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ABSTRAKT
Tento dokument skúma aspekty poli ky a charakteris ky trhu vo švédskom farmaceu ckom sektore,
hodno mieru, do akej Švédsko dosiahlo vybrané ciele poli ky a prináša niektoré kľúčové zistenia a závery.
Vďaka nízkym obchodným prirážkam v distribučnom reťazci a žiadnej DPH na predpisované lieky
sú švédske verejné ceny liekov rela vne nízke, na rozdiel od priemerných cien výrobcov, ktoré sú jednými
z najvyšších v Európe.
Po období dvojmiestneho rastu v 90 - tych rokoch pomohli nedávne reformy kontrolovať rast nákladov
na lieky. Výdavky na lieky na osobu sú vo Švédsku nižšie ako je priemer OECD. Len päť krajín OECD zapla lo
za lieky menšiu časť národného príjmu. Aj dostupné dôkazy o tejto problema ke ukazujú, že rela vne nízke
náklady na lieky vo Švédsku sú skôr spôsobené nízkymi verejnými cenami ako nízkou spotrebou liekov.
V roku 2002 Švédsko zaviedlo novú liekovú poli ku a systém úhrady liekov. Jeho hlavnými princípmi sú
analýza nákladovej efek vity na určenie úhrady nových liekov a povinná subs túcia najlacnejších generických
alterna v. Použi e analýzy nákladovej efek vity v rozhodovaní o uhrádzaní liekov pomáha analyzovať výšku
úhrady lieku zo spoločenskej perspek vy, nemá však nevyhnutne za následok najnižšiu možnú cenu lieku.
Poli ka generickej subs túcie umožnila Švédsku dosiahnuť významné preniknu e generických liekov
na trh z hľadiska objemu, s veľmi malým podielom na celkovej hodnote na trhu. Požiadavka uhrádzať len
najlacnejšie lieky riskuje odstránenie súťaživos v generickom priemysle.
Švédsky farmaceu cký monopol, Apoteket, je v krajinách OECD ojedinelý. Rozdiely v maloobchodnej
a veľkoobchodnej cene liekov sú pozoruhodne nízke, ale hustota lekární je nižšia ako v iných krajinách
a aj ostatné faktory obmedzujú spotrebiteľov liekov. Pohodlie spotrebiteľov by sa pravdepodobne zvýšilo
zavedením maloobchodného predaja voľne predajných liekov (ktoré bežne nie sú uhrádzané).
JEL klasifikácia: I18, I11
Kľúčové slová: lieková poli ka; cenotvorba a systém úhrad; farmaceu cký trh; Švédsko.
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ÚVOD
1.

Táto publikácia je štvrtou v sérii prípadových štúdií zameraných na popis a analýzu farmaceu ckých
poli k vo vybraných krajinách OECD. Tieto prípadové štúdie sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu OECD
o dopade liekových poli k a kategorizácie liekov.

2.

Švédsko je malá krajina s 9 miliónmi obyvateľov, z nich približne 12 % nebolo narodených v Švédsku
(OECD, 2006b). S príjmom 31 000 USD PPP na osobu je Švédsko na 13. priečke z krajín OECD.

3.

Poli cký systém vo Švédsku je konš tučná monarchia s dedičným monarchom ako hlavou štátu. Je
rozdelená do troch nezávislých úrovní vládnu a: národná vláda, 18 krajských úradov a 290 mestských
samospráv. Hlavnou zodpovednosťou krajských úradov je zdravie a lekárska starostlivosť a systém
mestskej hromadnej dopravy. Decentralizácia zdravotnej starostlivos dala krajským úradom ešte väčšiu
zodpovednosť za poskytovanie služieb zdravotnej starostlivos . Hlavnou zodpovednosťou mestských
samospráv sú oblas vzdelania, starostlivos o starých ľudí, starostlivos o de , pozemné komunikácie,
zásobovanie vodou a odpad.

4.

Švédsky systém zdravotnej starostlivos poskytuje univerzálne kry e pre širokú škálu služieb zdravotnej
starostlivos , podobne ako je tomu vo väčšine iných krajín OECD. Financovanie, t.j. zdieľaná zodpovednosť
medzi centrálnou vládou a krajskými úradmi, je väčšinou založená na daniach. Hoci jednotlivci sa
podieľajú na financovaní služieb zdravotnej starostlivos , najvýznamnejší finančný príspevok pochádza
z verejného sektoru.

5.

Hlavným cieľom tejto publikácie je popísať a analyzovať švédsku liekovú poli ku a systém úhrady liekov,
prípadne hodno ť jej účinky na národnej úrovni. Keďže však nemôžu byť eto poli ky hodnotené
izolovane od ostatných poli k a iných súvisiacich faktorov, prezentuje tento dokument najprv hlavné
poli ky prislúchajúce k farmaceu ckému sektoru vo Švédsku, ďalej nasledujú prehľady charakteris k
švédskeho trhu s farmaceu ckými prípravkami a končí sa hodnotením, do akej miery boli dosiahnuté
ciele poli ky a akú úlohu v tomto smere zohrali rôzne nástroje liekovej poli ky. Kľúčové zistenia a závery
sú uvedené v závere tejto štúdie.
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POLITICKÉ PROSTREDIE
6.

Prvá časť tejto publikácie skúma poli cké prostredie, v ktorom existuje farmaceu cký sektor vo Švédsku.
Skúma nariadenia, ktorým čelia farmaceu ckí výrobcovia pri uvádzaní ich produktu na švédsky trh:
povolenie vstupu na trh, cena, uhrádzanie a práva duševného vlastníctva. Dokument sa zaoberá aj
kry m liekov poskytovaných pre švédskych občanov. Nakoniec je analyzované, ako aplikácia rôznych
nástrojov liekovej poli ky ovplyvňuje spotrebu liekov.

Systém registrácie liekov a jeho výsledky
7.

Medical Products Agency (MPA) je Ústav pre kontrolu liečiv zodpovedný za vydanie národnej
registrácie pre lieky predávané vo Švédsku. Registrácia na národnom trhu je možná len pre lieky, ktoré
nevyžadujú registráciu na európskom trhu (pre distribúciu lieku v celej Európe je nutné centralizované
schválenie).

8.

Poplatky získané zo žiados o registráciu produktu – spolu s ročnými poplatkami za schválený produkt – tvoria
95 % príjmov ústavu MPA, vládne zdroje pre medicínske zariadenia dodávajú zvyšných 5 %.

9.

Žiadosť o registráciu predkladá farmaceu cký výrobca ústavu MPA. Zamestnanci ústavu zhodno a
informácie poskytnuté výrobcom, obsahujúce celkové hodnotenie a predbežné odporučenia pre
schválenie. To je predložené vedeckej skupine pre zabezpečenie kvality v rámci ústavu MPA, ktorá
žiadosť prijme alebo zamietne. Najnovšie údaje o dĺžke trvania národného schvaľovacieho procesu,
ktoré zahŕňa hodnotenia súčasne pre dovezené produkty a schválenia produktov určených len pre
Švédsko, ukázali v roku 2006 priemernú dobu pre registráciu na národnom trhu 13 mesiacov (medián
10 mesiacov).

10.

Schválenie registrácie na národnom trhu pre výrobcu vydané ústavom MPA môže byť ež použité pre
uvedenie produktu v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) prostredníctvom
procesov decentralizovanej registrácie alebo registrácie vzájomného uznania (DRP-decentralised
recogni on procedures, MRP-mutual recogni on procedures) (viď diagram č. 1). MPA je jednou
z preferovaných inš túcií vystupujúcich ako referenčný členský štát (RMS) v procese vzájomného
uznávania postupov. V rokoch 2003 až 2005 bola vyberaná omnoho častejšie ako akákoľvek iná
spoločnosť (PICTF, 2006). Priemerná doba do schválenia v roku 2006, keď Švédsko bolo RMS v procese
registrácie vzájomného uznávania, bola 6 mesiacov (medián 8 mesiacov).
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Diagram 1: Registrácia lieku v Európskom hospodárskom priestore
Schválenie registrácie lieku v Európskom hospodárskom priestore (EEA) je zaistené prostredníctvom
kompetentnej inš túcie v každej krajine EEA – platnej v danej krajine – alebo prostredníctvom jedného
z uznávaných postupov pre získanie autorizácie vo viac ako jednej krajine EEA. Držiteľ rozhodnu a o registrácii
lieku platnej v EEA, musí byť členom EEA.
V Londýne sídliaca Európska agentúra pre lieky (EMEA) bola vytvorená v roku 1995 za účelom
koordinácie hodnotenia a procesu schvaľovania registrácií na európskom trhu ako pre humánne, tak aj
veterinárne medicínske produkty. EMEA vykonáva svoju činnosť pod záš tou Európskej komisie, ktorej
predkladá svoje návrhy na schválenie záverečnej registrácie produktu na trhu vo všetkých členských štátoch.
Existujú tri postupy, ako možno získať registráciu lieku na trhu vo viac ako jednej krajine EEA:
centralizovaná registrácia, registrácia vzájomného uznania a decentralizovaná registrácia.
Centralizovaný proces (CP) je používaný na získanie registrácie na trhu, platnej vo všetkých krajinách
EEA. Tento postup je povinný pre (nie však obmedzený len na) biotechnológie, lieky pre pacientov pos hnutých
AIDS, onkologickými chorobami, diabetes, neurodegenera vnymi ochoreniami ako aj pre lieky na ojedinelé
ochorenia (orphan drugs). Žiados podané EMEA úradu výrobcami liekov sú hodnotené Komisiou pre zákonom
chránené medicínske produkty (CPMP) – zloženej z 2 odborníkov nominovaných každým členským štátom.
CPMP zadá hodnotenie 2 predstaviteľom, vybraným z 3 500 odborníkov na hodnotenie liekov v národných
inš túciách pre reguláciu. CPMP má pre záverečné schválenie 210 dní od prija a dokumentov na vydanie
odporučenia Európskej komisii. Toto časové obdobie sa preruší v prípade, že vybraní predstavitelia požadujú
od žiadateľa ďalšie údaje. Celkový čas, ktorý sa nezapočítava do daných 210 dní na vydanie odporučenia by vo
všeobecnos nemal presiahnuť dobu 6 mesiacov.
Decentralizovaná registrácia a registrácia vzájomného uznania sú založené na princípe prija a
ostatnými členskými štátmi po prvom schválení udelenom inš túciami jedného z členských štátov.
Pomocou registrácie vzájomného uznania (MRP) môžu výrobcovia žiadať o schválenie na trhu v
„ľubovoľne zvolenom členskom štáte“ (CMS) uznaním schválenia registrácie na trhu, získanom predtým
v inom členskom štáte – referenčnom členskom štáte (RMS). Kompetentná inš túcia v každom CMS má 90 dní,
v ktorých má rozhodnúť, či súhlasí s rozhodnu m o schválení z RMS. V prípade nesúhlasu posiela RMS svoje
námietky CPMP; ak nie je po ďalších 60 dňoch dosiahnutý konsenzus, proces sa presúva do rozhodovacieho
konania prostredníctvom CPMP.
Decentralizovaný proces (DP), zavedený v roku 2005, zvyšuje koordinačnú úlohu EMEA pre uľahčenie
harmonizácie schválení registrácie liekov. Výrobcovia nových produktov, ešte neuvedených na trh v jednej
z členských krajín EEA (a ktorí nemusia použiť CP), ako aj generických verzií originálnych produktov schválených
prostredníctvom CP, menujú referenčný členský štát, ktorý vykoná hodnotenie. Iden cké dokumenty sú
predložené aj ľubovoľne zvoleným ostatným členským štátom, v ktorých sa ež požaduje schválenie. RMS
koordinuje proces schválenia so snahou o zhodu v bodoch potrebných pre harmonizáciu v CMS a vydáva
rozhodnu e. RMS a CMS je poskytnutých maximálne 210 dní (vrátane maximálne 3 mesiacov, ktoré sa do
tejto doby nerátajú, a v ktorej majú žiadatelia odpovedať na námietky vznesené počas hodnotenia), aby
dospeli k rozhodnu u o všetkých dokumentoch. Ak nedôjde k zhode, je pre rozhodnu e poskytnutých ďalších
90 dní, so záverečným rozhodnu m CPMP. Odporučenie je potom posunuté Európskej komisii pre záverečné
rozhodnu e o schválení alebo odmietnu registrácie na trhu platnej vo všetkých dotknutých členských
štátoch.
Hlavným rozdielom medzi MRP a DP je, že DP je požadovaný u produktov, u ktorých nebola ešte
získaná registrácia v žiadnej krajine EEA. V MRP a DP majú výrobcovia väčšiu kontrolu nad výberom RMS ako
v CP.
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Výrobca môže žiadať o registráciu na národnom trhu pre produkty, ktoré nemusia prejsť
centralizovaným procesom, ak plánuje predávať farmaceu cký výrobok len v jednej krajine EEA, alebo to
môže byť prvý krok v MRP. Posledné nariadenia pre väčšiu prehľadnosť vyžadujú, aby národné inš túcie pre
reguláciu oznámili autorizáciu na trhu „bez zdržania“ a zverejnili klinickú dokumentáciu, hodno ace správy
a správy o dôvodoch, ktoré tvorili základ rozhodnu a. Výrobcovia generických liekov často požadujú schválenie
prostredníctvom národného procesu z dvoch príčin: 1. obdobia do skončenia patentu a doplnkové ochranné
cer fikáty sa medzi jednotlivými krajinami líšia; 2. originálne produkty môžu mať v jednotlivých krajinách
rôzne formy, silu a značenia, k čomu sú potrebné odlišné štúdie na dokázanie bioekvivalencie. Od roku 2005
však majú výrobcovia generík tendenciu prejsť prostredníctvom registrácie centralizovaným procesom.
Poznámky:
1. EEA tvorí 27 členských štátov Európskej únie plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

11.
V roku 2006 bolo vo Švédsku schválených 651 produktov (54 nových chemických látok), z čoho: 72
bolo schválených prostredníctvom centralizovanej registrácie, 194 prostredníctvom registrácie vzájomného
uznania a 385 bolo schválených na národnej úrovni (251 z nich boli zároveň dovážané produkty). V porovnaní
s ďalšími 15 európskymi krajinami (krajiny EÚ plus Nórsko a Švajčiarsko) bolo rozdelenie procesov používaných
pre schválenie 78 nových liekov, ktorým bola udelená autorizácia na trhu medzi 1. januárom 1997 a 30. júnom
2001 – podobné vo Švédsku ako v ostatných krajinách. Z 52 schválených registrácií na trhu vo Švédsku v tomto
období bolo: 30 schválených prostredníctvom centralizovanej registrácie, 21 prostredníctvom registrácie
vzájomného uznania a 1 prostredníctvom národnej registrácie (CPC, 2002).
Graf 1: Priemerná doba od žiados o uvedenie na trh do schválenia v rokoch 1999 až 2003

Zdroj: Upravené podľa Pharmaceu cal Industry Compe veness Task Force, Compe
2005, z výpočtov Associa on of the Bri sh Pharmaceu cal Industry

veness and Performance Indicators

12. Doba do schválenia registrácie vo Švédsku je rela vne krátka, čo je v súlade s cieľmi ústavu MPA. Údaje
zozbierané pomocou United Kingdom’s Pharmaceu cal Industry Compe veness Task Force (PICTF) ukazujú,
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že priemerná doba od žiados výrobcu o schválenie registrácie na národnom trhu do schválenia danej
žiados ústavom MPA v rokoch 1999 až 2003 bola 13,7 mesiaca. Podobne ako vo Veľkej Británii, s výnimkou
Nemecka (13,3 mesiaca), ktoré malo v Európe kratšiu dobu do schválenia (graf 1), je to spravidla aj v ostatných
európskych krajinách, v ktorých neboli doby do schválenia dlhšie ako 15 mesiacov.1 Aj výrobcovia vo Švédsku
sú dosť rýchli v žiadaní o schválenie registrácie na trhu, vzhľadom na prvú žiadosť vo svete. Graf 2 ukazuje pre
roky 1999 až 2003 dobu oneskorenia od prvej žiados o uvedenie na trh vo svete do žiados v danej krajine.
Švédsko s dobou 7,3 mesiaca je v skupine 6 krajín, v ktorých je žiadosť o uvedenie na trh schválená zvyčajne
v priebehu 7 až 8 mesiacov od prvej žiados vo svete. Spojené štáty americké sú samostatný prípad, kde je
doba pre schválenie kratšia ako 3 mesiace, nasledované sú Kanadou, Veľkou Britániou a Švajčiarskom, kde sa
žiadosť schváli spravidla behom 6 mesiacov.
Graf 2: Priemerná doba od prvej svetovej žiados o uvedenie na trh do zavedenia na trh

Zdroj: Upravené podľa Pharmaceu cal Industry Compe veness Task Force, Compe
2005, z výpočtov Associa on of the Bri sh Pharmaceu cal Industry

veness and Performance Indicators

13.
Zvýšené riziko nižšej bezpečnos lieku je potenciálnym kompromisom ku kratším dobám do
schválenia. Niekoľko štúdií používajúcich údaje zo Spojených štátov amerických skúmali vzťah medzi dobami
schválenia a bezpečnosťou s neurčitými výsledkami. Friedman a kol. (1999) a Berndt a kol. (2006) nenašli
spojenie medzi kratšou dobou schválenia u liekov schválených prostredníctvom Úradu pre potraviny a liečivá
(FDA) a následnými s ahnu ami z trhu kvôli obavám z bezpečnos . Napriek týmto zisteniam, porovnanie
dôb do schválenia a počtu s ahnu liekov vo Veľkej Británii a Kanade ukázalo, že kratšie doby do schválenia
v Spojených štátoch boli vyvážené s ahnu m väčšieho počtu liekov z trhu z dôvodu bezpečnos (Rawson
a Kai n, 2003). Naviac, Olson (2002) s použi m počtu zaznamenaných nežiaducich účinkov liekov na trhu ako
indikátora bezpečnos lieku2 ukázal, že kratšie doby do schválenia FDA boli spojené so zvýšeným výskytom
nežiaducich účinkov liekov, čo viedlo k úmr am alebo hospitalizácii. Rudholm (2004) použil rovnaké metódy
ako Olson (2002) pre údaje zo Švédska, aby ukázal, že kratšie doby do schválenia v ústave MPA boli spojené
s vyšším počtom nežiaducich účinkov, hoci tento vplyv nebol veľký. Skrátenie doby do schválenia o jeden rok
bolo spojené s priemerným zvýšením počtu nežiaducich účinkov o 2,56 až 3,86.
1

Pozri ež Rawson (2003), ktorý zis l, že priemerná doba od podania žiados po schválenie 186 nových liekov v rokoch 1999 až 2001 vo
Švédsku bola kratšia ako v Spojenom kráľovstve, Kanade a Austrálii, hoci v Spojených štátoch bola ešte kratšia.

