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Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep0030 Oslo

E-post: postmottak@ hod.dep.no

Endringer i legemiddelforskriften og blireseptforckriften mv

Deres re.: t711739. Horingssvar fra Foreningen for muskelsyke (FFM).

FFM stotter horingssvarene fra FFO, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og

fra Lise Lehrmann og foreldregruppen Stopp SMA. H0ringssvaret fra oss vil derfor ganske kort

formidle vire synspunkter.

Om FFM

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for personer med nevromuskular

sykdommer og deres pirorende. I Norge er det ca. 5000 personer som har en av 100-200 ulike

diagnoser innenfor nevromuskulere sykdommer. De ulike diagnosene rammer forskjellig. Noen

rammer det perifere nervesystemet, andre det sentrale, og noen rammer ulike deler av

muskulaturen. De fleste diagnosene har det til felles at de medf0rer muskelsvekkelse og at

funksjonstapet Oker gradvis. De fleste muskelsykdommer er diagnoser man d0r med og ikke av, men

de mest alvorlige diagnosene dor barn av.

Personer med muskelsykdommer kommer ofte til kort, ogsl i helsevesenet. Det kan ta lang tid e fe

stilt rett diagnose, og det er vanskelig for leger I forutsi progresjon og framtidsutsikter. Vir erfaring

er at de som flr diagnosen i stor grad mi ta vare pi sin egen helse fordi helsevesenet i neromridet

ikke kjenner diagnosene. Det er viktig at nye behandlingsmetoder blir tilgjengelig uansett hvor i

landet de bor.
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Foreningen for muskelsyke

HOringssvar

I Hgringsnotatets kapittel 7.3.5. " Sarskilt smd pasientgrupper med svart alvorlig tilstdnd' stir at det
kan aksepteres en h0yere ressursbruk for legemidler til behandling av sarskilt smi pasientgrupper

med svert alvorlig tilstand der forventet nytte av behandlingen er stor. FFM vil pipeke at noe Okt

muskelkraft i for eksempel armene eller noe bedret lungekapasitet er til stor nytte i en muskelsvak

kropp. Det kan bety 6 overleve. Det betyr et mer selvstendig liv.

Hgyere ressursbruk iforhold til nfien

FFMs forventninger er at legemidler til behandling bidrar til bedre samfunns6konomi, farre
sykehusinnleggelser, kommunehelsetjenesten/BPA og ikke minst bidrar til at de unge kommer ijobb.
Nytten er stor nir behandlingen forsinker muskelsvekkelse.

Vi mener uttalelsen fra Lars Voreland i Dagen medisin, publisert 23.06.17, er relevant for vire
diagnoser.

Sitat:

" Legemiddelverket viser til at det er svart stor usikkerhet knyttet til effekten dv nivolumab pd dette
bruksomrddet, og hor ikke kunnet tollfeste anslog for meroverlevelse. Likevel volgte Beslutningsforum

d innfOre medikomentet. - Ndr pasientgruppen er sd liten, blir dokumentasjonsgrunnlaget mer

usikkert. Men prognosetopet er ve.ldig hoyt for pasientene. Siden noen ov dem sannsynligvis vil ho

kurativ virkning av medikamentet, endte vi pd et ja, sier Lors Vorlond, leder av Beslutningsforum og

administrerende direktqr i Helse Nord."

Forskningen viser at for de tre typene av medisiner som forelopig gis ved tre ulike nevromuskulere

diagnoser kan muskelsvekkelsen forsinkes. FFM har erfart at det blir gjort forskjell pi hvem som

f6r/ikke f6r medisin, og vi mener at nye medisiner for sjeldne diagnoser ml vere tilgjengelig for alle

som kan ha nytte, uavhengig av hvilket helseforetak man tilh6rer.

Nye legemidler til behandling vil bli utviklet og for sjeldne diagnoser vil ressursbruk og nytte alltid

mltte vurderes i lys av utfordringene knyttet til smi pasientgrupper.

Serckilt liten pasientgruppe

"Serskilt liten pasientgruppe" mener vi mi tilsvare den definisjonen som til enhver tid gjelder for
sjeldenfeltet. Slik vi ser det vil en smalere definisjon kunne bidra til forskjellsbehandling av en

allerede utsatt pasientgruppe. Det mi ikke vare antall pasienter som avgior om behandling skal gis.

Nye medisiner for FFMs sjeldne diagnoser vil alltid innebare redusert mulighet for i dokumentere

effekt. Vi mener det er viktig 6 innlemme brukermedvirkning i metodeutviklingen.

Grimstad, 73.07.2011
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