslutföring kring mycket dyra särläkemedel som Spinraza, vad gäller både de etiska och 
ekonomiska aspekterna kring samhällsdilemmat ifråga. Man kastas mellan tankar kring en 
önskan om att kunna erbjuda vård åt alla som har nytta av den och en insikt i att detta till 
följd av resursbrist inte är möjligt. Dessutom upplevs en ambivalens i att beslut om dylika 
läkemedels ibruktagande behöver tas trots en begränsad kunskap om dess verkan till följd 
av få patienter och därav få kliniska prövningar. En tvehågsenhet identifieras också 
gällande åsikterna kring särläkemedlens status, utveckling och patentering, samt därav 
även läkemedelsföretagens roll som försäljare av en produkt med ensamrätt på 
marknaden. Samtidigt som man upplever att företagen ska återgäldas för sina 
investeringar i forskning och utveckling, speciellt i avseende på att utvecklingen ska fortgå, 
så uttrycker flera en åsikt om att definitiva orättvisor förekommer i anslutning till 
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ramverken för ifrågavarande strukturer i samhället. Studien ger en indikation om att det 
förekommer ett behov av en omfattande debatt i en inkluderande och ärlig anda mellan 
alla berörda parter i frågor som rör mycket dyra särläkemedel, åtminstone till den grad och 
via de kanaler där en sådan är möjlig. En uppriktig och samtidigt sansad dialog ökar för det 
mesta berörda individers känsla av kontroll och positiva attityd, ämnesområdets svåra 
karaktär och obekväma beslut till trots. Dessutom uttrycks ett tydligt behov av nya 
nationellt unisona strategier och arbetsmetoder vad gäller såväl finansiering och 
distribuering som förarbete och uppföljning av denna typ av läkemedel, för att uppnå 
möjligast stor rättvisa ur främst ett vård- och regionalpolitiskt perspektiv. Behovet 
vidareutvecklas också till att innefatta internationella strategier i fråga om förhandlingar 
med läkemedelsföretagen.  
 
De fyra stegen i uppkomsten av ett samhällsproblem enligt den subjektiva processen är 
lätta att identifiera i samband med resultatanalysen gällande ifrågavarande studie och det 
kollektiva samhällsproblemet rörande mycket dyra särläkemedel och de allt jämnt ökande 
läkemedelskostnaderna som häri undersökts. Dessutom återfinns så många som fem olika 
par av grupperingar, såsom t.ex. läkemedelsindustrin och nationer i rollen av potentiella 
kunder, som kan anses vara i konflikt med varandra i avseende på samhällsdilemmat ifråga 
och således med fördel kan diskuteras utgående ifrån ett konfliktteoretiskt ramverk. 
Genom reflektioner kring t.ex. de olika konfliktdeltagarnas intressen och motivatorer i 
samband med deras respektive roller i uppkomsten av konflikterna erhålls en djupare 
förståelse av samhällsproblemet och dess konstruktion som helhet. Man ser att problemet 
till följd av dess multifaktoriella konfliktupplägg är i tydligt behov av vidare åtgärder som 
med fördel kan verkställas på ett insiktsfullt, inkluderande och adekvat sätt med en 
samtidig kännedom om mediernas inverkan i syfte att uppnå det mest rättvisa och 
demokratiskt riktiga utfallet, som för övrigt vid behov bör ges en möjlighet till fortsatt 
utveckling längre fram. Inom resultatens eventuella beroende av infallsvinkel identifieras 
relevanta resultatberoenden ifråga om åsikter kring rättvisan i den finska gränsdragningen 
samt läkemedelseffektens tillräckliga omfattning i samband med vilka representant för 
patientförening ensam anser att gränsdragningen i nuläget inte är rättvis och att en 
avstannad sjukdomsprogression utgör en tillräcklig effekt trots läkemedelsbehandlingens 
höga omkostnader. Övriga resultat som påvisas vara beroende av infallsvinkel är främst 
sådana som direkt påverkar specifika yrkesgruppers arbeten, så som t.ex. en del av 
farmacigruppens representanter som upplever en viss börda av att behöva dölja 
läkemedelspriset till följd av hemlighållandet av prisförhandlingarna mellan 
sjukvårdsdistrikt och läkemedelsföretag.  