2

Použi e informácií o nežiaducich účinkov liekov (ADR), na rozdiel od s ahnu a lieku, zmenšuje významne
šta s ckú odchýlku, pretože je zaznamenaných významne viac nežiaducich účinkov – 16 148 ADR vyžadujúcich
hospitalizáciu a 5 243 vedúcich k úmr u v Olsonovej štúdii – ako je počet s ahnu lieku – 22 v štúdii Berndt
a kol.
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14.
Výrobcovia generických liekov musia ež žiadať a registráciu na národnom alebo spoločnom trhu
prostredníctvom jedného z troch procesov uznávaných v Európskej únii. Hlavným rozdielom medzi žiadosťou
o registráciu generického lieku a nového lieku je, že u generického lieku regulačné inš túcie hodno a skôr
údaje o bioekvivalencii ako údaje z klinických štúdií. Po preukázaní bioekvivalencie vydá ústav MPA výrobcovi
schválenie o registrácii vo Švédsku.
15.
Keď generický liek obdrží schválenie registrácie vo Švédsku, je možné jeho zaradenie do zoznamu
zameniteľných produktov – zoznamu generických liekov, ktoré môžu byť zamenené za originálny liek podľa
švédskeho zákona o generickej subs túcii.3 Medical Products Agency rozhoduje, či bude alebo nebude
generický liek zaradený do zoznamu. Ústav MPA však môže proces zisťovania, či je generický liek zameniteľný,
zahájiť až potom, ako Výbor pre prospešnosť liečiv – organizácia zodpovedná za určenie, či bude alebo nebude
liek uhrádzaný švédskym systémom úhrady liekov – rozhodla o spôsobe úhrady. Proces môže trvať od 2 do
6 mesiacov. Naviac, výrobca originálneho lieku môže podať odvolanie pro rozhodnu u, čím sa generický
liek automa cky odoberie zo zoznamu zameniteľných produktov dovtedy, kým záležitosť nevyrieši súd. Tieto
procesy v skutočnos predlžujú dobu exkluzívnos originálneho produktu na trhu.
16.
Výrobcom generických liekov sa samozrejme nepáči súčasný stav určovania subs túcie. K tejto
záležitos prichádzalo na ústav MPA, Výbor pre prospešnosť liečiv a Švédsky úrad pre hospodársku súťaž veľa
sťažnos , na základe čoho bol vypracovaný návrh so zmenami, ktorý bol začiatkom roku 2006 predložený
Ministerstvu zdravotníctva a Odboru sociálnych vecí. Na základe tohto návrhu bol predložený návrh zákona,
ktorý momentálne čaká na schválenie v parlamente a v prípade že bude prijatý, má nadobudnúť platnosť 1.
júla 2007.
17.
Vzhľadom na povinnosť dohľadu po uvedení lieku na trh má ústav MPA v činnos decentralizovaný
systém záznamu nežiaducich účinkov. Zamestnanci zdravotníckeho sektoru musia hlásiť nežiaduce účinky
liekov v jednom zo 6 regionálnych cen er (MPA, 2006). Tieto údaje používa ústav MPA na monitorovanie
nežiaducich účinkov liekov. Sú ež zahrnuté do registra, ktorý je dostupný pre výskumníkov (Rudholm,
2004).

Pravidlá cenotvorby
18.
Vo Švédsku neexistuje explicitná regulácia cien liekov. Výrobca teore cky môže stanoviť akúkoľvek
cenu, o ktorej predpokladá, že bude na trhu akceptovateľná, za predpokladu, že získal schválenie registrácie
lieku vo Švédsku. V skutočnos , ak si výrobca praje, aby bol jeho produkt uhrádzaný švédskym systémom
úhrady liekov, musí navrhnúť cenu, pri ktorej bude Výbor pre prospešnosť liečiv (známy pod svojim švédskym
akronymom LFN) považovať liek za nákladovo efek vny. Tento spôsob „de facto“ regulácie cien existuje
pre preskripciu liekov pacientom v ambulantnej starostlivos a pre niekoľko voľne predajných liekov, t.j.
pre produkty vhodné na uhrádzanie (LFN, 2007). Nemocničné lieky a väčšina voľne predajných liekov sú
charakterizované voľnými alebo trhom kontrolovanými cenami, pretože ceny týchto liekov nie sú predmetom
podrobného skúmania prostredníctvom LFN pre zaradenie do švédskeho prehľadu o prospešnos liečiv
(PBS).
19.
Preskripcia lieku predávaného v systéme zdravotnej starostlivos s jediným platcom, takmer
nevyhnutne vyžaduje zaradenie medzi uhrádzané produkty, pokiaľ chce výrobca dosiahnuť významný podiel
na trhu. Vo Švédsku to znamená, že výrobca musí ponúknuť cenu, pri ktorej LFN dovolí zaradenie produktu
do zoznamu uhrádzaných liekov. Ak LFN určí, že produkt nie je nákladovo efek vny pri výrobcom navrhovanej
cene, nebude zaradený do zoznamu. Výrobca môže opätovne podať žiadosť o uhrádzanie pri nižšej cene,
alebo môže postúpiť rozhodnu e LFN súdu.
3

Zákon o generickej subs túcii stanovuje, že lekáreň je povinná zameniť najlacnejší dostupný generický liek za
predpísaný liek. Viď Lieková poli ka a iné faktory ovplyvňujúce spotrebu liekov.
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20.
Samozrejme, ak výrobca má dôvod sa domnievať, že jeho produkt nebude uhrádzaný pri navrhovanej
cene, nemusí žiadať o zaradenie do zoznamu uhrádzaných liekov. Výrobca si môže vybrať možnosť, že jeho liek
nebude vo Švédsku predávaný. Toto sa stalo za aľ len v niekoľkých prípadoch, pričom od týchto „marginálnych“
liekov sa neočakávalo, že dosiahnu významný predaj. Výrobca môže ež predávať produkt vo Švédsku bez
zaradenia do zoznamu, a to za vyššiu cenu, akú považuje LFN za nákladovo efek vnu. Ak si výrobca vyberie
túto cestu, potom musí oznámiť svoju cenu Apoteket AB – monopolnej sie maloobchodných lekární, ďalej
uvádzanej ako Apoteket – aby bol zaradený do mesačného cenníka.
21.
Výrobca si môže stanoviť pre väčšinu voľne predajných liekov, ktoré nie sú uhrádzané, akúkoľvek cenu,
o ktorej si myslí, že bude trh ochotný zapla ť. V prípade nemocničných liekov nemôžu výrobcovia stanoviť
akúkoľvek cenu, pretože eto sú dohodnuté medzi nimi a krajskými úradmi, ktoré sú zodpovedné za prevádzku
nemocníc vo Švédsku. Tieto dohody sa týkajú aj nemocničných liekov, ktoré sú dostupné prostredníctvom PBS
a tých, ktoré sú používané výhradne v nemocniciach.

Uhrádzanie liekov
22.
Všetci švédski občania majú uhrádzané predpísané lieky vydávané mimo nemocnice, za predpokladu,
že sú zaradené do zoznamu uhrádzaných liekov a sú predpísané autorizovaným lekárom s označením
kódu pracoviska.4 Pacien musia pla ť plnú sumu pri liekoch nekrytých PBS. Krajské úrady sú zodpovedné
za dotovanie liekov v maloobchodnom predaji pre svojich obyvateľov, ktoré by mali financovať prostredníctvom
príspevkov obdržaných od centrálnej vlády. Apoteket dostáva peniaze od krajských úradov za všetky vydané
lieky, ktoré sú čiastočne alebo plne dotované. Súkromné zdravotné poistenie je veľmi obmedzené. V roku
2003 malo približne 2,3 % obyvateľov súkromné poistenie, ich podiel však ras e (Glenngard, 2005). Súkromné
zdravotné poistenie je používané primárne pre dosiahnu e rýchleho prístupu k špecialistom a niekedy pre
možnosť nečakať na voliteľné chirurgické zákroky.
Spoluúčasť pacientov a príspevky na lieky
23.
Od roku 1997 sa pacien vo Švédsku spolupodielali na cenách predpisovaných liekov prostredníctvom
odstupňovanej schémy, u nemocničných liekov nie je žiadna spoluúčasť. V časovom horizonte jedného roku
pacien pla a plnú cenu uhrádzaných liekov, až pokiaľ nezapla a dokopy 900 SEK.5 Ak je dosiahnutá táto
hranica, pacien pla a len časť celkovej ceny uhrádzaných liekov, ktoré si kupujú. Úroveň spoluúčas pacientov
sa zmenšuje s rastúcim objemom vynaložených peňazí, až do hranice 4 300 SEK, nad ktorou sú všetky lieky
poskytované bezplatne (tabuľka 1). Maximálny objem peňazí, ktorý v tomto systéme pacient v danom roku
minie na lieky je 1 800 SEK.6 Rodiny s deťmi mladšími ako 18 rokov môžu zlúčiť celkové náklady na všetky lieky
predpísané ich deťom. U inzulínu nie je žiadna spoluúčasť.

4

Osoby autorizované vydávať predpisy sú lekári, stomatológovia, zdravotné sestry, pôrodné asistentky alebo licencovaní zubní hygienici.
Kód pracoviska iden fikuje miesto zamestnania toho, kto vydáva predpis. Je používaný pre iden fikáciu predpisujúceho s nákladmi na
farmaceu cké prípravky.

5

Výmenný kurz z 19. apríla 2007 bol 10 SEK = 1,48 USD = 1,09 EUR.

6

Apoteket, štátom vlastnený lekárenský monopol, je povinný poskytnúť zákazníkom systém čiastočných pla eb. Tento systém stál v roku
2005 Apoteket 21 miliónov SEK, hoci bol zaznamenaný lepší návrat dlhov ako ich podstatný pokles od roku 2002 (Apoteket, 2006).
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Tabuľka 1: Spoluúčasť pacientov
Akumulované celkové náklady
predpisovaných liekov počas 12
mesiacov

Spoluúčasť pacientov

Maximálne akumulované výdavky
pacientov počas 12 mesiacov

≤ 900 SEK

100 %

900 SEK

901 SEK-1 700 SEK

50 %

1 300 SEK

1 701-3 300 SEK

25 %

1 700 SEK

3 301 SEK-4 300 SEK

10 %

1 800 SEK

≥ 4 300 SEK

0%

1 800 SEK

24.
Existuje ďalšia situácia, pri ktorej musia pacien zapla ť za lieky nakupované na maloobchodnej úrovni.
Ak pacient odmietne subs túciu generického lieku za predpisovaný liek, potom pacient musí zapla ť rozdiel
v cene medzi danými dvoma liekmi. V tomto prípade je maloobchodná cena lacnejšieho lieku prepočítaná
na 12-mesačnú akumulovanú celkovú cenu predpisovaných liekov a je použitá k určeniu príspevku pacienta
(Andersson, 2006). Pacien musia ež zapla ť plnú cenu všetkých voľne predajných produktov, pokiaľ neboli
zaradené do zoznamu uhrádzaných liekov a predpísané prak ckým lekárom. Veľmi málo voľne predajných
produktov je uhrádzaných podľa schémy prospešnos liečiv.

Pravidlá kategorizácie
25.
Výbor pre prospešnosť liečiv (LFN) je nezávislá vládna organizácia s výhradnou zodpovednosťou
za určenie, či liek bude alebo nebude uhrádzaný podľa národnej schémy prospešnos liečiv. Všetky lieky
používané mimo nemocnice, vrátane originálnych a generických liekov, dovezené lieky, lieky na predpis, ako aj
niektoré voľno predajné lieky pre chronické užívanie, u ktorých žiadajú výrobcovia o zaradenie do pozi vneho
zoznamu, sú hodnotené prostredníctvom LFN.
26.
LFN bola vytvorená v októbri 2002 ako súčasť zmien švédskeho systému úhrad cien liekov. Pred
vytvorením LFN bola zodpovednosť za určovanie stavu úhrady lieku, ako aj ceny pri ktorej bude liek uhrádzaný,
v kompetencii Národnej rady sociálneho poistenia (NSIB). Ak výrobca žiadal, aby bol jeho produkt zaradený do
zoznamu uhrádzaných liekov, dohodol sa na cene s NSIB. NSIB zvážil dve preklenujúce kritériá pri zvažovaní
ceny produktu: 1. hodnotu, ako terapeu ckú tak aj ekonomickú; 2. rela vnu cenu, v porovnaní s cenou v iných
porovnateľných krajinách a v porovnaní k cene alterna vnych spôsobov liečby (Ekelund, 2003).
27.
Súčasný systém úhrad nahradil systém, ktorý bol považovaný za nesprávny (Mar kainen, 2005).
V starom systéme bolo približne 2 000 hradených produktov; príliš mnoho liekov na to, aby ich bolo možné
ošetriť v normálnom procese úhrad v novom systéme. Preto lieky hradené starým systémom si mohli zachovať
ich stav úhrady a cenu pod podmienkou retrospek vnej kontroly. LFN dostal za úlohu vykonať kontrolu
všetkých produktov v zozname uhrádzaných liekov, s cieľom zhodno ť, či spĺňajú alebo nespĺňajú kritériá
pre uhrádzanie v novom systéme. K dnešnému dňu boli doplnené dve revízie v triedach liekov pro migréne
a pre kontrolu kyslos v žalúdku. Niektoré lieky boli ako výsledok týchto prieskumov vyradené zo zoznamu
uhrádzaných liekov (diagram 2).
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Diagram 2: Prehľad uhrádzania liekov
Pri vzniku LFN v októbri 2002 bolo uhrádzaných štátom 2 000 farmaceu ckých výrobkov. Ako prak cké
opatrenie im bol ponechaný ich stav úhrady aj v novom systéme hradenia, až do retrospek vnej kontroly
ich nákladovej efek vity. Kontrola začala na konci roku 2003 a mala by byť hotová do konca roku 2011 (LFN,
2006a).
LFN použije v kontrolách uhrádzania rovnaké kritériá – princíp nákladovej efek vity, ľudskej hodnoty a princíp
potreby a solidarity – ako pre každý nový liek. Kontroly budú vykonané v 49 terapeu ckých skupinách. Veľkosť
objemov predaja určí poradie, v ktorom budú lieky kontrolované; terapeu cké kategórie s najvyšším objemom
predaja budú hodnotené ako prvé.1 Prvé dve kategórie hodnotených liekov, lieky na liečbu migrény a lieky na
liečbu zvýšenej kyslos žalúdočného sekrétu, však boli vybrané na základe iných kritérií. Pre každú terapeu ckú
skupinu je vykonaný prieskum relevantnej medicínskej a zdravotnícko-ekonomickej literatúry s cieľom vydať
rozhodnu e, či je alebo nie je potrebný ďalší podrobnejší prieskum. Ak prvotný prieskum ukáže, že existujú
pochybnos týkajúce sa vhodnos ďalšieho uhrádzania, či už pre celú terapeu ckú skupinu alebo podskupinu
liekov, je potrebné vykonať kompletné farmako-ekonomické zhodnotenie celej terapeu ckej skupiny alebo
jednotlivých produktov, alebo LFN rozhodne, že lieky v danej kategórii by mali byť naďalej uhrádzané.
Po zhodnotení liekov používaných na liečbu migrenóznych záchvatov boles hlavy LFN rozhodla, že už nebude
ďalej uhrádzať tabletkovú formu Imigranu (100 mg), ale že bude uhrádzať o 42 % lacnejší zameniteľný produkt
Imigran Novum (100 mg) (LFN, 2005a). Prieskum ež odporučil, aby sa cena Naramig (2,5 mg) znížila o 14 %.
Ostatným liekom na migrénu bol ponechaný ich stav úhrady. LFN odhaduje, že eto rozhodnu a v roku 2005
ušetria spoločnos 42 miliónov SEK.
Kontrola liekov – inhibítorov protónovej pumpy (PPI), antagonistov H2 receptorov a iných liekov – používaných
na liečbu ochorení spôsobených zvýšenou kyslosťou žalúdočnej šťavy viedla LFN k odporučeniu pokračovať
v uhrádzaní troch PPI, vrátane generického PPI a obmedzeniu úhrady iného PPI.2 LFN ež doporučil, aby
päť PPI nebolo už ďalej uhrádzaných, spolu so všetkými antagonistami H2 receptorov a liekmi Andapsin,
Gaviscon a Novaluzid. Podľa odhadov LFN ušetria eto rozhodnu a švédskej spoločnos 175 miliónov SEK
(LFN, 2005b).
Rozhodnu e LFN o uhrádzaní liekov na zvýšenú kyslosť žalúdočnej šťavy sa neobišlo bez polemiky. Niekoľko
výrobcov sa rozhodlo odvolať pro rozhodnu u LFN o odobra zo zoznamu. Počas tohto procesu je daným
liekom ponechaný ich stav uhrádzania až do chvíle, kým rozhodne o celej záležitos súd (LFN, 2005b).
Poznámky:
1.

V roku 2007 prebieha ďalších 6 hodnotení. Týka sa liekov na: vysoký krvný tlak, astmu a kašeľ,
depresiu, vysokú hladinu cholesterolu, bolesť a cukrovku.

2.

Nexium. Uhrádzanie obmedzené na diagnózu vredov v pažeráku alebo v prípadoch, keď iné PPI
alebo generické PPI neposkytujú uspokojivé výsledky. Ďalšiemu lieku, Cytotec, bola ež poskytnutá
obmedzená úhrada.
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Cenotvorba
28.
Výrobca môže požiadať o zaradenie lieku do zoznamu uhrádzaných liekov za predpokladu, že získal
schválenie registrácie vo Švédsku. V žiados o úhradu lieku výrobca navrhuje cenu lieku.7 Liek je buď prijatý,
alebo zamietnutý pri cene navrhovanej výrobcom, v skutočnos neexistuje dohadovanie sa o cene. Ak je
zamietnuté zaradenie produktu do zoznamu, výrobca môže znovu žiadať o zaradenie, a to buď s navrhnu m
nižšej ceny, alebo poskytnu m nových dôkazov, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnu e LFN o úhrade. Vo
všeobecnos LFN zamieta uhrádzanie farmaceu ckého prípravku z dôvodu vysokej ceny len veľmi vzácne.
Výrobcovia ež majú možnosť s ahnuť svoju žiadosť pred oznámením konečného rozhodnu a LFN. Keď LFN
rozhodne o nezaradení lieku do zoznamu uhrádzaných liekov, rozhodnu e nie je verejné. Rovnaké pravidlo
dôvernos sa použije v prípade, že výrobca s ahne svoju žiadosť predtým, ako LFN oznámi svoje záverečné
rozhodnu e.
29.
Pri rozhodovaní o spôsobe úhrady lieku na predpis LFN hodno splnenie troch kritérií: princíp
nákladovej efek vity, princíp ľudskej hodnoty a princíp potreby a solidarity.
30.
Nákladová efek vita je hlavným kritériom.8 LFN analyzuje pri skúmaní ekonomickej analýzy predloženej
výrobcom priame náklady, nepriame náklady a prínosy. Pokiaľ ide o priame náklady, sú hodnotené všetky
náklady spojené s použi m lieku; eto zahŕňajú náklady spojené s návštevami lekára, samotnou cenou lieku (pri
navrhovanej cene) pre určený spôsob liečby, všetky náklady spojené s následnou zdravotnou starostlivosťou
a náklady vzniknuté kvôli nežiaducim účinkom, ktoré daný liek vyvoláva. Priame zisky zahŕňajú: každé zlepšenie
v zdravotnom stave – merané ako kvalita života vo vzťahu ku zdraviu (QALY), vrátane získaných rokov života
vďaka liekom, ktoré ovplyvňujú hlavne preži e – dosiahnuté užívaním lieku a všetky úspory nákladov, vo
vzťahu k predchádzajúcim spôsobom liečby.
31.
Dôležitým metodickým princípom nákladovej efek vity je, aby nákladová efek vita bola hodnotená
zo „sociálnej perspek vy“, t.j. mali by byť zvážené ako priame, tak aj nepriame náklady a prínosy, bez ohľadu
na to, komu slúžia prínosy a kto znáša náklady (pacien , platcovia). Zo strany nákladov by to zahŕňalo
napríklad náklady spôsobené vedľajšími účinkami lieku. Na druhej strane LFN má úžitok v podobe získanej
pracovnej produk vity vďaka menšiemu počtu dní pracovnej neschopnos .9 Prija e „sociálneho pohľadu“
v analýze nákladovej efek vity je vo svete atypické a švédsky systém je v tomto ohľade výnimočný. Častejšie
sú zvažované náklady z perspek vy platcu (napr. NICE zvažuje analýzu nákladovej efek vity z perspek vy UKNHS).
32.
Ďalšie dve kritériá slúžia ež ako dôležité princípy v procese rozhodovania o uhrádzaní. Podľa princípu
„ľudskej hodnoty“ musí LFN rešpektovať rovnosť všetkých osôb, t.j. nemôže diskriminovať ľudí kvôli ich
pohlaviu, rasovej príslušnos , veku atď., pri zvažovaní úhrady lieku. Princíp „potreby a solidarity“ prináša
do procesu rozhodovania o uhrádzaní systém výberu podľa naliehavos alebo dôležitos . Lieky, ktorými sa
liečia pacien s najväčšou zdravotnou potrebou, majú prednosť.
33.
Interný projektový m skúma analýzy zdravotníckej ekonomiky podané žiadateľom s cieľom určiť, či
je pri cene navrhovanej výrobcom liek nákladovo efek vny. Všetky relevantné informácie, vrátane odporučení
mu v otázke úhrady lieku, sú potom podané výboru LFN – predsedovi a desia m členom vybraným z rôznych
prostredí, vrátane zástupcov z radov pacientov, ale nie z radov priemyslu – ktorý sa stretáva raz do mesiaca
a vydáva konečné rozhodnu e o uhrádzaní lieku. Rozhodnu a o uhrádzaní sa týkajú celého spektra schváleného
použi a lieku. Len zriedkavo bolo uhrádzanie udelené len istej oblas použi a alebo pre špecifickú podskupinu
pacientov (LFN, 2007).
7

8
9

Výrobca musí s každou žiadosťou o uhrádzanie nového lieku predložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje klinické účinky lieku, pomer
náklady/zisk a celkové očakávané náklady na spoločnosť. Porovnania majú byť vykonané vzhľadom k všeoobecne akceptovanej liečbe
v čase podania žiados (LFN, 2003a).
LFN vydala súbor všeobecných smerníc pre preferovaný prístup k ekonomickému hodnoteniu farmaceu ckých výrobkov (LFN, 2003b).
Toto je vo Švédsku dôležitá skutočnosť, pretože krajina má v OECD najvyššiu mieru neprítomnos v práci kvôli chorobe (OECD, 2005).
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34.
Za aľ čo výbor musí pred vydaním rozhodnu a o uhrádzaní zvážiť všetky tri kritériá, je jasné, že princíp
nákladovej efek vity je kľúčovým kritériom. Výsledky analýzy nákladovej efek vity vystupujú ako rozhodujúci
bod. Ak nie je liek považovaný za nákladovo efek vny pri navrhovanej cene, potom nebude zaradený do
pozi vneho zoznamu. Existujú však ež prípady, keď princíp potreby a solidarity prevýšil princíp nákladovej
efek vity.10
35.
Pri rozhodovaní o spôsobe úhrady lieku sa nevykonáva otvorená úvaha o jeho dopade na rozpočet11
alebo finančných dôsledkoch (celkových alebo z hľadiska rozpočtov krajských rád na lieky)12. Takisto nie je cenová
hladina navrhnutá výrobcom porovnaná s cenou, za ktorú je liek dostupný v iných krajinách, ako tomu bolo
v predchádzajúcom systéme.
36.
Výbor má po prija úplne vyplnenej žiados 180 dní na oznámenie svojho rozhodnu a o uhrádzaní.13
V prípade, že bol produkt odmietnutý, má výrobca právo postúpiť rozhodnu e verejnému správnemu
súdu.14 Počas prvých 30 mesiacov existencie LFN (október 2002 až marec 2005) bolo 107 prípadov „najvyššej
dôležitos “ (Anell, 2005a). V 82 prípadoch bol liek uhrádzaný bezpodmienečne a vo všetkých indikáciách.
Obmedzené a/alebo podmienené uhrádzanie bolo schválené v 12 prípadoch. Trinás m liekom bolo úplne
odmietnuté uhrádzanie.15
37.
Neexistuje proces pravidelného/periodického zvyšovania cien, a preto cena stanovená výrobcom
v čase žiados je základom, podľa ktorého je určená maximálna uhrádzaná cena daného lieku. Výrobca môže
podať ďalšiu žiadosť s vyššou cenou, ale podľa všeobecných smerníc LFN16 musí najprv požiadať, aby bol
produkt odobratý zo zoznamu uhrádzaných liekov, s cieľom žiadať opäť o uhrádzanie (LFN, 2006b).17 V tomto
prípade LFN spracuje žiadosť ako každú inú žiadosť o uhrádzanie, nie ako žiadosť o vyššiu cenu produktu
už zaradeného do zoznamu. Rozhodnu e uhrádzať vyššiu sumu je založené na analýze novej sprievodnej
dokumentácie. Preto neexistuje záruka, že LFN bude pri vyššej cene považovať liek za nákladovo efek vny.
Žiadosť výrobcu o zvýšenie ceny farmaceu ckého prípravku z pozi vneho zoznamu v sebe zahŕňa riziko
odobra a lieku z pozi vneho zoznamu.
38.
Existujú dve situácie, za ktorých môže byť žiadosť o zvýšenie ceny prijatá LFN bez povinnos výrobcu
žiadať znovu o uhrádzanie lieku. Zvýšenie ceny každého produktu zaradeného do zoznamu zameniteľných
produktov ústavu MPA bude schválené, pokiaľ cena nepresahuje cenu najdrahšieho produktu v danej skupine
zameniteľných liekov. LFN môže ež schváliť žiadosť o zvýšenie ceny, ak sú splnené nasledujúce kritériá: 1.
Daný liek je urgentnou terapeu ckou možnosťou, ktorá je používaná na liečbu závažného stavu, ktorý ohrozuje
pacientov život a zdravie a existujú pacien , u ktorých hrozí, že ostanú bez podobnej liečby, ak sa produkt
s ahne zo švédskeho trhu. 2. Existuje skutočné riziko, že produkt sa s ahne zo švédskeho trhu, ak nebude
10

11

12
13

14
15
16
17

Osamotené lieky (orphan drugs) sú pravdepodobne najlepším príkladom. Podľa Anell a Persson (2005) bolo niekoľkým osamoteným liekom
schválené uhrádzanie, napriek ich nepriaznivému pomeru nákladovej efek vity. Onkologické lieky sú ďalším príkladom farmaceu ckých
prípravkov, ktoré sú zväčša uhrádzané, napriek tomu, že mnohé z nich nie sú považované za nákladovo efek vne. Ďalší príklad sú
antagonis H2 receptorov, ktoré sú používané na liečbu miernych príznakov zvýšenej kyslos žalúdočnej šťavy, ako napríklad pálenie
záhy. Ako výsledok kontroly boli antagonis H2 receptorov odobraté zo zoznamu uhrádzaných liekov, napriek faktu že sú považované za
nákladovo efek vny spôsob liečby, pretože stavy, ktoré liečili, boli mierne.
Výrobcovia požadujúci uhrádzanie farmaceu ckého prípravku by mali predložiť informácie týkajúce sa príslušných nákladov na liečbu, bez
ohľadu na platcu (LFN, 2003c). Celkový dopad na rozpočet sa môže brať do úvahy v prípade lieku zameraného na malú skupinu pacientov,
napr. ojedinelé lieky, ktoré zvyčajne majú nízke očakávané úrovne predaja, ale vysoké náklady na pacienta. Týmto môže byť poskytnuté
uhrádzanie dokonca aj keď nie sú považované za nákladovo efek vne, pretože celkový dopad na rozpočet by nebol veľký.
Krajské úrady sú reprezentované Skupinou pre prospešnosť liečiv pre krajské úrady (Lands ngens läkemedelsformansgrupp), ktorá má
právo hodno ť žiadosť o uhrádzanie podanú výrobcom a predtým posúdenú výborom LFN.
Nariadenie (2002: 687) o prospešnos liečiv, atď., odsek 9. Toto spadá do predpísaného limitu 180 dní, ako bolo stanovené v článku 6 EU
Nariadenia 89/105/EEC. Vzhľadom na to, že firma, ktorá si je vedomá, že produkt bude schválený, môže podať žiadosť o uhrádzanie pred
registráciou lieku, je možné, že liek je zaradený do pozi vneho zoznamu v rovnakom čase, ako dostal povolenie k predaju.
Podľa zamestnanca organizácie, ktorý poskytol informácie pre túto štúdiu, sa asi v 25 prípadoch firma odvolala pro rozhodnu u výboru
LFN.
U dvoch liekov, Robinul (bradykardia) a Auna v (hepa da B) bolo uhrádzanie odmietnuté, pretože indikácie uvedené v žiados neboli
schválené (Anell, 2005).
Platné od 9. novembra 2006.
Odobra e zo zoznamu môže nadobudnúť platnosť 180 dní od dátumu žiados o zvýšenie ceny, t.j. maximálny prípustný čas pre LFN na
vydanie rozhodnu a, aby bolo umožnené súčasné odobra e lieku s nižšou cenou zo systému a jeho opätovné zaradenie s vyššou cenou
(za predpokladu že mu bude schválené uhrádzanie).
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schválené zvýšenie ceny. Za týchto dvoch okolnos musí byť rozhodnu e uskutočnené do 90 dní od prija a
žiados LFN18, inak je prijatá požadovaná cena. Na rozdiel od rozhodnu o všeobecnom uhrádzaní, o zvýšení
cien rozhoduje skôr generálny riaditeľ než výbor LFN.
39.
Výrobcovia musia ež žiadať LFN o zníženie ceny farmaceu ckého prípravku. Rozhodnu a o znížení
cien sú vykonané hneď, ako je to možné. LFN robí rozhodnu a o zmenách cien raz za mesiac (LFN, 2007). Od
júna 2006 LFN rozhodla o približne 20 000 žiados ach o zmenu ceny, z čoho 80 % boli žiados o zníženie ceny
(LFN, 2006c). Takmer všetky zvýšenia cien boli pod hranicou cien generických produktov.
Dopad princípu včasného uhrádzania liekov po ich vstupe na trh
40.
Nákladová efek vita je často popisovaná ako „štvrtá prekážka resp. štvr na prekážky“ v regulačnom
procese uvedenia lieku na trh – ďalšie tri sú bezpečnosť, efek vita a kvalita. Nový liek musí počas procesu
schválenia na trhu prekonať prvé tri štvr ny prekážky. Vo Švédsku, ako aj v iných krajinách s požiadavkou
nákladovej efek vity uhrádzaných produktov, pridáva nákladová efek vita ďalšiu štvr nu prekážky, ktorú
nový liek musí prekonať, ak má byť dotovaný verejným nákupom a čo najviac zvýšiť predajný potenciál, čo
predlžuje čas do sprístupnenia lieku na predpis na trhu po jeho autorizácii.
41.
V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, vrátane tých, ktoré svoje rozhodnu a o cenách
a uhrádzaní zakladajú na faktoroch iných ako je nákladová efek vita, švédske požiadavky nákladovej efek vity
nemajú za následok významné zdržania v uvedení lieku na trh. Graf 3 ukazuje priemerné zdržanie od žiados
o stanovenie ceny a/alebo úhrady do schválenia úhrady. Priemerné zdržanie od žiados o uhrádzanie
do schválenia bola podľa PICTF (2006) vo Švédsku kratšia (približne 135 dní)19 ako vo všetkých ostatných
európskych krajinách s výnimkou štyroch (z 22) (máj 2004); Rakúsko a Dánsko mali kratšie zdržanie, za aľ čo
v Nemecku a Spojených kráľovstvách nebolo žiadne zdržanie, kde lieky vhodné pre uhrádzanie sú hradené po
registrácii na trhu s cenou stanovenou výrobcom. Pri porovnaní s podobnými údajmi týkajúcimi sa rozhodnu
o uhrádzaní pred založením LFN je zrejmý rozdiel. Zdržanie od podania žiados o cenu a uhrádzanie do
schválenia vo Švédsku – pre 78 nových liekov so schválenou registráciou v Európe od 1. januára 1997 do
30. júna 2001 – bola približne 100 dní (CPC, 2002).20 Hoci eto údaje nemusia byť presne porovnateľné,
ukazujú, že prísnejší proces zváženia úhrady môže pridať ďalších 30 dní k dobe schválenia úhrady nového
lieku. Toto zistenie je podporené aj štúdiou, ktorá ukázala, že zavedenie oficiálnej požiadavky nákladovej
efek vity vo Švédsku a Fínsku bolo spojené s predĺžením času od registrácie lieku do jeho úhrady – priemerné
oneskorenie vo Švédsku bolo pred zavedením požiadavky nákladovej efek vity 114 dní a po jeho zavedení 157
dní (Lundkvist, 2006).21
42.
Po zistení, že oficiálna požiadavka nákladovej efek vity môže oddialiť prístup na trh, LFN dovoľuje
výrobcom podať žiadosť o uhrádzanie už 180 dní pred očakávaným obdržaním registrácie, ak je viac menej
isté, že táto bude udelená. Ak sa rozhodne výrobca využiť toto povolenie, potom je možné, že jeho produkt
bude zaradený do zoznamu uhrádzaných prípravkov v rovnakom čase ako obdrží schválenie registrácie.

18
19
20
21

Zdržanie 90 dní v súlade s článkom 3 EU Nariadenia o transparentnos 89/105/EEC.
V roku 2006 trvalo v priemere rozhodnu e o schválení uhrádzania 91 dní (PPRI, 2007).
Doba od žiados do schválenia zahŕňa: približne 90 dní od dátumu žiados plus asi 10 dní od času, keď autority oznámili spoločnos schválenie
do doby, keď bolo rozhodnu e zaznačené v oficiálnom zozname uhrádzaných prípravkov, čo je nevyhnutný predpoklad k uhrádzaniu.
Existuje odchýlka v odhade priemernej doby zdržania, pretože štúdia nezahrnula lieky s dobou zdržania dlhšou ako 550 dní. Zaradenie
týchto liekov by o niečo zvýšilo dobu zdržania, zvlášť pri zvážení, že štúdia sa konala v dobe od januára 1995 do apríla 2003, čo znamená,
že požiadavka nákladovej efek vity bola vo Švédsku aktuálna len počas 6 mesiacov.

- 19 -

Graf 3: Priemerná doba od žiados o stanovenie ceny a úhrady do schválenia úhrady

Zdroj: Cambridge Pharma Consul ng (2002), Delays to Market Access In Europe for data from 1997-2004; PICTF (2006),
Compe venessand Performance Indicators 2005, pre rok 2004 z údajov European Federa on of Pharmaceu cals
Industries and Associa ons (EFPIA).
Poznámka: Údaje pre obdobie 1997-2004 boli odvodené z dotazníka zaslaného držiteľom rozhodnu a o registrácii
každého zo 78 liekov, ktoré obdržali registráciu v uvedených krajinách medzi 1.1.1997-30.6.2001. Údaje pre rok 2004
boli prevzaté z výpočtov EFPIA.

Kri ka rozhodovacieho procesu o uhrádzaní liekov
43.
LFN, tak ako autority zaoberajúce sa uhrádzaním liekov v iných krajinách, bola kri zovaná za
nedostatočnú transparentnosť v tomto procese. Žiados o uhrádzanie sú oznámené verejnos , len ak je
schválené uhrádzanie, ale nie ak výrobca s ahne žiadosť pred oznámením rozhodnu a alebo ak LFN rozhodne
neuhrádzať produkt. Nedostatok transparentnos v prípade nega vneho rozhodnu a je do značnej miery
v prospech výrobcu, ktorý môže znovu podať žiadosť o uhrádzanie s nižšou cenou a rovnako sa nemusia
autority v iných krajinách dozvedieť, že lieku bolo vo Švédsku odmietnuté uhrádzanie pri danej navrhovanej
cene. Výrobca, ktorého produkt je uhrádzaný v iných krajinách sa môže rozhodnúť pre oznámenie nega vneho
rozhodnu a na verejnos a tak vytvoriť poli cký tlak pre udelenie úhrady pomocou získania verejnej podpory
pre produkt, ktorý je „dostupný v iných krajinách, tak prečo nie je dostupný vo Švédsku?“
44.
Spôsob, akým LFN vykonáva ekonomické hodnotenia mal aj kri kov (Anell, 2005a). Uhrádzanie je
obyčajne pridelené skôr produktu ako celku než špecifickým indikáciám (LFN, 2007). A predsa smernice LFN
pre ekonomické hodnotenie uvádzajú, že lieky môžu byť nákladovo efek vne pre určité indikácie alebo určitú
skupinu pacientov, pričom lieky ako také nemusia byť nákladovo efek vne. LFN z času na čas povolila tzv.
podmienečnú úhradu. Ako bolo predtým uvedené, v priebehu prvého 2,5 roku existencie LFN sa vyskytlo
12 prípadov, v ktorých bolo uhrádzanie obmedzené alebo podmienené (Anell, 2005a). Uznanie úhrady lieku
ako celku dáva lekárom značnú slobodu v oﬀ-label predpisovaní, dokonca aj vtedy, ak sa konkrétne indikácie
neukázali ako nákladovo efek vne.
45.
Nedostatok prahových hodnôt pre definíciu nákladovo efek vneho lieku je záležitosťou, ktorá je
predmetom prebiehajúcej diskusie medzi odborníkmi, ktorí poznajú švédsky systém úhrad cien. Produkty
majú byť porovnané s najčastejšie používanou liečbou vo Švédsku, čo v sebe zahŕňa, že lieky s pomerom
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nákladovej efek vity porovnateľným so súčasnými spôsobmi liečby budú považované za nákladovo efek vne.
Pre lieky, ktorým chýbajú produkty na porovnanie, je situácia menej jasná. Nebola vydaná žiadna smernica,
týkajúca sa akceptovateľných pomerov nákladovej efek vity, definovaných z hľadiska nákladu na QALY, alebo
nejakým iným spôsobom. Skôr ako použi e jednej prahovej hodnoty môžu byť použité rôzne (implicitné)
hodnoty v závislos od závažnos choroby alebo hodnotenia potreby pacientov. Toto poskytuje LFN flexibilitu
v hodnotení nákladovej efek vity a aplikácie ďalších princípov, ktoré zasiahnu do rozhodnu a, či bude produkt
uhrádzaný. Pravdepodobne to sťaží výrobcom „rozhádzať systém“ navrhnu m ceny tesne pri hranici, kde by
sa použi e produktu ukázalo ako nákladovo efek vne. Toto však pravdepodobne ež prispieva k vnímaniu
nedostatku transparentnos v rozhodovacom procese.