Tack 
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insatser är värdefulla och jag uppskattar dem högt. Självfallet vill jag även tacka mina 
handledare, Jussi-Pekka Rauha och Martin Bäckström. J-P, du ställde upp fastän du inte 
skulle behövt, och din entusiasm och kunskap har flera gånger varit det som fört mig framåt 
i arbetet när det känts motigt. Martin, du tog dig an handledarskapet fastän socialfarmacin 
som vetenskapsgren inte utgör varken ditt eller mitt specialkunskapsområde. Jag 
uppskattar verkligen bådas era insatser. Slutligen vill jag tacka min familj för att ni orkat 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
1. Vad vet Ni om sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA) och läkemedlet Spinraza? Har Ni 
kommit i kontakt med sjukdomen och/eller läkemedlet tidigare? 
alternativt till neurolog/representant för patientförening 
1. Vad har Ni för anknytning till sjukdomen SMA och läkemedlet Spinraza? 
 
2. Har Ni följt med den i medierna pågående diskussionen angående användningen av 
Spinraza i Finland (och övriga världen)? 
 
3. Inledningsvis, spontant och i korta drag: Vad väcker ett dylikt särläkemedel för tankar 
hos Er? 
 
4. Vad tror Ni att gränsdragningen för vem som erbjuds behandlingen finansierad med 
offentliga skattemedel kan få för konsekvenser? Tycker Ni att gränsdragningen i Finland i 
nuläget är rättvis? Vad anser Ni om gränsdragningen i Finland i jämförelse med andra 
länder? 
 
5. Vad anser ni om Biogens prissättning av Spinraza, (baserat på den information som 
finns tillgänglig)? Vad har Ni för synpunkt på att företaget i Finland kan sälja läkemedlet 
till olika pris till olika sjukhus p.g.a. avsaknad av gemensamma nationella riktlinjer? Hur 
kan detta komma att påverka gränsdragningen i behandlingen av patienter i olika delar av 
landet? 
 
6. Vad anser Ni om läkemedelsföretags och myndigheters operativa transparens i frågor 
som rör dylika särläkemedel? T.ex. det faktum att prisförhandlingarna mellan 
läkemedelsföretag och sjukvårdsdistrikt hålls hemliga? Har ni en åsikt kring nya 
läkemedels patentskydd? 
  
7. I en snar framtid väntas mycket dyra särläkemedels globala andel av den totala 
läkemedelsmarknaden att stiga märkbart. Samtidigt står Finland inför en omfattande 
social- och hälsovårdsreform. Vem anser Ni ska betala dylika läkemedel framöver 
(kommun, landskap, sjukvårdsdistrikt, stat) och via vilka kanaler (sjukhusapotek eller 
privatapotek) vore det fördelaktigt att de levereras?  
 
8. Tror Ni att man i samband med den aktuella vårdreformen lyckas tydliggöra 
processerna kring särläkemedel av denna typ eller finns det risk för en ytterligare 
komplicering av läget? 
 
9. Finns det något mera Ni skulle vilja ta upp kring ämnet? 
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Bilaga 2: Haastattelurunko 
 
1. Mitä tiedätte spinaalisesta lihasatrofiasta (SMA) ja Spinraza-lääkkeestä? Oletteko ollut 
tekemisissä kyseisen sairauden ja/tai lääkkeen kanssa aikaisemmin? 
vaihtoehtoisesti neurologille/potilasjärjestön edustajalle 
1. Mikä on siteenne SMA:han ja Spinraza-lääkkeeseen? 
 
2. Oletteko seurannut mediassa meneillään olevaa keskustelua Spinrazan käytöstä 
Suomessa (ja muualla maailmassa)? 
 
3. Aluksi, spontaanisti, lyhyesti: Mitä ajatuksia kyseisenlainen harvinaislääke Teissä 
herättää? 
 
4. Minkälaisia seurauksia arvelette koituvan rajanvedosta, keille julkisilla varoilla 
rahoitettua hoitoa voidaan tarjota? Onko rajanveto Suomessa tällä hetkellä mielestänne 
oikeudenmukainen? Mitä mieltä olette rajanvedosta Suomessa verrattuna muihin 
maihin? 
 
5. Mitä mieltä olette Biogenin Spinrazan hinnoittelusta (perustuen julkisesti saatavilla 
olevaan tietoon)? Entä siitä, että yritys voi Suomessa myydä lääkettä eri hintaan eri 
sairaaloille, koska yhteistä kansallista ohjeistusta ei ole? Miten tämä voi vaikuttaa 
rajanvetoon koskien potilaiden hoitoa eri puolella maata? 
 
6. Mitä mieltä olette lääkeyritysten ja viranomaisten toiminnan läpinäkyvyydestä 
aiheissa, jotka liittyvät kyseisenlaisiin harvinaislääkkeisiin? Esimerkiksi siitä, että 
hintaneuvottelut lääkeyritysten ja sairaanhoitopiirien välillä pidetään salaisina? Mikä on 
mielipiteenne uusien lääkkeiden patenttiturvasta? 
 