Nákup
46.
Hlavná zodpovednosť za nákup liekov pre nemocničné použi e leží na krajských úradoch. Od roku 1997
majú právo nakupovať lieky priamo od výrobcov (Glenngard, 2005), ktorí sú usmerňovaní prostredníctvom
Zákona o verejnom obstarávaní. Menšie krajské úrady sa často spájajú, aby nakúpili lieky prostredníctvom
systému verejnej súťaže. Hoci lieky používané v nemocniciach sú obyčajne nakupované na úrovni krajských
úradov (PPRI, 2007), za istých okolnos môžu nemocnice získať zľavy priamo od výrobcov pri nákupe liekov pre
ich vlastné použi e (Glenngard, 2005). Hoci nemocnice majú možnosť vedenia svojich vlastných lekární, túto
možnosť nevyužili. V dôsledku toho sú všetky lieky doručované do nemocnice prostredníctvom Apoteket.
47.
Krajské úrady majú značný vplyv, s možnosťou získať od výrobcov nižšie ceny pre nemocničné lieky
ako sú uhrádzané ceny tých istých liekov, ktoré sú dostupné cez zoznam uhrádzaných liekov. Nižšie ceny
prichádzajú vo forme množstevných zliav, ktoré dohodnú s výrobcami a ktoré sú väčšinou 8 – 10 % z pôvodnej
nákupnej ceny. Vyjednávanie zliav trvá približne 6 mesiacov. Hoci Apoteket doručuje farmaceu cké výrobky
nemocniciam, nezískava zľavy.

Lieková poli ka a iné faktory ovplyvňujúce použi e liekov
Generická subs túcia
48.
Hoci miestne sestry a pôrodné asistentky majú obmedzené právomoci v predpisovaní liekov, ich
preskripciu kontrolujú lekári (Glenngard, 2005). Poli ky zamerané na ovplyvnenie spôsobov predpisovania sú
preto zamerané priamo na lekárov. Naviac, pretože lekári nevydávajú lieky, inicia vy zamerané na ovplyvnenie
použi a liekov v mieste ich vydávania sú zamerané na lekárnikov.
49.
Dôležitou súčasťou zmeny švédskeho systému úhrad v roku 2002 bolo zavedenie povinnej
generickej subs túcie. Od októbra 2002, v snahe o zníženie verejných nákladov na lieky, sú lekárne povinné
subs tuovať liek, ktorý lekár predpíše, za najlacnejšiu generickú náhradu alebo obdobný dovezený prípravok
– za predpokladu, že produkt cer fikovaný prostredníctvom Medical Products Agency ako zameniteľný, je
dostupný v danej lekárni (LFN, 2007).22 Ak lekár určí, že konkrétny predpisovaný liek by mal byť aj vydaný
– lekári v súčasnej dobe nie sú povinní predpisovať s použi m Medzinárodných nechránených názvov (INN)
– musí vyznačiť túto skutočnosť na predpise ako „subs túcia nedovolená“. V tomto prípade je liek plne
uhrádzaný (bez štandardnej spoluúčas ). Ako už bolo uvedené, pacient si môže vybrať pôvodne prepísaný
liek za predpokladu, že zapla rozdiel.
50.
Akonáhle výrobca generík dostal od ústavu MPA cer fikát o subs túcii, použije sa pre zaradenie
do zoznamu uhrádzaných liekov s navrhnu m vstupnej ceny jeho produktu. Ak je cena vo svojej kategórii
najnižšia, bude potom tento produkt liekom, ktorý je lekárnik povinný zameniť a získa tak pre seba takmer
všetok predaj až do doby, keď konkurencia navrhne nižšiu cenu jej produktu.
22

Vydávajúca lekáreň má písomne informovať predpisujúceho lekára (Zákon (2002: 160) o liečivách, etc.).
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51.
Poli ka generickej subs túcie bola navrhnutá s cieľom dosiahnuť úspory podporou konkurenčného
boja medzi generickými liekmi. Údaje FGL (Asociácia švédskych výrobcov generík) ukazujú, že táto poli ka
bola v podpore penetrácie generických liekov na trh veľmi účinná. Pred rokom 2003 generické lieky nikdy
nedosiahli vo Švédsku viac ako 35 % podiel na trhu z hľadiska počtu jedno ek (12 % z hľadiska ceny); do roku
2005 generické lieky zvýšili svoj podiel na trhu na 41 % (13 % z hľadiska ceny), čo je 17 % nárast (LFN, 2006c;
Andersson, 2006). Naviac, analýza LFN o zmene cien liekov od októbra 2002 do decembra 2005 ukazuje, že
poli ka bola úspešná v znížení cien generík približne o 40 % (LFN, 2006c). Táto poli ka ež znížila priemerné
ročné doplatky na predpisované lieky (Andersson, 2006).
52.
Konkurenčný boj vyvolaný subs tučnou poli kou vytvoril fenomén „všetko alebo nič“ – pomocou
ktorého generický liek zaberá takmer všetky predaje, ak je najlacnejším liekom v svojej kategórii, alebo
nedosahuje žiaden predaj, ak existuje lacnejší produkt. Je reálna možnosť, že niektoré spoločnos (najmä
dovozcovia generických liekov) si nebudú môcť dovoliť veľké inves cie, ktoré musia vydať, ak ich produkt nie
je v danom mesiaci najlacnejší. Preto existuje riziko, že konkurenčný boj sa zredukuje na niekoľko hráčov a ako
sa počet konkurenčných firiem zmenší, ceny generických produktov opäť začnú rásť.
Kontroly objemov krajskými úradmi
53.
Krajské úrady, s čiastočnou zodpovednosťou za financovanie liekov a plnou zodpovednosťou za
uhrádzanie nákladov lekárňam, majú najväčší potenciál na ovplyvnenie použi a liekov a spôsobu, akým sa
to udeje. Nemajú však žiaden vplyv na to, ktoré lieky sú uhrádzané, ani na ceny týchto liekov a nemôžu sa
dohodnúť na zľavách pre lieky používané mimo nemocnicu. Preto jediná možnosť, ako môžu krajské úrady
kontrolovať výdavky na lieky, je prostredníctvom ovplyvnenia množstva a typu spotrebovaných liekov. Za týmto
účelom vytvorili krajské úrady oficiálne komisie pre kontrolu liekov a liečby, nazývané Drug and Therapeu c
Commi ees (DTC), prostredníctvom ktorých sa môžu pokúsiť ovplyvniť lekárov v predpisovaní liekov a tým aj
množstva spotrebovaných liekov.
54.
DTC komisie boli regulované separátnym nariadením od roku 1997 (Anell, 2005a). Každý krajský úrad
musí mať aspoň jednu DTC komisiu. Cieľom DTC je podporovať „bezpečné a nákladovo efek vne použi e
liekov“ (Anell, 2005a), primárne v ambulantnej starostlivos (HIT, 2005). Komisie majú tri hlavné úlohy:
• vytvárať zoznam liekov odporučených ako prvá voľba liečby u bežných chorôb,
• vytvárať odporúčania pre liečbu,
• vysielať lekárov a lekárnikov ako vzdelávacích pracovníkov, aby prezentovali informácie o liekoch
v zdravotníckych centrách, podobne ako reprezentan farmaceu ckých firiem.
55.
Práca DTC neostáva bez kri ky. Ich smernice sú často považované za viac obmedzujúce ako rozhodnu a
LFN o uhrádzaní (Anell, 2005a). Ako farmaceu cké firmy, tak aj LFN tvrdia, že komisie vykonávajú svoje vlastné
štúdie nákladovej efek vity (čo komisie odmietajú), ktoré sú niekedy v rozpore z odporučeniami LFN.23
Prieskum DTC v roku 2000 zis l len tri príklady, kde bola nákladová efek vita použitá v rozhodovaní (Anell,
2005a). A predsa, v snahe zmierniť napä e medzi dvoma úrovňami vlády, posledná dohoda o financovaní
medzi centrálnou vládou – ktorá poskytuje dotácie na lieky nakúpené prostredníctvom schémy prospešnos
liečiv – a krajskými úradmi požaduje, aby komisie používali rozhodnu a LFN ako základ pre vytváranie zoznamu
liekov odporučených ako prvú voľbu liečby.
56.
DTC sú ež známe použi m hodnotenia zdravotníckej technológie (HTA) ako spôsobu ovplyvnenia
správania tých, ktorí predpisujú lieky. Hlavným tvorcom HTA vo Švédsku je Rada pre hodnotenie medicínskych
technológií (známa pod svojim švédskym akronymom SBU). Existuje ež Národná rada pre zdravie a blahobyt
(Na onal Board of Health and Welfare), ktorá ež pri vytváraní medicínskych odporúčaní používa HTA. DTC
používa pri vytváraní odporúčaní správy z oboch organizácií, ako aj z Cochrane Collabora on.
23

Kontroverzný prípad zahŕňal vzájomne nezlučiteľné odporučenia týkajúce sa použi a Crestoru, lieku pro zvýšenej hladine cholesterolu,
vyrábaného firmou AstraZeneca. Niektoré farmaceu cké komisie neodporúčali jeho použi e, hoci LFN odporučila uhrádzanie v prípade,
že bol pacient neúspešne liečený simvasta nom.
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57.
Komisie DTC sa zamerali na podporu subs túcie „lacnejších a lepšie dokumentovaných“ liekov
v terapeu ckých oblas ach s veľkými objemami predaja a vydávanie odporúčaní o objemoch predpisovania –
zvyčajne nových a drahých – liekov vo vybranej terapeu ckej oblas 24 (Anell, 2005a). DTC neboli veľmi úspešné
v zmene správania predpisujúcich lekárov, aspoň nie počas prvých pár rokov ich existencie.25 Určitý úspech
v presvedčovaní lekárov vyhovieť ich odporučeniam dosiahli vtedy, ak boli spojené s finančnými podnetmi,26
hoci súlad bol lepší pri presadzovaní subs túcie lacnejšieho lieku ako pri ovplyvnení predpisovaných objemov
(Anell, 2005a). Naviac, zavedenie povinnej generickej subs túcie zmenšilo dopad vplyvu poli ky DTC, ktorá
bola z veľkej čas koncentrovaná na subs túciu lacnejších liekov za drahšie v terapeu ckých skupinách
s veľkými objemami predaja (Anell, 2005a).
58.
Iné spôsoby, ktorými sa krajské úrady pokúšajú kontrolovať výdavky na lieky, je prostredníctvom
obmedzenia kontaktov medzi reprezentantmi farmaceu ckého priemyslu a prak ckými lekármi. Swedish
Federa on of County Councils a zástupcovia farmaceu ckého priemyslu podpísali dohodu, ktorá nadobudla
platnosť 1. januára 2005 a pokrýva rôzne druhy spolupráce medzi farmaceu ckými firmami a medicínskymi
odborníkmi. Obmedzenia zahŕňajú: strop uhrádzaniam cestových nákladov, výdavkov na ubytovanie a stravu
(50 %); pozvánky na vedecké konferencie majú byť poslané vedeniu nemocnice, ktoré rozhodne, ktorí pracovníci
zdravotnej starostlivos sa jej môžu zúčastniť; zákaz spoločenských ak vít spojených s týmito konferenciami;
zákaz sponzorovania akcií organizovaných samotnými pracovníkmi zdravotnej starostlivos (Horton, 2005).
Dohoda sa týka všetkých zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore zdravotnej starostlivos , výrobcov
a ich obchodných spoločnos . Je právne záväzná, s pokutami až do 250 000 SEK.
59.
Každý krajský úrad musí samostatne súhlasiť s podmienkami dohody, nie všetky krajské úrady ju však
podpísali. Za aľ čo niektoré krajské úrady, ktoré ešte musia schváliť podmienky dohody, ju môžu nakoniec
podpísať, iné krajské úrady považujú dohodu za nedostatočnú a zakázali kontakty medzi lekármi verejného
sektoru v ich jurisdikcii a farmaceu ckým priemyslom (Horton, 2005).
60.
Návštevy reprezentantov farmaceu ckých firiem u lekárov sú známe ako efek vny nástroj používaný
výrobcami v ovplyvnení predpisovacích návykov lekárov, a preto snahy krajských úradov o zredukovanie týchto
kontaktov môže byť efek vnym nástrojom na kontrolu objemu a typu predpisovaných liekov. Reprezentan
farmaceu ckého priemyslu však poskytujú užitočné informácie pracovníkom zdravotnej starostlivos o ich
produktoch, hoci nemusia byť vždy objek vne. Krajské úrady nepodnikli kroky, aby v tejto funkcii nahradili
reprezentantov firiem inými zdrojmi aktuálnych informácií o liekoch.
Pravidlá inovácie
61.
V júni 2004 švédska vláda prezentovala stratégiu zameranú na postavenie Švédska ako
najkonkurencieschopnejšej a najdynamickej európskej ekonomiky, založenej na znalos ach, a to zahájením
dialógu medzi vládou a kľúčovými sektormi obchodu. Po tomto podnete Ministerstvo priemyslu a obchodu
začalo rozvíjať strategický program pre dialóg medzi vládou a farmaceu ckým, biotechnologickým
priemyslom a priemyslom vyrábajúcim zdravotnícke pomôcky. Publikácia Lieky, biotechnológie a zdravotnícke
pomôcky – integrálna súčasť inovačného Švédska vysvetľuje vládny strategický program pre zvýšenie
konkurencieschopnos týchto sektorov v Európe.
62.
Tento dialóg medzi priemyslom a vládou viedol k vytvoreniu strategického programu, ktorý
iden fikoval niektoré oblas , kde môžu byť vykonané zlepšenia a posilnenie švédskeho farmaceu ckého
priemyslu ( ež biotechnologického priemyslu a priemyslu so zdravotníckymi pomôckami). Jednou z hlavných
iden fikovaných oblas bola oblasť výskumu a vývoja (R&D). Očakáva sa, že centrálna vláda zvýši postupne
financovanie medicínskeho výskumu v rokoch 2005 až 2008 o 400 miliónov SEK. Spolupráca medzi vládou
24
25
26

Napríklad Stockholm County DTC stanovil cieľ, podľa ktorého 80 % predpisov sta nov by mal tvoriť generický simvasta n (PPRI, 2007).
Melander A. a L.-G. Nilsson (2001), Läkares rela oner ll läkemedelskommi éer. A tyder och fak sk forskrivning (Postoje lekárov ku
komisiám a aktuálne vzory predpisovania), Apotekarsocieteten: Stockholm – citované v Anell (2005a).
Nordling S., A. Anell a S. Jansson (2003), Kostnadsansvar och beloningssystem for forbä rad läkemedelsanvändning (Zodpovednosť za
rozpočet a programy s mulov pre racionálne použi e liekov), IHE: Lund – citované v Anell (2005a).
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a obchodom bola ďalšou dôležitou oblasťou. V oblas vedy pomôže Švédska agentúra pre inovačné systémy
(Vinnova) presadiť viac koopera vnych projektov medzi priemyslom a akademickou obcou, ako aj posilniť
činnosť vedcov v oblas R&D.
63.
Strategický program tak ež chápe potrebu ísť za „R“ v oblas R&D – spôsob základného vedeckého
výskumu, na ktorý sa akademický vedci zameriavajú - a podporiť tak ež „D“. Program iden fikoval podporu
komercializácie výskumných výsledkov ako neodlučiteľnú súčasť narastajúceho konkurenčného boja
vo švédskom farmaceu ckom sektore. Systém konkurencie vo farmaceu ckom priemysle bol označený
ako „predpoklad pre kon nuálne inves cie do R&D a výroby“ (Ministry of Industry, Employment and
Communica ons, 2005). Vláda uvoľnila 100 miliónov SEK pre podporu nových výskumných projektov v malých
a stredne veľkých firmách (nie špecificky zameraných na farmaceu cký výskum a vývoj) a od roku 2007 bude
na ten istý účel uvoľnených 200 miliónov SEK ako daňový príspevok. V konečnom dôsledku s ohľadom na
globálny charakter farmaceu ckého priemyslu, program vyzdvihuje úsilie zvýšiť internacionalizáciu švédskeho
priemyslu prostredníctvom opatrení na zvýšenie priamych zahraničných inves cií vo Švédsku a pokračujúcu
spoluprácu v rámci Európskeho rámcového programu pre oblasť R&D a spoluprácu na projektoch v rozvojových
krajinách.
64.
Systém úhrad liekov je ďalším komponentom švédskej inovačnej poli ky. Jedným zo stanovených cieľov
je s mulovať inováciu a ukázať, že švédska vláda je ochotná povoliť vysoké ceny výrobcov pre nové lieky, ktoré
sú nákladovo efek vne zo sociálnej perspek vy (LFN, 2007). LFN má ež právo poskytnúť výrobcovi možnosť
spochybnenia záverov týkajúcich sa farmako-ekonomického hodnotenia lieku. V niektorých prípadoch bude
produktu poskytnuté uhrádzanie s tým, že jeho nákladová efek vita, a teda aj spôsob úhrady, bude znovu
stanovená, ak bude dostupné väčšie množstvo údajov.27 Neexistuje však žiadne opatrenie pre pokry e
preplatkov, ktoré môžu medzičasom vzniknúť.
Práva duševného vlastníctva
65.
Efek vne a vynú teľné práva duševného vlastníctva (IPR) sú kľúčovým komponentom pre vývoj
inova vnych liekov. Švédsky právny systém vraj poskytuje adekvátnu ochranu IPR. Okrem povinnos dodržiavať
nariadenia Európskej únie týkajúce sa IPR je aj signatárom Zmluvy o patentovej spolupráci a členom Svetovej
organizácie pre duševné vlastníctvo (diagram č. 3).
66.
V roku 2002 bolo vo Švédsku udelených 250 patentov týkajúcich sa liekov, čím sa medzi európskymi
krajinami umiestnilo na šiestom mieste. Farmaceu cký priemysel vo Švédsku bol z hľadiska udelenia patentov
na 100 zamestnaných osôb štvrtý najproduk vnejší, vydajúc 1,16 patentov / 100 zamestnancov (EUROSTAT,
2005).

27

V iných prípadoch môže byť rozhodnu e o uhrádzaní odročené, pokiaľ spoločnosť nepredloží nové údaje alebo môže byť dočasne
povolené za podmienky, že nákladová efek vita bude znovu stanovená pri dostupnos väčšieho množstva údajov.

- 24 -

Diagram 3: Lieky a právo duševného vlastníctva v Európskej únii
Patenty
Neexistuje žiaden centrálne vynú teľný celoeurópsky patent. Európsky patent znamená patent udelený
Európskym patentovým úradom (EPO). Podľa dohody Európskej patentovej konvencie (EPC) – podpísanej
Švédskom v roku 1977 a ra fikovanej v roku 1980 – EPO stanovuje jediný, harmonizovaný proces pre udelenie
patentov v Európskej únii. Žiados môžu byť podané v jednom z oficiálnych jazykov štátov, ktoré majú zmluvu
s EPC (anglič na, francúzš na a nemčina). Žiadateľ určí, v ktorých krajinách EPC by chcel získať patentovú
ochranu. Priaznivé rozhodnu e EPO zaručuje patent v každom z určených štátov. Rozhodnu e o vlastníctve,
platnos a obmedzení však podlieha národným zákonom. Naviac, za aľ čo národný súd môže zrušiť platnosť
patentu v jednej krajine, európsky patent zostáva platný v ostatných krajinách. Európsky patent, v podstate,
nie je jednotný vo všetkých európskych krajinách a je v každej krajine nezávislý.
EPC neukladá jej signatárom nejaké obmedzenia. Základ pre určenie platnos patentu pomocou
národných právnych noriem je obmedzený na niekoľko dôvodov, ale kritériom, na základe ktorého je platnosť
určená, sú národné právne normy. Dohoda ež vyžaduje od všetkých jurisdikcií, aby umožnili európskemu
patentu platnosť 20 rokov od dátumu udelenia, buď dátumu udelenia EPO pre európsky patent alebo pre
medzinárodnú žiadosť podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.1
Vypršanie platnos práv duševného vlastníctva
Vypršanie platnos IPR (medzinárodného vlastníckeho práva pre patent a obchodnú značku), podľa
ktorého držiteľ práv duševného vlastníctva stráca práva na kontrolu distribúcie a ďalšieho predaja jeho
produktu od uskutočnenia prvého predaja – je ďalšou skutočnosťou relevantnou pre farmaceu cký priemysel.
Z právneho pohľadu definícia režimu vypršania závisí od toho, či sa pojem vypršanie vzťahuje na „národnú“
alebo „medzinárodnú“ platnosť. Napríklad právo na ochrannú známku v krajine s národným režimom,
akonáhle je liek s obchodnou značkou uvedený výrobcom alebo iným predajcom, napríklad lekárňou, na trh
v danej krajine, vlastník obchodnej značky stráca právo na kontrolu predaja produktu v danej krajine. Držiteľ
patentu však môže zakázať dovoz produktu. V režime medzinárodného vypršania, od okamihu, keď výrobca
patentovaného lieku alebo ďalší predajca uvedú produkt do predaja v ktorejkoľvek krajine, v ktorej majú ochranu
obchodného názvu, strácajú právo na kontrolu predaja daného produktu vo všetkých krajinách, v ktorých
má produkt chránený obchodný názov. Preto vlastník obchodného názvu nemôže zabrániť obchodovaniu so
svojím produktom v krajinách, v ktorých pla režim medzinárodného vypršania (Calboli, 2002).
Členské štáty Európskej únie vytvorili zmiešaninu režimov národného a medzinárodného vypršania
– vypršanie v celom spoločenstve. Podľa tejto teórie:
„Odkedy je produkt uvedený na trh v niektorom z členských štátov, prostredníctvom alebo s dovolením
legi mneho vlastníka obchodného názvu, nemôže sa tento ďalej spoliehať na svoje národné práva na
zabránenie dovozu daného produktu zo svojho štátu do iného členského štátu.“
Režim vypršania v celom spoločenstve bol prijatý v duchu harmonizácie obchodu v rámci EU a je
záležitosťou IPR, ktorá tvorí základ súbežného obchodu s farmaceu ckými prípravkami v rámci Európskej únie.
Európsky súdny dvor sa jasne vyjadril, že princíp vypršania v celom spoločenstve nahrádza režimy národného
vypršania (Carboli, 2002), čím obmedzuje súbežný obchod na členské štáty Európskej únie.
Doplnkový ochranný cer fikát
Držiteľ farmaceu ckého patentu platného v Európskom hospodárskom priestore môže požiadať
o doplnkový ochranný cer fikát (SPC), isté rozšírenie práv duševného vlastníctva pre daný patent. SPC je
jedinečné, patentu podobné IPR, ktoré sa dostáva v platnosť po vypršaní patentu, po dobu maximálne 5 rokov.
Neexistuje žiaden európsky SPC, žiados sa podávajú jednotlivo v každej krajine. Doba platnos SPC závisí
od doby medzi podaním žiados a schválením registrácie na trhu.4 SPC je nástroj, ktorý vlády používajú na
kompenzáciu výrobcov za dlhú dobu schvaľovania registrácie, odďaľuje však vstup generických liekov na trh.
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Ustanovenie Bolar5
Ako reakciu na súd Roche –v– Bolar, Kongres Spojených štátov schválil v roku 1984 Hatch-Waxmanov
zákon, ktorý dal výrobcom liekov právo „vyrábať, používať, ponúkať alebo predávať... patentovaný vynález“ pre
účely týkajúce sa poskytovania informácií podľa Federálneho zákona regulujúceho lieky.2 Použi e generickými
výrobcami liekov, ktoré sú stále patentovo chránené, pre účely predloženia informácií regulačným organizáciám
pre získanie registrácie na trhu, bolo až donedávna v Európe riadené národným zákonom každého členského
štátu.
Európska komisia usúdila, že ustanovenie pre výrobcov generických liekov podobné ako HatchWaxmanov zákon by malo byť odsúhlasené pre všetky členské štáty. V roku 2004 EC pozmenila smernice
2001/83/EC o zákonoch Spoločenstva týkajúcich sa medicínskych produktov pre humánne použi e, zahrňujúc
nasledujúce opravy:
„vykonávanie nevyhnutných štúdií... a následné prak cké požiadavky by mali byť považované za
pro klad práv pacientov alebo doplnkových ochranných cer fikátov pre medicínske produkty.“3
Členské štáty mali 18 mesiacov od apríla 2004 na zavedenie smernice do národných zákonov.
Táto úprava jasne povoľuje použi e patentovaných liekov používateľmi inými ako je držiteľ patentu pre
„vykonanie nevyhnutných štúdií“ pre „následné požiadavky praxe“, ale necháva neistotu týkajúcu sa zákonnos
iných ak vít, ako dodávanie alebo vývoz patentovaných liekov generickým výrobcom. Použi m nejasných slov
„následné požiadavky praxe“ EC zjavne nechala interpretáciu na národné súdy (Ashurst, 2005).
Exkluzivita údajov
Doplnkom k nariadeniu Bolar Clause sú zákony, ktoré chránia údaje z klinických štúdií, ktoré výrobcovia
originálneho produktu musia predložiť v ich žiados ach o schválenie na regulačné inš túcie. Výrobcovia
originálneho produktu tvrdia, že takáto ochrana je nevyhnutná, v opačnom prípade by boli v nevýhode,
pretože výrobcovia generík môžu použiť finančne hodnotné údaje bez akýchkoľvek nákladov. Výrobcovia
generík namietajú, že zamedzenie prístupu k týmto údajom je ako obmedzenie výroby generických liekov, a
teda obmedzuje dostupnosť lacnejších alterna v farmaceu ckých výrobkov.
Jedna z úprav Európskej komisie v nariadení 2001/83/EC korigovala európske aspekty ochrany
dát. Stanovila, že údaje o skúškach poskytnuté výrobcom originálneho produktu, ako vyžaduje legisla va
pre registráciu lieku na trhu, sú chránené počas 8 rokov po prvom schválení na trhu v členských štátoch.
Toto obdobie výlučnos je nasledované dvojročným obdobím, počas ktorého nemôže byť generická verzia
originálneho lieku uvedená na trh ktoréhokoľvek z členských štátov, hoci registrácia na trhu môže byť počas
toho obdobia udelená. Nakoniec, výrobca originálneho produktu môže získať ďalší rok exkluzivity na trhu ešte
po tomto dvojročnom období, ak počas 8-ročného obdobia výlučnos výrobca získa registráciu pre ďalšie
indikácie, čo prináša podstatný klinický zisk v porovnaní so súčasnými spôsobmi liečby. V skutočnos toto
nové nariadenie vytvára tzv. vzorec „8 + 2 + 1“, ktorý garantuje výrobcovi originálneho produktu obdobie
exkluzivity na trhu v trvaní 10 rokov, s možným predĺžením na 11 rokov (Sanjuan, 2006).
Členské štáty mali zaviesť nové nariadenie do 30. októbra 2005. S ohľadom na odpor pro novému
zákonu z perspek vy členských štátov, ktoré nemohli o ňom hlasovať, sa eto štáty môžu cí ť poškodené.
Zákon nadobudol plnú účinnosť v novembri 2005, čo znamenalo, že prvé generické lieky, ktorých sa tento
zákon dotýkal, neprídu na trh v Európskej únii skôr ako v roku 2015.
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Poznámky:
1.

Zmluva o patentovej spolupráci poskytuje jednotný postup pre žiados o zaregistrovanie patentu.

2.

Drug Price Compe
271(e)(1)).

3.

Nariadenie 2004/27/EC, odstavec 10(6), 31. marec 2004.

4.

Pre účel udelenia SPC sú registrácie udelené vo Švajčiarsku akceptované odvtedy, ako Lichtenštajnsko
automa cky akceptuje registrácie udelené vo Švajčiarsku.

5.

V roku 1984 spoločnosť Roche Products Inc. podal žalobu na Bolar Pharmaceu cals Corp. Inc. pre
porušenie jej patentu pre flunazepam-HCl. Bolar získal niektoré ak vne zložky od zahraničného
výrobcu a zahájil štúdie bioekvivalencie potrebné k získanie registrácie na trhu pre generickú verziu
patentovaného lieku firmy Roche pred vypršaním patentu. Odvolací súd zmenil rozhodnu e nižšieho
súdu a potvrdil, že Bolar porušil patent firmy Roche. Tento rozsudok znamenal, že výrobcovia
generických liekov nemohli vykonávať štúdie bioekvivalencie pre získanie autorizácie na trhu, až
pokiaľ neskončí platnosť patentu originálneho lieku.

on a Patent Term Restora on Act (Public Law 89-417, 35 U.S.C. paragraf
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CHARAKTERISTIKY TRHU S FARMACEUTICKÝMI PRÍPRAVKAMI
67.
Táto sekcia skúma rôzne zložky farmaceu ckého trhu vo Švédsku, vrátane trendov výdavkov
a jednotlivých zložiek nákladov, výroby liekov, dodávky a obchodu.

Výdavky
68.
V roku 2004 Švédsko minulo na lieky 348 USD PPP na osobu, čo je menej ako je priemer OECD
s hodnotou 393 USD PPP (graf 4). V porovnaní s ostatnými severskými krajinami,28 len Dánsko minulo menej
(270 USD PPP). Toto odlišuje Švédsko od väčšiny ostatných krajín s masívnou farmaceu ckou výrobou; ostatné
takto charakterizované krajiny – Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Švajčiarsko – na
lieky minuli významne viac na osobu ako Švédsko.
Graf 4: Výdavky na lieky na hlavu, verejné a osobné útraty v roku 2004

(1) 2003; (2) 2002
Zdroj: OECD Health Data October 2006

69.
V roku 2004 tvorili vo Švédsku výdavky na lieky 1,1 % HDP, čo je pod priemerom OECD 1,5 % (graf 5).
Toto umiestňuje Švédsko doprostred v porovnaní s ostatnými severskými krajinami.

28

Severské krajiny sú krajiny Severskej rady (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko), Fóra pre severskú parlamentnú spoluprácu.
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Graf 5: Podiel nákladov na lieky z celkových výdavkov na zdravie a z HDP v roku 2004

(1) 2003; (2) 2002

70.
Švédsko je ež pod priemerom OECD z hľadiska podielu výdavkov na lieky z celkových výdavkov na
zdravie (graf 5). V roku 2004 bolo 12,3 % celkových výdavkov na zdravie venovaných na lieky, v porovnaní
s priemerom OECD 17,7 %. Opäť, v porovnaní s ostatnými severskými krajinami sa Švédsko nachádza
v strede.
71.
Rast celkových výdavkov na lieky vo Švédsku v posledných rokoch bol mierny (graf 6), opro 119 %
nárastu výdavkov na lieky vo Švédsku počas 90-tych rokov (Gerdtham, 2004). Od roku 1997 do roku 2004
výdavky na lieky vo Švédsku rástli v priemere o 4,6 % ročne, podobne ako rástli celkové výdavky na zdravie
o 4,5 % (farmaceu cké výdavky, ne o). Táto miera rastu výdavkov na lieky bola mierne pod priemerom OECD
s hodnotou 5,0 %.
72.
Rast výdavkov na lieky v rokoch 1997 až 2004 vo Švédsku bol do značnej miery nepredvídateľný.
Celkové výdavky na lieky sa v roku 1998 zvýšili o 17 % opro predchádzajúcemu roku (graf 7),29 ale rast sa
v rokoch 1999 až 2002 znížil, s priemerom 6 % za rok. Bolo zaznamenané značné spomalenie v rokoch 2003
(1,8 %) a 2004 (0,1 %), čo boli prvé dva roky existencie Výboru pre prospešnosť liečiv (LFN) a švédskej poli ky
generickej subs túcie. Trend rastu verejných výdavkov na lieky je podobný celkovým výdajom, hoci vo väčšine
rokov verejné výdaje rástli vo väčšej miere.

29

Toto bol posledný rok z niekoľko desiatok rokov trvajúcej reťaze dvojciferného rastu výdavkov na lieky vo Švédsku. Údaje OECD (OECD,
2006) ukazujú, že celkové výdavky v roku 1997 poklesli opro predchádzajúcemu roku. Gerdtham a Lundin (2004) uzavreli, že nárast
výdavkov bol do značnej miery spôsobený spotrebou nových a inova vnych nákladných liekov.
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Graf 6: Ročný priemerný rast výdavkov na lieky a celkových výdavkov na zdravie (čisté výdavky na lieky)
v rokoch 1997 až 2004

(1) 1997-2003; (2) 1997-2002; (3) 1999_2004; (4) 1999-2003
Zdroj: OECD Health Data October 2006

Graf 7: Ročný rast nákladov na lieky vo Švédsku v rokoch 1997 až 2004

Zdroj: OECD Health Data, October 2006

Ceny a objemy liekov
Ceny
73.
Porovnania cien liekov medzi krajinami je technicky náročné a silne závislé od niekoľkých faktov. Pred
vyvodením záverov z porovnania cien v jednotlivých krajinách, je dôležité si preštudovať množstvo štúdií,
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ktoré používajú rozdielne prístupy pre hodnotenie úrovní cien. V prípade Švédska bolo nedávno vykonaných
niekoľko štúdií používajúcich rozdielne metodológie. Tieto štúdie sú popísané a ich závery detailne preskúmané
v prílohe k tejto publikácii, spolu s pôvodnou analýzou podľa použi a informácií o štruktúre cien autormi
a údajmi z iných štúdií. Hlavné zistenia sú zhrnuté nižšie.
74.
Na základe nedávnych štúdií je možné konštatovať, že Švédsko má zaujímavú situáciu vo vzťahu k
úrovniam cien. Za aľ čo ceny výrobcov vo Švédsku sú dosť vysoké, veľkoobchodné ceny liekov sa zdajú byť
v súlade s ostatnými európskymi krajinami a konečné maloobchodné ceny sú podľa európskych štandardov
nízke.
75.
Výsledky z dvoch štúdií ukazujú, že ceny výrobcov vo Švédsku sú približne porovnateľné s cenami
ako je Kanada a Švajčiarsko, ktoré majú tradične vysoké ceny.30 V roku 2005 podľa výročnej správy Canadian
Patented Medicine Prices Review Board boli ceny švédskych výrobcov o 3 % nižšie ako v Kanade pre súbor
liekov nakúpených v Kanade v roku 2005 (PMPRB, 2006). V štúdii porovnávajúcej ceny výrobcov v 11 krajinách
počas druhého kvartálu roku 2003 (IMS, 2003)31 sa ceny vo Švédsku ukázali v priemere o 10 % nižšie ako
v Švajčiarsku. Pôvodná analýza vykonaná pre túto štúdiu ukazuje ceny výrobcov pre nové produkty vo Švédsku
ako mierne vyššie v porovnaní s cenami vo Švajčiarsku, ale súbor najpredávanejších liekov vo Švédsku sa
ukázal o 10 % lacnejší ako vo Švajčiarsku.
76.
Štúdie LFN (2005c, 2005d) zis li, že švédske veľkoobchodné ceny sú v súlade s veľkoobchodnými
cenami v Európe. Ďalšia štúdia preukázala u veľkoobchodných cien 8 liekov, ktoré boli registrované v Európe
prostredníctvom centralizovanej procedúry, podobné závery (Mar kainen, 2005). Zis la, že priemerná
veľkoobchodná cena 8 produktov vo Švédsku bola o 19 % nižšia ako v Írsku, o 9 % nižšia ako v Dánsku, o 20 %
vyššia ako v Belgicku, o 18 % vyššia ako v Španielsku a podobná ako vo Fínsku a Francúzsku.
77.
Malé rozdiely v lekárenských a veľkoobchodných cenách vo Švédsku32 a chýbanie dane z pridanej
hodnoty (DPH)33 pre lieky, umiestňuje Švédsko na maloobchodnej úrovni do dolnej polovice európskych
členských štátov OECD. Štúdia Mar kianen a kol. (2005) zis la, že priemerná maloobchodná cena (bez
DPH) vo Švédsku bola piatou najnižšou z 9 skúmaných krajín. Pri zahrnu DPH v krajinách, kde sa pridáva
k maloobchodnej cene, je priemerná švédska maloobchodná cena nižšia ako šesť z 9 krajín. Podľa nedávneho
prieskumu Eurostat sa švédske maloobchodné ceny liekov zaraďujú do spodnej polovice európskych členských
štátov OECD (Eurostat, 2007).34
78.
Skutočnosť, že Švédsko je schopné ponúknuť vysoké ceny výrobcom, za aľ čo zabezpečí priemerné
veľkoobchodné ceny a nízke maloobchodné ceny odráža situáciu, v ktorej sú ako veľkoobchodné, tak aj
maloobchodné rozdiely malé vo vzťahu k iným krajinám, a v ktorej sa nepla DPH za predpisované lieky
(zahrnutej v maloobchodnej cene v mnohých iných krajinách). Takto môžu mať výrobcovia úžitok z rela vne
vysokých cien bez toho, že by platcovia museli niesť neobvykle veľkú záťaž.
79.
Existujú ež dôkazy poukazujúce na skutočnosť, že Švédsko bolo úspešnejšie v dosiahnu cenovej
konkurencie pre produkty, ktorým vypršala platnosť patentu, v porovnaní s krajinami s vyššími priemernými
cenami. Štúdie LFN (2005c, 2006d) odhalili, že rozdiely vo veľkoobchodných cenách vo Švédsku a iných
krajinách (Írsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvá a Nemecko) sú viac vyjadrené v prípade najpredávanejších
liekov vo Švédsku ako v prípade nových liekov.
30
31
32
33