7. Lähitulevaisuudessa erittäin kalliiden harvinaislääkkeiden osuuteen globaaleista 
kokonaislääkemarkkinoista odotetaan tuntuvaa nousua. Samaan aikaan Suomi läpikäy 
laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Minkä tahon tulisi maksaa (kunta, 
maakunta, sairaanhoitopiiri, valtio) ja kenen toimittaa (sairaala-apteekit tai 
yksityisapteekit) kyseiset lääkkeet tulevaisuudessa? 
 
8. Luuletteko, että harvinaislääkkeisiin liittyviä prosesseja onnistuttaisiin selventämään 
ajankohtaisen sote-uudistuksen myötä? Vai onko vaarana, että ne hankaloituvat 
entisestään? 
 
9. Onko vielä muuta, minkä haluaisitte ottaa esille kyseisestä aiheesta? 
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Bilaga 3: Information till den intervjuade 
 
Undersökningens syfte 
I mitt examensarbete i farmaci har jag valt att göra en socialfarmaceutisk studie kring ett 
särläkemedel vid namn Spinraza som används i behandlingen av spinal muskelatrofi. 
Sedan läkemedlet beviljades försäljningstillstånd i Europeiska unionen i maj 2017 har 
debatten i Finland varit aktiv kring gränsdragningen gällande vilka SMA-patienter som 
ska få behandlingen ersatt med offentliga medel. Dylika mycket dyra läkemedel blir allt 
vanligare och därför önskar jag, i ett försök att fördjupa och sammanknyta informationen 
kring denna samhälleliga konsekvens, göra en kvalitativ studie genom att intervjua 
sakkunniga inom olika områden som av olika orsaker berörs av ämnet. Till arbetet 
inkluderas även en källstudie av ämnesområdet ifråga. Intervjun beräknas ta max. en 
timme i anspråk. 
 
De intervjuades rättigheter 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan av den intervjuade avbrytas närsomhelst. Den 
intervjuade har även rätt att lämna ställda frågor obesvarade. All data kommer att 
behandlas konfidentiellt. Inga namn på intervjuade, deras arbetsplatser eller specifika 
befattningar kommer att förekomma i arbetet. Varje person ges en kod med hjälp av 
vilken hen refereras till. Intervjuade har rätt till att erhålla tilläggsinformation om 
projektet och kommer att ges möjlighet att läsa igenom och kommentera arbetet innan 
det publiceras.  
 
Materialets användning och förvaring 
Intervjuerna kommer enbart att användas som material för examensarbetet som 
publiceras vid Umeå universitet under våren 2019. Examensarbetet i sin helhet utförs i 
samarbete med sjukhusapoteket vid Vasa centralsjukhus. Datainsamlingen sker genom 
inspelning på band vid en plats som väljs av den intervjuade. Ljudbanden kommer att 
förstöras efter att materialet analyserats och skrivits över i textform. Materialet kommer 
att bevaras i min personliga dator och därmed vara skyddat med användarnamn. 
 
Kontaktuppgifter: 
Sara Rosenberg, student 
E-post: saro0058@student.umu.se, tel: 041-5363436  
Masterprogrammet i farmaci, Umeå universitet 
 
Handledare: Martin Bäckström, akademilektor vid Umeå universitet 
                        Jussi-Pekka Rauha, sjukhusapotekare vid Vasa centralsjukhus 
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Bilaga 4: Tiedote haastateltavalle 
 
Tutkimuksen tarkoitus 
Farmasian lopputyöni aiheeksi olen valinnut sosiaalifarmaseuttisen tutkielman Spinraza-
nimisestä harvinaislääkkeestä, jota käytetään spinaalisen lihasatrofian hoidossa. Siitä 
lähtien kun kyseinen lääke sai myyntiluvan Euroopan unionissa toukokuussa 2017, 
Suomessa on käyty aktiivista keskustelua siitä, ketkä SMA-potilaat olisivat oikeutettuja 
saamaan hoidon julkisin varoin korvattuna. Tämänkaltaiset erittäin kalliit lääkkeet 
yleistyvät koko ajan ja siksi haluankin yrittää syventää ja yhdistää tietoa kyseisestä 
yhteiskunnallisesta implikaatiosta tekemällä kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelemalla 
eri alan asiantuntijoita, jotka eri syistä päätyvät aiheen kanssa kosketuksiin. Työhön 
liitetään myös kirjallisuuskatsaus kyseisestä aiheesta. Haastattelun arvioidaan kestävän 
enimmillään tunnin.  
 