34

Pre prieskum dôkazov vzájomne porovnávaných úrovní cien v týchto krajinách viď Paris (2006) a Docteur (2007).
Najpredávanejších 100 farmaceu ckých prípravkov v Švajčiarsku v druhom kvartáli roku 2003.
Rozmedzie priemerných švédskych veľkoobchodných cien je jedným z najmenších v Európe (VFA, 2006).
Švédsko je jedinou európskou krajinou OECD, ktorá nevyberá DPH za predpisované lieky – Írsko a Spojené kráľovstvá nemajú pre špecifické
kategórie liekov DPH. Väčšina krajín má pre farmaceu cké výrobky DPH, ktorá je nižšia ako ich bežná DPH; v niektorých krajinách je DPH
pre farmaceu cké prípravky rovnaká ako bežná DPH (Volger a kol., 2006).
Prieskum úrovne cien liekov bol vykonaný národnými šta s ckými inš túciami v 37 krajinách ako súčasť spoločného programu EurostatOECD Program kúpyschopnos obyvateľstva. Porovnávané úrovne cien sú vypočítané ako pomery PPP k výmenným kurzom. Prísne
triedenie krajín nie je odporučené, pretože menšie rozdiely vo výpočtoch indexov úrovne cien môže byť veľmi ovplyvnené neistotou
týkajúcou sa cien a metód výpočtu PPP.
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80.
Okrem toho existujú dôkazy, že priemerné ceny liekov sa znížili od zavedenia povinnej generickej
subs túcie. Podľa štúdie LFN (2006c) klesla priemerná cena najpredávanejších účinných látok od októbra
2002 do decembra 2005 o 15 %. Toto však bolo obdobie, počas ktorého pia m veľmi populárnym liekom
(Cipramil™, Plendil™, Losec/Prilosec™, Zolo ™ a Zocor™) vypršala patentová ochrana. Počas 10-mesačného
obdobia od októbra 2002 do júla 2003 – keď trom z týchto liekov skončila patentová ochrana (patentová
ochrana Cipramilu™ skončila v júni 2002) – sa priemerné ceny liekov znížili o 6 %.35 V nasledujúcich dvoch
rokoch bol pokles priemerných cien pozvoľnejší a to asi o 5 % ceny z októbra 2002, až do skončenia patentovej
ochrany Zolo u™, ktorý spôsobil ďalší pokles o asi 5 % v posledných troch mesiacoch roku 2005. Autori štúdie
odhadujú, že keby týchto päť liekov nestra lo ich patentovú ochranu, priemerné ceny liekov by sa znížili len
o 4 %.
Objem
81.
V roku 2005 bolo vo Švédsku vydaných okolo 63 miliónov preskripcií, opro 57 miliónom v roku 2000
(PPRI, 2007). V roku 2005 bolo 6,9 preskripcií na jedného obyvateľa, čo je viac ako v Nórsku (5,6 na obyvateľa),
ale menej ako vo Fínsku, na Slovensku (8,0) a v Austrálii (12,6).36
82.
V rokoch 2000 až 2005 sa z hľadiska definovaných denných dávok (DDD) na 1 000 obyvateľov/deň
spotreba liekov vo Švédsku zvýšila, s priemerným ročným rastom o 2,5 % (OECD, 2006a).37 Tento trend
pokračoval do roku 2006, čo spôsobilo opro roku 2005 rast spotreby o 2,7 %. Rast však nebol stabilný. V roku
2001 sa spotreba opro predchádzajúcemu roku zvýšila o 4,5 %, za aľ čo v rokoch 2003 až 2004 rástla len
o 1,2 %.
83.
Štyri kategórie ATC z veľkej čas dominujú spotrebe liekov vo Švédsku, zahŕňajúc 65,9 % celkovej
spotreby liekov: kardiovaskulárny systém (ATC-C) 297 DDD/1 000 obyvateľov/deň (označované ďalej ako DDD),
tráviaci trakt a metabolizmus (ATC-A) 297.2 DDD, krv a krvotvorné orgány (ATC-B) 296.3 DDD a nervový systém
(ATC-N) 242,9 DDD. Rast celkovej spotreby bol spôsobený hlavne zvýšenou spotrebou liekov ATC-B skupiny,
ktorá rástla o 5,13 % a ATC-C skupiny, ktorá rástla o 6,74 %. Pre ATC-C môže byť nárast z veľkej čas vysvetlený
rozšíreným použi m sta nov, ktoré v roku 2000 tvorili 11,9 % celkových DDD z ATC-C a 21,8 % v roku 2006.
Sta ny boli v rokoch 2000 až 2006 zodpovedné za viac ako 40 % rastu spotreby kardiovaskulárnych liekov.
84.
Spotreba liekov vo Švédsku je mierne vyššia, aspoň v porovnaní s niekoľkými krajinami, pre ktoré boli
dostupné údaje. V roku 2004 bola vo Švédsku spotreba liekov 1 584 DDD/1 000 obyvateľov/deň, v porovnaní
s 1 500 vo Fínsku, ďalšou krajinou s vysokou spotrebou; ďalšie krajiny sú Slovenská republika (1 278), Island (1
160) a Nemecko (973).38
85.
Údaje poskytnuté Švédskou asociáciou farmaceu ckých spoločnos (LIF) ukazujú prehľad rastu
maloobchodného predaja liekov (humánne a veterinárne lieky) vo Švédsku v rokoch 1990 až 2003. Podľa
údajov LIF sa v rokoch 2001, 2002 aj 2003 ceny liekov znížili opro predchádzajúcemu roku a v tomto období
boli ročné nárasty maloobchodného predaja 6,6 %, 8,0 % a 3,0 %, v uvedenom poradí. Podľa analýz LIF boli
ročné rasty maloobchodného predaja spôsobené zmenami v objemoch spotreby a „štrukturálnymi zmenami“
– preskripcie pre novšie, drahšie lieky. Ročný nárast objemu spotreby liekov klesol z 4,0 % v roku 2001 na 1,0
% v roku 2003, za aľ čo v rovnakom čase nárasty zmien štrukturálnych komponentov sa zvýšili z 2,8 % v roku
2001 na 4,8 % v roku 2003.
35

36
37

38

Skončenie patentovej ochrany malo obrovský dopad na ceny týchto produktov. Do decembra 2005 sa priemerná cena Zocoru™ znížila
o 71 %; cena Cipramilu™ a Zolo u™ sa znížila o 66 %. Hoci nie až tak významne, ale aj priemerné ceny Losecu/Prilosecu™ a Plendilu™ sa
znížili o 41 % a 35 %, v uvedenom poradí.
Výpočty autorov založené na údajoch poskytovaných projektom Výmena informácií o cenotvorbe a kategorizácii liekov, financovaným
Európskou komisiou a Spolkovým ministerstvom zdravotníctva, rodiny a mládeže Rakúska.
Údaje sú roztriedené podľa kódov Anatomicko-terapeu cko-chemicky klasifikačného systému (ATC) a prezentované ako DDD/1 000
obyvateľov/deň. Pre zlepšenie porovnateľnos boli vylúčené údaje z ATC kategórii D (dermatológia), S (zmyslové orgány) a V (rôzne) kvôli
problémom vo vypočítaní DDD pre lieky v týchto kategóriách.
ATC kategórie D (dermatológia), S (zmyslové orgány) a V (rôzne) boli vylúčené kvôli slabej porovnateľnos medzi jednotlivými krajinami.
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Financovanie
86.
Švédsky systém zdravotnej starostlivos je financovaný primárne z daní a poskytuje
univerzálne kry e pre väčšinu služieb zdravotnej starostlivos . Podiel verejného sektoru na
financovaní celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť vo Švédsku je jedným z najvyšších v OECD
– 85 % v roku 2004 (OECD Health Data, október 2006). Financovanie je zdieľanou povinnosťou
medzi centrálnou vládou, krajskými úradmi a mestskými samosprávami. V roku 2005 bolo
72,4 % príjmov krajských úradov vyprodukovaných príjmami z daní; 80 % príjmov krajských rád bolo vytvorených
samostatne a zostávajúcich 20 % prišlo z rôznych vládnych dotácií. Zdravotná starostlivosť je zďaleka najväčšou
položkou z výdavkov krajských úradov. 85 % výdavkov krajských úradov v roku 2005 bolo na činnos spojené so
zdravím (SALAR, 2006).
87.
Sedemdesiat percent výdavkov na lieky vo Švédsku pochádza z verejného sektora, čo je menšie
percento ako je vynaložené na celkové výdavky na zdravie (OECD, 2006a). Švédsky verejný sektor je
zodpovedný za väčšiu časť celkových výdavkov na lieky ako je priemer v krajinách OECD (61 %). V skutočnos
podiel výdavkov na lieky vychádzajúci zo zdrojov verejného financovania bol vo Švédsku vyšší ako v ostatných
severských krajinách, ktoré mali rovnaký alebo nižší podiel ako je priemer OECD, avšak výdavky verejného
sektoru na lieky na Islande boli vyššie – 292 USD PPP opro 244 USD PPP.
88.
Výdavky domácnos na lieky na predpis tvoria približne 70 % celkových osobných výdavkov na lieky.
Väčšinu zostávajúcich 30 % tvoria výdavky na voľne predajné lieky (PPRI, 2007).
89.
Od roku 1998 krajské úrady dostávajú dotácie od centrálnej vlády pre nákup liekov na predpis miestnym
obyvateľom. Rozhodnu e presunúť zodpovednosť za rozpočet na krajské rady bolo vykonané s výhľadom
na lepšie spojenie liekov s ostatnými intervenciami zdravotnej starostlivos (Andersson, 2006). Dotácie sú
určované prostredníctvom periodických dohôd medzi krajskými radami a centrálnou vládou. Podľa poslednej
dohody, ktorá bola podpísaná v septembri 2004, centrálna vláda poskytne krajským radám 62 miliárd SEK
v dotáciách počas troch rokov na financovanie výdavkov za ambulantné lieky (19,8 miliárd SEK v roku 2005,
20,7 miliárd SEK v roku 2006 a 21,5 miliárd SEK v roku 2007). Tento obnos bude prideľovaný skôr podľa
potreby, veku, pohlavia a socioekonomických faktorov, než podľa použi a liekov (Rae, 2005). Na rozdiel od
predchádzajúcich dohôd, posledná z nich nezahŕňa zdieľanie rizika. Posledná dohoda vyžaduje diskusiu medzi
oboma úrovňami vlády v prípade, ak náklady významne presiahnu rozpočet.
90.
Väčšina krajských rád preniesla zodpovednosť za rozpočet na preskripciu liekov v nemocniciach na
rôzne zdravotnícke centrá – hlavný zdroj preskripcií liekov, ktoré fungujú v rámci príslušných krajov. Zdravotnícke
centrá dostávajú peniaze od krajských rád na pokry e ich nákladov na lieky na predpis. V skutočnos je to
„slabá“ pomoc rozpočtu, pretože každý nadbytok alebo nedostatok je prenesený do nasledujúceho roku, čo
obmedzuje všetky ekonomické s muly na zníženie nákladov na lieky (Granlund, 2006).
91.
Tabuľka 2 ukazuje prehľad výdavkov na lieky vo Švédsku podľa oblas poskytovateľa: preskripcie na
ambulantné, nemocničné a voľne predajné lieky. Trh s liekmi na predpis tvorí najväčšiu časť výdavkov na lieky
– približne 80 %. Ak sú do toho zahrnuté aj voľne predajné lieky, potom maloobchodný predaj liekov tvorí
približne 90 % celkových výdavkov na lieky, s výdavkami na nemocničné lieky tvoriacimi zostávajúcich 10 %.
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Tabuľka 2: Náklady na lieky vo Švédsku v rokoch 1993 až 2004 pri maloobchodných cenách liekov

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Výdavky na
lieky (SEK)

Zmena opro
predchádzajúcemu roku

Preskripcia

Nemocnice

OTC

SEK

%

SEK

%

SEK

%

14,1
15,6
17,4
20,1
18,2
20,8
23,3
23,6a
25,1a
27,3a
27,9a
28,6a

+12,6
+15,6
+12,7
+17,9
-9,5
+14,3
+12,0
b
+6,3
+8,8
+2,2
+2,5

10,8
12,2
13,8
16,4
14,4
16,5
18,5
19,3
20,6
22,6
22,8
22,8

77 %
78 %
79 %
82 %
79 %
80 %
79 %
82 %
82 %
83 %
82 %
80 %

2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
2,6
3,0
n.a.
n.a.
2,6a
2,9a
3,5a

14 %
13 %
12 %
10 %
12 %
12 %
13 %
10 %
10 %
12 %

1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
2,6
1,8
n.a.
n.a.
2,1a
2,2a
2,3a

9%
9%
8%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

a. Len lieky na humánne použi e
b. Náklady na humánne a veterinárne použi e vzrástli v roku 2000 o 7,7 % opro predchádzajúcemu roku
n.a. informácie nie sú dostupné
Zdroj: Anell, A a U Person (2005), Reimbursement and clinical guidelines for pharmaceu cals in Sweden: Do
economic evalua ons support decision making? European Journal of Health Economics, vol. 50, no 3, pp. 274-279.

Činnosť farmaceu ckého priemyslu
92.
Farmaceu cký priemysel má vo Švédsku tradične silné zastúpenie. Napriek rela vne malému
hospodárstvu, niektoré zo svetovo najúspešnejších farmaceu ckých firiem, ako Astra AB a Pharmacia,
pochádzajú zo Švédska.39 Farmaceu cký priemysel je významnou zložkou švédskeho hospodárstva; 800 firiem
farmaceu ckého priemyslu zamestnáva okolo 40 000 ľudí (MIEC, 2006) a v roku 2002 spolu vyprodukovali
približne 2,8 % švédskeho HDP (OECD, 2006a).40
93.
Hoci švédska produkcia 6,7 miliárd USD PPP v roku 2002 je slabá v porovnaní s americkou produkciou
takmer 140 miliárd USD PPP (graf 8), farmaceu cký priemysel vo Švédsku prispieva viac k celkovému
hospodárstvu ako v Spojených štátoch – 1,3 % HDP. V skutočnos , za aľ čo existuje 10 krajín OECD, v ktorých
je výroba liekov väčšia ako vo Švédsku, pri meraní z hľadiska príspevku k celkovému HDP len farmaceu cký
sektor v Belgicku a Írsku prispieva viac.

39

40

V apríli 1999 sa Astra AB zlúčila s britskou farmaceu ckou spoločnosťou Zeneca Group, aby vytvorili AstraZeneca s korporačným strediskom
v Londýne v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a strediskom pre oblasť R&D v Sodertälje vo Švédsku. Je to najväčšia farmaceu cká
spoločnosť vo Švédsku a v roku 2004 produkovala približne 20 % celkového čistého vývozu farmaceu ckých prípravkov (PPRI, 2007).
V roku 2003 bola Pharmacia, ktorá sa spojila s americkou Upjohn a presunula hlavné sídlo do Londýna, kúpená firmou Pfizer.
Produkcia farmaceu ckých výrobkov vo Švédsku bola v rokoch 1980 až 1991 menšia ako 1 % HDP. Odvtedy sa stále zvyšovala až do roku
2002, keď tvorila 2,8 % HDP.
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Graf 8: Výroba liekov v krajinách OECD v poslednom dostupnom roku

Zdroj: OECD Health Data (October 2006)

94.
Podiel generických liekov na trhu v roku 2005 bol 13 % z celkovej hodnoty predaja; 41 % z celkových
predaných kusov (FGL, 2006). V sektore generických liekov tvoria generiká so značkou 20 % predajov generík
(FGL, 2006). Podľa údajov z prieskumu vykonaného Európskou asociáciou výrobcov generických liekov je
podiel generických liekov na celkovom objeme vo Švédsku podobný ako v Nemecku a na Slovensku – približne
40 %. Je to ďaleko menej ako v Dánsku (o niečo viac ako 60 %) alebo Poľsku (približne 85 %). Trinásťpercentný
podiel generík na trhu z celkovej hodnoty predaja vo Švédsku je menší ako v Nemecku (približne 20 %) alebo
na Slovensku (približne 30 %) (Perry, 2006).
Oblasť výskumu a vývoja
95.
Od roku 1980 bol zaznamenaný dlhodobý trend poklesu počtu klinických štúdií vykonaných vo Švédsku,
hoci sa v posledných rokoch znovu zvýšil, snáď čiastočne odrážajúc snahy švédskej vlády o presadzovanie
Švédska ako vhodného miesta pre takýto výskum.41 Farmaceu cký priemysel takisto významne prispieva
k výskumu v súkromnom sektore vo Švédsku a zamestnáva 30 % kvalifikovaných vedcov z podnikov súkromného
sektoru (MIEC, 2005).
96.
Výdavky farmaceu ckého priemyslu na oblasť R&D vo Švédsku je v porovnaní s inými krajinami
v absolútnych číslach malý. V roku 2004 minul farmaceu cký priemysel vo Švédsku na oblasť R&D 804
miliónov EUR – 1,6 % celkových výdavkov farmaceu ckého priemyslu na oblasť R&D (EFPIA, 2006). Výdavky
farmaceu ckého priemyslu na oblasť R&D vo Švédsku ho však s ohľadom na veľkosť jeho hospodárstva radia
medzi jednu z vedúcich krajín OECD. Ako ukazuje graf 9, Švédsko je druhou krajinou po Švajčiarsku z hľadiska
dôležitos oblas R&D v priemysle pre národné hospodárstvo. V roku 2003 výdavky farmaceu ckého priemyslu
na oblasť R&D predstavovali 0,57 % celkového HDP, v porovnaní s 0,84 % vo Švajčiarsku a 0,15 % v Spojených
štátoch, kde farmaceu cký priemysel minul viac na oblasť R&D ako v akejkoľvek inej krajine.

41

V roku 2005 bolo vo Švédsku vykonaných 400 klinických štúdií, čo je viac ako 270 klinických štúdií v roku 2003 a 225 v roku 2002 (LIF,
2004).
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Graf 9: Obchodné výdavky na oblasť R&D (BERD) vynaložené vo farmaceu ckom priemysle (podiel na
HDP a celkovom BERD)

(1) 2003; (2) 2002; (3) 2001
Zdroj: OECD Science Technology and Industry Scoreboard 2005

97.
Graf 9 ež ukazuje dôležitosť farmaceu ckého priemyslu z hľadiska súkromných výdavkov na oblasť
R&D. Výdavky farmaceu ckého priemyslu na oblasť R&D tvorili 19,5 % celkových súkromných výdavkov na
oblasť R&D vo Švédsku. Šesť krajín sa umiestnilo pred Švédskom – Švajčiarsko (36,9 %), Maďarsko (34,2 %),
Spojené kráľovstvo (23,7 %), Belgicko (21,6 %) a Dánsko (21,3 %).
Obchod
98.
Švédsko je ne o-vývozcom liekov. V roku 2003 švédsky ne o vývoz liekov predstavoval 3,7 miliárd
USD PPP, čo je piate miesto z krajín OECD (OECD, 2006a). Švédsky vývoz liekov za posledných 25 rokov stále
rástol (graf 10). Od roku 1980, keď bola obchodná bilancia blízka nule, vývoz rástol o niečo viac ako dovoz až
do začiatku 90-tych rokov, keď sa tempo rastu vývozu zvýšilo významne viac ako u dovozu.
99.
Spojené štáty sú pre Švédsko najväčším trhom pre vývoz a v roku 2003 predstavoval vývoz do USA 25 %
vývozu liekov (LIF, 2004). Francúzsko (12,7 %) a Nemecko (10,4 %) sú pre Švédsko dva najväčšie európske trhy
pre vývoz. Švédsko dováža viac ako 70 % liekov z iných európskych krajín, s pia mi krajinami zodpovednými za
takmer 60 % dovezených farmaceu ckých produktov. Dánsko je krajinou, z ktorej je do Švédska dovezených
najviac liekov a dováža sa od aľ 16,6 % dovezených produktov. Po ňom nasleduje Nemecko (11,3 %), Belgicko
(10,4 %), Švajčiarsko (10,3 %) a Spojené kráľovstvo (9,5 %).
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Graf 10: Trendy vývozu a dovozu liekov vo Švédsku v rokoch 1980 až 2003

Zdroj: OECD Health Data (October 2006)

Paralelný obchod
100. Paralelný obchod bol vo Švédsku zakázaný pred vstupom do Európskej únie v roku 1995, musel však
byť povolený paralelný obchod s farmaceu ckými prípravkami s cieľom vyhovieť nariadeniam EÚ. Odvtedy
vláda spoznala potenciál paralelného obchodu, ktorý môže pomôcť k zníženiu výdavkov na lieky tak, že dovolí,
aby boli dovezené produkty zaradené ako zameniteľné produkty do poli ky generickej subs túcie zahájenej
v roku 2002. Ústav pre kontrolu liečiv (MPA) cer fikuje dovezené produkty ako subs tuovateľné. V roku 2006
ústav MPA schválil 251 dovezených produktov, ktoré mohli byť lekárnikmi zamenené za drahšie lieky. Od 1.
januára 2006 bolo vo Švédsku schválených 1 635 dovezených liekov (PPRI, 2007).42
101. V dekáde po zavedení paralelného dovozu sa Švédsko stalo jedným z najväčších trhov pre paralelný
obchod. Podľa podielu na celkovom predaji lekární je paralelný obchod vo Švédsku (10,2 %) štvrtý najväčší po
Spojenom kráľovstve (17,2 %), Dánsku (12,2 %) a Holandsku (10,5 %) (Enemark, 2007). V roku 2004 fungovalo
vo Švédsku 10 spoločnos paralelného obchodu, ktoré zaisťovali zdroje produktov hlavne zo severnej Európy.
Približne polovica všetkých opakovane dovezených produktov je vyrobených firmou AstraZeneca. U niektorých
originálnych produktov výrobca stra l takmer všetok domáci predaj kvôli obdobným dovezeným produktom
(Arfwedson, 2004).
102. Štúdia bola zadaná European Associa on of Euro-Pharmaceu cal Companies (EAEPC), aby analyzovala
empirické dôkazy o dovezených produktoch v štyroch európskych krajinách, vrátane Švédska, na základe
štandardnej metodológie. Výsledky štúdie ukazujú, že dovezené produkty mali v roku 2004 za následok
čisté úspory vo výške 45,3 milióna EUR, čo je asi 1,4 % zo všetkých liekov pre humánnu spotrebu (Enemark,
2006). Z ušetrených 45,3 milióna EUR bolo 64 % v dôsledku úspor z konkurencie medzi 10 najpredávanejšími
výrobkami, 48 % z pia ch najpredávanejších a 40 % z troch najpredávanejších produktov. Štúdie o dopade
dovezených produktov na ceny Granslandt a Maskus (2004) ukázali, že ceny liekov, ktoré sú za ahnuté do
konkurenčného boja vďaka dovezeným produktom, sa v rokoch 1994 až 1999 znížili. Konkurenčný boj kvôli
dovezeným produktom spôsobil zníženie cien výrobcov originálnych liekov o 12 až 19 percent vo vzťahu
k cenám produktov, ktoré neboli za ahnuté do konkurenčného boja s dovezenými produktmi.
42

Zahŕňa rôzne formy a dávkovania farmaceu ckých prípravkov, ale nezahŕňa rozdielne veľkos balenia.
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Dostupnosť liekov
103.
Od 1. januára 2006 bolo pre švédsky trh schválených 8 504 liekov.43 Viac ako 90 % schválených liekov
boli lieky na predpis; okolo 60 % bolo uhradených z verejných zdrojov, približne 20 % liekov bolo z paralelného
predaja (PPRI, 2007).44
104. Zdá sa, že nové a inova vne lieky sú vo Švédsku ľahko dostupné. Počas dvoch dekád (1982 – 2002)
bolo Švédsko krajinou, ktorá ako prvá uviedla na trh 26 (z 836) nových chemických látok, čím sa umiestnila na
8. mieste na svete (Lanjouw, 2005), hoci v roku 2005 ani 2006 nebolo krajinou, ktorá ako prvá uviedla nový
produkt na trh (IMS Health, 2006, IMS Health 2007). Aj keď Švédsko nie je krajinou, ktorá ako prvá uviedla na
trh nové produkty, boli eto uvedené rela vne rýchlo: pre 85 nových chemických látok uvedených v rokoch
1994 až 1998 na trh v celosvetovom merítku bolo priemerné oneskorenie vo Švédsku 7,8 mesiaca, čo je tre
najkratší čas po Spojených štátoch (4,2 mesiaca) a Spojenom kráľovstve (7,2 mesiaca) (Danzon, Wang a Wang,
2005).
105. Veľa faktorov môže prispievať k stavu, v ktorom Švédsko rýchlo zavádza nové produkty na trh, vrátane
rela vne krátkej doby do registrácie na trhu a historicky rýchlych rozhodnu o uhrádzaní. Výrobcovia môžu
ež preferovať Švédsko ako krajinu s rýchlym zavádzaním nových produktov, pretože ceny výrobcov bývajú
zväčša vysoké. Hoci trh nie je obzvlášť veľký, Švédsko slúži ako referenčná krajina pre iné, ktoré používajú
externé referencie na definovanie alebo obmedzenie cien pri vstupe na trh. Rýchly vstup na trh vo Švédsku
tak môže pomôcť výrobcovi dosiahnuť v iných krajinách rela vne vyššie ceny.
106. Ako ukazuje graf 11, časové oneskorenie medzi schválením na trhu vo Švédsku je priaznivé v porovnaní
s ostatnými krajinami. V rokoch 1999 až 2003 bola vo Švédsku priemerná doba do uvedenia produktu na trh
od jeho schválenia 4,5 mesiaca. Toto radí Švédsko do skupiny krajín – Švajčiarsko, Austrália, Spojené kráľovstvo
a Holandsko – s oneskorením uvedenia na trh v rozsahu od 4 do 5 mesiacov. Štyri krajiny – Kanada, Spojené
štáty, Nemecko a Japonsko – mali dobu oneskorenia kratšiu ako 4 mesiace.

Graf 11: Priemerná doba od schválenia do uvedenia na trh v rokoch 1999 až 2003

Zdroj: Upravené podľa Pharmaceu cal Industry Compe veness Task Force, Compe
Indicators 2005, z výpočtov Associa on of the Bri sh Pharmaceu cal Industry
43
44

veness and Performance

Od 1. januára 2007 bolo na švédskom trhu schválených 8 982 liekov.

Zahŕňa rôzne formy a dávkovania farmaceu ckých prípravkov, ale nezahŕňa rozličné veľkos balení. Uhrádzané
lieky zahŕňajú len lieky predané v roku 2006.
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107. Graf 12 ukazuje priemerné oneskorenie od prvej žiados o registráciu na trhu vo svete až po uvedenie
na trh v danej krajine v rokoch 1999 až 2003. Od okamihu prvej žiados o registráciu na trhu vo svete bol
farmaceu cký výrobok uvedený na trh vo Švédsku v priemere do 25 mesiacov, čo je približne rovnaké
oneskorenie ako v Nemecku, Spojených kráľovstvách a Švajčiarsku. Spojené štáty boli jedinou krajinou
s priemerným oneskorením kratším ako 20 mesiacov.
Graf 12: Priemerná doba od prvého schválenia uvedenia na trh vo svete do zavedenia na trh v krajine
v rokoch 1999 až 2003

Zdroj: Upravené podľa Pharmaceu cal Industry Compe veness Task Force, Compe
Indicators 2005, z výpočtov Associa on of the Bri sh Pharmaceu cal Industry

veness and Performance

108. Odrážajúc prísnu poli ku generickej subs túcie je podiel generických liekov na trhu vo
Švédsku značne vysoký (graf 13) a predstavuje 39 % všetkých liekov predaných vo Švajčiarsku.
Tento podiel je porovnateľný s tým v Nemecku, kde takisto existujú silné s muly pre generickú
subs túciu, ale je nižší ako v Spojených štátoch, kde generiká tvoria viac ako polovicu objemu
predaja. Švédsko ež vyniká tým, že generiká sú zodpovedné len za malý podiel na hodnote
(12 %), napriek vysokému prieniku na trh. Toto ukazuje veľkú priepasť medzi predajnými cenami originálnych
a generických liekov. Rozdiel medzi podielom na hodnote a objeme vo Švédsku je významne väčší ako v iných
krajinách s podobným alebo nižším podielom generík na hodnote z im prislúchajúceho trhu (s výnimkou
Spojených štátov). Z tohto pohľadu sa Švédsko javí ako krajina, v ktorej boli dosiahnuté nižšie ceny generických
liekov vo vzťahu k originálnym produktom ako v iných krajinách s podobným alebo nižším podielom generík
na hodnote z im prislúchajúceho trhu.

- 39 -

Graf 13: Podiel generík na trhu v roku 2004

Zdroj: European Generics Associa on (h p://www.egagenerics.com/doc/fac-GxMktEur_2004.pdf), accessed 12 June 2007;
(1) European Federa on of pharmaceu cal industries and associa ons; (2) IMS; (3) 2002, Asociación Nacional de Fabricantes
de Medicamentos (Na onal Associa on of Drugs Manufacturers); (3) Canadian Generic Pharmaceu cal Associa on.

Distribučné cesty
Veľkoobchodní predajcovia a distribútori
109. Výrobcovia distribuujú svoje lieky vo Švédsku prostredníctvom dvoch distribútorov: Tamro Distribu on
(TD) a Kronans Droghandel (KD). Tieto dve spoločnos distribuujú všetky nie paralelne dovezené lieky do
Švédska s podielom na trhu zhruba 50:50. Ani TD ani KD nepokrývajú kompletnú distribúciu.
110. Systém distribúcie liekov vo Švédsku je známy ako jednokanálový systém. V tomto systéme
farmaceu cké spoločnos vstupujú do ročnej dohody o výlučnej distribúcii buď s TD alebo KD o zabezpečení
dodávky daného produktu. Pred rokom 1995 boli dohody medzi distribútormi a výrobcami o distribúcii celej
skupiny najnovších výrobkov počas rôzne dlhej doby. Pro monopolný úrad zaviedol obmedzenie trvania
dohôd o danom produkte na jeden rok.
111. TD a KD nenakupujú lieky od výrobcov pre ich ďalší predaj lekárňam – výrobcovia predávajú ich
výrobky priamo monopolu maloobchodných lekární Apoteket. Preto to distribútori vystupujú ako logis cké
centrá pre dodávku liekov do lekární Apoteket. Lieky sú odoslané z centrálnych distribučných zariadení
štandardnými cestami do takmer 900 lekární Apoteket. Obidvaja veľkoobchodní predajcovia dohadujú cenové
marže priamo s výrobcami. Pretože vystupujú ako distribútori, skôr než veľkoobchodní predajcovia, marže,
ktoré TD a KD stanovia, sú malé v porovnaní s tým, čo sú veľkoobchodní predajcovia ochotní prijať. Priemerná
marža distribútorov je jednou z najnižších v Európe (VFA, 2006).
112. Ďalší veľkoobchodný predajca fungujúci na švédskom trhu je Paranova Läkemedel AB, distribútor
liekov z paralelného dovozu.
Maloobchodný predaj
113. Apoteket je 100 % v štátnom vlastníctve, s monopolom maloobchodného lekárenského predaja.
Monopol Apoteket sa datuje do roku 1970, keď Riksdag schválil zákon dávajúci Apoteket výhradné právo
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na vykonávanie maloobchodného predaja liekov. Jej cieľom je poskytovať celonárodný prístup k liekom za
jednotné ceny.
114. Apoteket je zákonom zaviazaná k poskytovaniu všetkých liekov schválených na trhu vo Švédsku. Ak
liek na predpis nie je dostupný alebo, čo sa môže skôr stať, nie je dostupný v konkrétnej predpísanej sile, môže
byť vyrobený prostredníctvom Apoteket Produc on and Laboratories (APL),45 čo je výrobca liekov založený
štátom rovnako ako Apoteket a ňou aj vlastnený. V roku 2005 tvorila výroba Apoteket 1,2 % (424 miliónov
SEK) čistého predaja Apoteket.
115. Maloobchodní spotrebitelia farmaceu ckých produktov sú povinní kupovať ich lieky prostredníctvom
Apoteket. Nemocnice nakupujú lieky priamo prostredníctvom Apoteket – ktorá spravuje všetky nemocničné
lekárne (77 podľa Apoteket Annual Report pre rok 2005) – zľavy však zjednávajú priamo s výrobcami.
116. Výrobcovia predávajú svoje lieky priamo do Apoteket. Distribútori fungujú ako logis cké centrá pre
dodávku liekov do Apoteket. Lieky sú z centrálnych distribučných zariadení expedované do národných lekární
štandardnými cestami.
117. Podľa obchodnej dohody Apoteket určuje všeobecnú dostupnosť lekární. Rozhodnu e je vykonané
na základe celkového hodnotenia dostatočnos dodávky liekov a komerčných faktorov. K umiestneniu
lekárne Apoteket sa vyjadrujú poskytovatelia zdravotnej starostlivos , mestské samosprávy a organizácie
handicapovaných osôb.
118. Apoteket spravuje približne 900 maloobchodných lekární,46 čo je vo vzťahu k počtu obyvateľov
rela vne malý počet v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. V roku 2006 vo Švédsku pripadalo 10
700 obyvateľov na jednu lekáreň. Tento počet prekonalo len Dánsko s 16 800 obyvateľov na jednu lekáreň.
Medián počtu obyvateľov na lekáreň v 25 európskych krajinách poskytujúcich eto údaje bol 3 900 (Vogler,
2006).
119. Väčšina lekární Apoteket je v týždni otvorená od 10.00 hod. do 18.00 hod., niekoľko z nich je otvorených
aj v sobotu do 14.00 hod. Všetky lekárne sú v nedeľu zatvorené a asi 10 % lekární je zatvorených počas letných
prázdnin (Bengtsson, 2006).
120. Vo vidieckych oblas ach má Apoteket tak ež vyše 800 obchodných zástupcov (Apoteksombud)
– fungujúcich hlavne pri obchodoch s potravinami – pre zaistenie liekov na predpis a bez predpisu
zákazníkom. Tzv. Apoteksombud vystupuje ako distribútor medzi zákazníkmi a Apoteket tak, že
zástupcovia vezmú predpis zákazníkov do lekárne Apoteket a doručia dané lieky priamo zákazníkovi
– buď v obchode, kde sa Apoteksombud nachádza, alebo osobne. Apoteksombud nemôžu poskytovať
žiadne rady a na rozdiel od lekárnikov, nevyžadujú žiaden oficiálny tréning. Platení sú štátom. Apoteket
určuje predajnú cenu a výber produktov dodávaných ich zástupcami. V roku 2002 bolo približne
3 % až 4 % predpísaných liekov vo Švédsku doručených prostredníctvom Apoteksombud (Andersson, 2002).
Podľa štúdie, ktorá sa týkala použi a Apoteksombud boli ich zákazníci skôr starší ľudia a len 5 % z nich
kontaktovalo lekáreň s cieľom zis ť, ako majú daný liek užívať (Andersson, 2002). Zákazníci môžu ež kúpiť
lieky bez predpisu prostredníctvom telefónu alebo internetu.
121. Nákupná cena Apoteket pozostáva z ceny výrobcu plus obchodnej prirážky vo výške asi 2,7 % pre
distribučné náklady, ktorá však nie je stanovená zákonom. Príjmy Apoteket zo spravovania liekov na predpis
predstavuje obchodná prirážka z nákupnej ceny.