Haastateltavien oikeudet 
Osallistuminen haastatteluun on täysin vapaaehtoista ja haastateltava saa keskeyttää 
tutkimukseen osallistumisensa koska vain. Haastateltavalla on myös oikeus jättää 
vastaamatta hänelle esitettyihin kysymyksiin. Kaikki tieto tullaan käsittelemään 
luottamuksellisesti. Haastateltavien nimiä, työpaikkoja tai tarkkoja virkoja ei tule 
esiintymään lopputyössä. Jokaiselle henkilölle annetaan koodi, jonka avulla häneen 
viitataan. Haastatelluilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta ja heille tullaan 
antamaan mahdollisuus lukea ja kommentoida työtä ennen sen julkaisua.   
 
Tutkimusaineiston käsittely ja säilyttäminen 
Haastatteluja tullaan ainoastaan käyttämään aineistona lopputyöhön, joka julkaistaan 
Uumajan yliopistossa keväällä 2019. Lopputyö suoritetaan kokonaisuudessaan 
yhteistyössä Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekin kanssa. Tiedonkeruu tapahtuu 
ääninauhoille nauhoittamalla paikassa, jonka päättää haastateltava. Ääninauhat tuhotaan 
sen jälkeen, kun aineisto on analysoitu ja kirjoitettu tekstimuotoon. Tutkimusaineistoa 
säilytetään minun henkilökohtaisella tietokoneellani ja tulee näin ollen olemaan 
käyttäjätunnuksilla suojattu. 
 
Yhteystiedot: 
Sara Rosenberg, opiskelija 
S-posti: saro0058@student.umu.se, puh: 041-5363436  
Farmasian maisteriohjelma, Uumajan yliopisto (Ruotsi) 
Ohjaajat: Martin Bäckström, akatemialehtori Uumajan yliopistossa 
                  Jussi-Pekka Rauha, sairaala-apteekkari Vaasan keskussairaalassa 
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Bilaga 5: Skriftligt, informerat samtycke för deltagande i intervju 
 
Undersökningens namn: Spinraza – en socialfarmaceutisk studie 
Undersökningens utförare: Sara Rosenberg, student vid Umeå universitet 
Undersökningens ansvarsperson: Jussi-Pekka Rauha, sjukhusapotekare vid VCS 
 
För mig har förklarats den ovannämnda undersökningens syfte samt de metoder som 
kommer att användas i undersökningen genom ett informationsblad till den intervjuade. 
Jag är medveten om att mitt deltagande i undersökningen är frivilligt. Jag är också 
medveten om att undersökningen inte kostar mig något, att materialet som berör mig 
enbart används till ifrågavarande undersökning, att all data behandlas konfidentiellt och 
att ljudbanden förstörs när materialet analyserats färdigt.  
Jag ger mitt tillstånd till att bli intervjuad och att materialet därav används för 
ifrågavarande undersökning.  
Jag får närsomhelst avbryta deltagandet eller lämna till mig ställda frågor obesvarade 
utan att ange orsak. 
 
Plats:    Tid: 
 
 
Den intervjuades underskrift och namnförtydligande 
 
 
Utförarens underskrift och namnförtydligande 
 
Två kopior har gjorts av detta skriftliga samtycke, varav den ena ges till den intervjuade 
och den andra till den som utför undersökningen. 
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Bilaga 6: Kirjallinen, tietoon perustuva suostumus haastatteluun osallistumisesta 
 
Tutkimuksen nimi: Spinraza – Sosiaalifarmaseuttinen tutkielma 
Tutkimuksen tekijä: Sara Rosenberg, opiskelija Uumajan yliopistossa 
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Jussi-Pekka Rauha, VKS:n sairaala-apteekkari 
 
Minulle on tiedotteella haastateltavalle selvitetty kyseisen tutkimuksen tarkoitus sekä ne 
menetelmät, joita tutkimuksessa tullaan käyttämään. Tiedän, että osallistumiseni on 
vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimus ei maksa minulle mitään, että 
minua koskevaa materiaalia ainoastaan käytetään kyseiseen tutkimukseen, että kaikki 
tieto käsitellään luottamuksellisesti sekä että ääninauhat tuhotaan niiden analysoinnin 
valmistuttua.  
Suostun siihen, että minua haastatellaan ja antamiani tietoja käytetään kyseiseen 
tutkimukseen. 
Voin milloin tahansa, ilman selitystä keskeyttää osallistumiseni ja jättää vastaamatta 
minulle esitettyihin kysymyksiin.  
 
Paikka:   Aika: 
 
 
Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
Tutkimuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi kappaletta, joista toinen annetaan 
haastateltavalle ja toinen tutkimuksen tekijälle. 
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