45
46

APL tvorí orgán, ktorý Apoteket nazýva „Zmluvná obchodná jednotka“. Sú to individuálni zákazníci ako nemocnice, mestské samosprávy
a iné spoločnos , ktorým Apoteket poskytuje lieky. Špeciálne vyrobené lieky APL zahŕňajú napr. lieky so silou prispôsobenou pre de .
Apoteket tak ež spravuje 29 obchodov Apoteket, ktoré vydávajú len voľne predajné lieky a od roku 2006 existuje aj internetová lekáreň
Apoteket (PPRI, 2007).
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122. Marže maloobchodných cien u liekov na predpis, sú stanovené prostredníctvom Výboru pre
prospešnosť liečiv (LFN). Buď LFN alebo Apoteket môže zahájiť proces rokovania o stanovení marží. Tieto sú
vypočítané s použi m vzorca, ktorý sa mení v závislos na cene lieku. Vzorec zahŕňa pevnú zložku a premennú,
percentuálnu zložku z ceny lieku (tabuľka 3). Marža pre voľne predajné lieky je určená prostredníctvom
Apoteket.
123. Od roku 1999 došlo každý rok k minimálne jednej zmene marže. Vo väčšine prípadov išlo o zvýšenia.
Posledná zmena marže bola v novembri 2005, keď LFN schválil návrh Apoteket na zvýšenie marže o 150
miliónov SEK ročne, aby sa pokryl deficit 130 miliónov SEK v spravovaní liekov na predpis a ďalších 20 miliónov
SEK pre kompenzáciu nižších príjmov spôsobených zákonom o generickej subs túcii. Pôvodná žiadosť Apoteket
obsahovala zvýšenie maloobchodných marží pre lieky o 195 miliónov SEK.
Tabuľka 3: Cena lieku pre maloobchodný predaj liekov
Zloženie marže
Konečná cena v lekárni (MCL)
≤ 75 SEK
75-300 SEK
300-6 000 SEK
≥ 6 000 SEK

percentuálna

fixná

1,2 %
1,03 %
1,02 %
-

31,25 SEK
44,00 SEK
47,00 SEK
167,00 SEK

Konečná cena
MCLx1,20+31,25 SEK
MCLx1,03+44,00 SEK
MCLx1,02+47,00 SEK
MCLx167 SEK

Zdroj: LFN-Decision Le er, 17-11-2005

Diagram 4: Nariadenie súdneho dvora Európskych spoločens ev o monopole Apoteket
Monopol Apoteket na predaj liekov bol napadnutý výrobcom produktu pre odvykanie od závislos
na niko ne, ktorý namietal, že monopol prekračuje európsky zákon o obchodných monopoloch. Krajský
súd v Štokholme sa zdržal rozhodnu a a posunul záležitosť Súdnemu dvoru Európskych spoločens ev (ECJ)
pre podrobnejšie vysvetlenie. ECJ vyhlásil, že monopol Apoteket je naozaj v konflikte s európskym zákonom
o obchodných monopoloch, pretože nezabraňuje diskriminácii vo vzťahu k predaju liekov z iných členských
štátov.
Dopady rozhodnu a ECJ o monopole Apoteket nie sú jasné. Na jednej strane Federa on of Trade,
švédska asociácia maloobchodného predaja vyhlásila, že rozhodnu e „zabránilo Švédsku pokračovať
v monopole Apoteket“.3 Na druhej strane vtedajší švédsky minister zdravotníctva Ylva Johansson vyhlásil, že
„rozhodnu e znamená, že monopol môže pokračovať“.1 Po rozhodnu ECJ Apoteket a vláda naozaj opravili ich
obchodné dohody zmenou postupu sprostredkovania predaja prostredníctvom Apoteket tak, aby obmedzili
riziko zaujatos Apoteket pri nákupoch liekov (Bengtsson, 2006).
Švédska vláda ako odpoveď na rozhodnu e ECJ vytvorila vyšetrovaciu komisiu pre otázku výlučného
práva Apoteket na predaj farmaceu ckých výrobkov. Vyšetrovanie nie je za aľ dokončené, ale jedno z jej
odporučení bolo zrušenie výlučného práva na predaj subs túcie niko nu ako sú niko nové náplas a žuvačky.
Pracovníci, ktorí boli v rámci tejto štúdie oslovení sa vyjadrili, že vyšetrovanie bude mať za následok odporučenia,
ktoré v dvoch etapách zrušia monopol Apoteket. Prvé štádium otvorí maloobchodný predaj voľne predajných
liekov. Druhé štádium, o jeho zavedení sú však pracovníci menej presvedčení, je strata monopolu Apoteket
v maloobchodnom predaji liekov na predpis. Vzhľadom na v minulos prezentované názory predsedu vlády
však pravdepodobnosť zavedenia druhého štádia podstatne stúpa.
„Európsky súd vyhlasuje švédsky štátny monopol na lieky za ilegálny,“ h p://www.eubusiness.com/archive/
Compe on/050531084529.ughgb3ga (sprístupnené 6. decembra 2006).
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124. Ostatné severské krajiny obmedzili v posledných rokoch reguláciu lekární a ich skúsenosť môže byť pre
Švédsko zaujímavá. V roku 2001 Dánsko zrušilo zákaz predaja voľne predajných liekov mimo lekární. Uvoľnenie
na Islande a v Nórsku bolo ešte významnejšie, pričom zahŕňalo liberalizáciu vlastníckych obmedzení, nakoľko
pred reformou mohli vlastniť lekáreň iba farmaceu . Po zmene predpisov na Islande nasledoval rýchly
vzostup počtu lekární. Tento vzostup bol však obmedzený hlavne na vidiecke oblas . Podobný fenomén sa
objavil v Nórsku po uvoľnení trhu s lekárňami, hoci koncentrácia lekární je stále pod európskymi štandardmi.
Zo zmeny zákona ež vyplynuli dlhšie otváracie hodiny lekární. Reforma v Nórsku zašla ešte ďalej - dovolila
ako ver kálnu tak aj horizontálnu integráciu. Toto viedlo ku koncentrovanejšiemu trhu s lekárňami a skupina
lekární vytvorila alianciu s veľkým veľkoobchodným predajcom, Tamro (ktorý je zároveň jedným z dvoch
distribútorov liekov vo Švédsku).

DOSIAHNUTIE CIEĽOV LIEKOVEJ POLITIKY
125. Táto sekcia poskytuje hodnotenie dopadu švédskej liekovej poli ky na rôzne ciele systému zdravotnej
starostlivos .

Kontrola výdavkov na lieky
126. Podľa niektorých analýz výdavkov na lieky, ktoré boli použité v tejto štúdii (napr. výdaje na lieky na
osobu, podiel z HDP atď.), Švédsko vynaložilo o niečo menej finančných prostriedkov ako je priemer OECD.
Obmedzené dostupné dôkazy ukazujú, že to odráža skôr rela vne nízke verejné (alebo konečné) ceny liekov
vo Švédsku ako rela vne nízku spotrebu farmaceu ckých výrobkov. Nie sú dostupné dôkazy, podľa ktorých by
sa dalo hodno ť, či Švédi majú tendenciu používať lacnejšie lieky (napr. staršie alebo lacnejšie terapeu cké
alterna vy).
127. Vo Švédsku je pozoruhodné, že mix nástrojov liekovej poli ky mal za následok nižšie verejné ceny
(čo je dôležité z hľadiska kontroly cien), za aľ čo poskytuje rela vne vysoké ceny výrobcom. To len čiastočne
vysvetľuje skutočnosť, že Švédsko je jedinou z krajín OECD, ktorá nemá pri uhrádzaných liekoch daň z pridanej
hodnoty. Tiež to odráža skutočnosť, že predajné náklady sú vo Švédsku rela vne nízke, napriek nedostatku
konkurencie na maloobchodnej úrovni, ako u liekov na predpis, tak aj u voľne predajných liekov. Ekonómovia
by v zásade očakávali, že takýto monopol by mal mať za následok vyššie ceny liekov, ako by sa vyvinuli
z konkurenčného maloobchodného trhu. Neznamená to však nevyhnutne, že zmena predpisov by mala za
následok úspory nákladov pre maloobchodných zákazníkov. Naopak, v systéme, kde sú ceny uhrádzaných
liekov, ktoré sú platené verejnou poisťovňou, stanovené zákonom, by z každého zníženia cien liekov na predpis
výrobcami alebo veľkoobchodnými predajcami v rámci konkurenčného boja získali maloobchodní predajcovia.
Na druhej strane by úspory pre zákazníkov boli možné prostredníctvom povolenia konkurenčného boja u voľne
predajných liekov na maloobchodnej úrovni, ktoré nie sú uhrádzané poistením.
128.
Od roku 2002 sa Švédsku, po období rapídneho rastu v 90-tych rokoch, darí spomaľovať tempo rastu
výdavkov na lieky. Tento pokles môže byť čiastočne vysvetlený faktormi, ktoré sa nevyskytujú len vo Švédsku.
Napríklad pokles frekvencie uvedenia nových liekov a skutočnosť, že mnohým často predávaným liekom
skončila v posledných rokoch patentová ochrana, boli uvedené ako príčiny spomalenia rastu výdavkov vo
Švédsku aj v iných krajinách.
129. Iné prijateľné vysvetlenia sú však špecifické pre švédsku liekovú poli ku. Prvým bolo v roku 2002
zavedenie zákona vyžadujúceho subs túciu najlacnejších produktov v prípadoch, kde originálne a generické
alebo obdobné dovezené verzie liekov sú dostupné na trhu. Švédska lieková poli ka zabezpečuje efek vnu
kontrolu na zaistenie dodávky najlacnejších produktov a môže byť porušená len v prípade, keď lekár priamo
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vyjadrí preferenciu originálneho produktu – v takom prípade by finančné náklady dopadli na úroveň krajského
úradu. Druhým možným faktorom bola decentralizácia finančnej zodpovednos na krajské úrady v roku
1998. Za aľ čo rozhodnu a o uhrádzaní a cenách neberú do úvahy náklady alebo rozpočet a sú vytvárané
na národnej úrovni, krajské úrady majú silnú mo váciu kontrolovať náklady a používať nástroje, ktoré majú
za cieľ ovplyvniť preskripciu liekov (odporúčania pre liečbu). Táto mo vácia sa prenáša na centrá zdravotnej
starostlivos , ktoré poskytujú ambulantnú starostlivosť miestnym obyvateľom, ale mo vácia je slabšia v tom
zmysle, že prebytky a deficity rozpočtov na lieky sa prenášajú do nasledujúceho roku. Obmedzenia marke ngu
farmaceu ckého priemyslu môžu ež hrať úlohu v zvládaní rastu nákladov do tej miery, v akej zmenšujú tlak
na lekárov predpisovať najnovší liek bez ohľadu na preukázanie jeho výhodnos opro existujúcim spôsobom
liečby.

Udržateľnosť a rovnosť financovania liekov
130. Švédsko je veľmi nezvyčajné v tom zmysle, že autorita zodpovedná za rozhodnu a týkajúce sa úhrady
liekov je úplne oddelená od autorít zodpovedných za financovanie výdavkov na lieky. Toto vytvára isté napä e
v systéme, pretože krajské úrady si nemôžu vybrať lieky, ktoré musia uhrádzať a cenu, ktorú za ne pla a
a snažia sa preto kontrolovať ich výdavky na lieky hľadaním ciest ako možno ovplyvniť objem spotrebovaných
liekov a zvyky predpisovania lekárov.
131. Progresívny systém spoluúčas – v ktorom sa štátna podpora zvyšuje so zvyšujúcim sa objemom
peňazí, ktoré zákazníci v priebehu roku minú na lieky na predpis– a horná hranica spolupla eb pacientov vo
výške asi 200 EUR za rok zaručuje, že pacien s chronickými ochoreniami neriskujú finančné ťažkos .

Nákladová efek vita
132. Z hľadiska nákladovej efek vity, má švédsky prístup k uhrádzaniu liekov niekoľko významných pozi v,
ale aj nega v. Jasným pozi vom v používaní analýzy nákladovej efek vity (CEA) je zohľadnenie ceny lieku
vzhľadom k sociálnej hodnote produktu. Takáto poli ka odlišuje Švédsko od ostatných verejných a súkromných
platcov, ktorí porovnávajú ceny liekov s cenami v iných krajinách alebo s cenami porovnateľných produktov.
Nega vom švédskeho prístupu sú konkrétne formy používania CEA. Výbor pre prospešnosť liečiv (LFN) sa
nepokúša zais ť, aby výrobcovia ponúkali lieky s najnižšou nákladovo efek vnou cenou, ale prijíma takú cenu,
o ktorej sa domnieva, že bola preukázaná ako nákladovo efek vna. Prija e ceny navrhovanej výrobcom, pokiaľ
je nákladovo efek vna, znamená stratu potenciálnych úspor, ak bol liek nákladovo efek vny aj pri nižšej cene.
Okrem snahy výrobcov o nadsadzovanie cien pri predkladaní návrhu ceny, Švédsko ež zachováva v tajnos
žiados a rozhodnu a až do okamihu, keď výrobca povolí zverejnenie týchto informácií. LFN by mohlo
v budúcnos posilniť efek vitu prístupu k určeniu uhrádzanej ceny povolením viacerých analýz nákladovej
efek vity, založených na špecifických indikáciách lieku a teda znižujúcich výdavky na spôsoby použi a lieku,
ktoré neboli preukázané ako nákladovo efek vne.
133. Švédsky systém dosiahol rela vne nízke distribučné náklady napriek skutočnos , že ekonomická teória
považuje schému monopolnej distribúcie za menej efek vnu ako konkurenčný boj. Toto umožňuje Švédsku
mať nízke verejné ceny liekov (vrátane uhrádzaných cien), avšak pre uspokojenie farmaceu ckého priemyslu
poskytnu m vysokých cien výrobcov, ktoré sú vysoké v porovnaní so štandardom v európskych krajinách.
134. Okrem toho je obzvlášť pozoruhodné, že ceny výrobcov „nových“ liekov vo Švédsku sú v rámci
Európskej únie vyššie len v Nemecku, ktoré povoľuje voľné ceny pre výrobcov pri vstupe na trh. To ukazuje,
že Švédsko patrí medzi krajiny, ktoré poskytujú zvýhodnenie novým liekom. Švédsko zaviedlo retrospek vne
farmako-ekonomické hodnotenie liekov, ktoré pravdepodobne zlepšilo efek vitu obmedzením úhrady tých
liekov, ktoré neboli nákladovo efek vne, za aľ čo zachovalo uhrádzanie vysoko efek vnych liekov. Ďalšie
posilnenie tohto hodnotenia by pravdepodobne viedlo k ďalšiemu zvýšeniu efek vity. Napríklad vo Švajčiarsku
sú v určených intervaloch vyžadované periodické retrospek vne hodnotenia novozavedených liekov, čo môže
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vo svetle nových informácií pomôcť k uisteniu, že rozhodnu e o úhrade bolo oprávnené. Systém kompenzácie
preplatkov pri preukázanom prekročení úrovne nákladovej efek vity by mohol pomôcť k ďalšiemu zlepšeniu
efek vity.
135. Nástroje švédskej liekovej poli ky podporujú efek vne vynakladanie výdavkov na lieky v tom zmysle,
že poskytujú silné organizačné s muly pre používanie nákladovo efek vnych liekov, t.j. lekárnici majú vydávať
najlacnejší produkt cer fikovaný ako zameniteľný. Generické produkty majú rela vne vysoký a rýchly rast
podielu na trhu v zmysle počtu jedno ek a rela vne malý a pomaly rastúci podiel na trhu v zmysle hodnoty.
Paradoxne, konkurenčný boj medzi dodávateľmi generických liekov prináša riziko zmenšenia konkurenčného
boja v prípade, že len dodávatelia schopní zais ť veľký počet produktov môžu zostať na trhu počas obdobia, keď
sa ich produkty nepredávajú (keď ich výrobky nie sú najlacnejšie). Vláda sa snaží monitorovať trh s generickými
liekmi pre prípad, že by zmenšenie konkurenčného boja oslabilo efek vitu generickej subs túcie. A predsa
existujú očividné možnos na zvýšenie efek vity, predovšetkým zefek vnením procesu, ktorým sú generické
a obdobné dovezené produkty cer fikované ako zameniteľné za originálne produkty.
136. Posledným aspektom švédskej liekovej poli ky z hľadiska možného dopadu na efek vitu je úloha
krajských úradov. Autori nedokázali odhaliť dôkazy o dopade krajských úradov na spôsoby predpisovania liekov,
ale zdá sa, že existujú podnety pre krajské úrady, aby sa snažili presadzovať predpisovanie najviac nákladovo
efek vnych produktov, pretože majú zodpovednosť za financovanie výdavkov na lieky a zabezpečenie
dobrých výsledkov. Vlastnia ež silné administra vne nástroje, ktorými môžu ovplyvniť lekárov zamestnaných
v nemocniciach a zdravotníckych centrách spravovaných krajskými úradmi. Samozrejme, že rozsah, do akého
sa krajské rady zameriavajú na obmedzenie nákladov a podporu nákladovo efek vnych produktov, sa môže
líšiť a byť rôzne posudzovaný aj osobami, ktoré sa zúčastňujú daného procesu.

Dostupnosť liekov
137. Vďaka včasnému rozhodnu u o registrácii na trhu, a (v prípade liekov na predpis) okamžitým
rozhodnu m o cene a uhrádzaní – a odrážajúc strategické rozhodnu a výrobcov, ktorí uprednostňujú švédsky
trh ako miesto prvého uvedenia – sú nové lieky vo Švédsku ľahko dostupné v priebehu rela vne krátkej
priemernej doby od prvého uvedenia vo svete. Nezis li sme ež žiadne jednoznačné dôkazy o problémoch
s dostupnosťou liekov v maloobchodných lekárňach, hoci údajné dôkazy ukazujú, že oficiálna poli ka Apoteket
o dostupnos liekov do 24 hodín je niekedy sporná.
138. Existujú obavy, že rela vne rýchle rozhodnu a ústavu MPA o registrácii na trhu môžu oslabiť bezpečnosť
po schválení. Toto je legi mna obava, ak sú kratšie doby do schválenia výsledkom menej opatrného procesu
hodnotenia. Skutočnosť, že Európska agentúra pre lieky často zvolí ústav MPA za reprezentačného zástupcu je
však znakom vysokého rešpektu vedeckej reputácie ústavu MPA.
139. Použi e analýzy nákladovej efek vity pre dosiahnu e efek vnych výdavkov na lieky riskuje prija e
rozhodnu , ktoré uprednostňujú obmedzenie nákladov na úkor dostupnos . Zaradenie kritérií založených
na spoločenskej potrebe spolu s nákladovou efek vitou pri stanovení úhrad vo Švédsku môže byť faktorom,
ktorý umožní zaradenie nákladovo neefek vnych liekov, ktoré sú dôležité pre pacientov s vážnou chorobou,
do zoznamu uhrádzaných liekov.

Prístup k liekom
140. Univerzálne pokry e nákladov na lieky na predpis zaručuje každému občanovi adekvátny prístup
k potrebným liekom. Zoznam hradených liekov sa zdá byť úplný, hoci prístup k niektorým liekom, ktoré
sa ukázali ako nákladovo efek vne môže byť obmedzený, čo bol napríklad prípad niektorých inhibítorov
protónovej pumpy a liekov používaných pre liečbu migrény.
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141. Okrem pacientov s diabetom neexistujú explicitné oslobodenia od spoluúčas pacientov pos hnutých
chronickým ochorením, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia s nízkym príjmom s inými druhmi chronických
ochorení môžu pocí ť finančné prekážky v prístupe k liekom. Horná hranica spoluúčas na platbách znižuje
toto riziko.
142. Monopol maloobchodných lekární zvyšuje obavy o prístupnosť liekov. Švédska populácia je zásobovaná
rela vne malým počtom lekární vzhľadom na počet obyvateľov a krátke otváracie hodiny. Nedávne návrhy novej
vlády zrušiť monopol Apoteket sú preto krokom smerom k lepšie vyhovujúcim podmienkam.47 Spotrebitelia
by mohli mať prospech z väčšieho prístupu k voľne predajným liekom pomocou zavedenia konkurenčného
boja v maloobchodnom predaji voľne predajných liekov, u ktorých sú obavy o bezpečnosť minimálne. Pokiaľ
ide o lieky na predpis, pozi vne skúsenos z Islandu a Nórska v reformovaní ich farmaceu ckých sektorov
– kde reformy viedli k zvýšeniu počtu lekární a dlhším otváracím hodinám – môžu slúžiť ako príklad pre
Švédsko. Hoci existujú obavy, že ľudia z vidieckych oblas by mohli mať obmedzený prístup k liekom, vláda by
mohla zasiahnuť zaistením prístupu napr. dotovaním použi a obchodných zástupcov (Apoteketsombud) pre
doručenie liekov ľuďom s obmedzeným prístupom k lekárňam.

Kvalita starostlivos a zdravotné výsledky
143. Existuje málo údajov o hodnotení kvality starostlivos ako takej a zvlášť jej vzťahu k farmaceu ckým
poli kám. Možno však poukázať na niekoľko skutočnos .
144. Kratšie doby do schválenia registrácie liekov boli kri zované, pretože tak vraj umožňujú vstup menej
kvalitných výrobkov na trh. Rudholm (2004) dokázal, že kratšie doby do schválenia prostredníctvom ústavu
pre kontrolu liečiv (MPA) boli spojené s väčším počtom vcelku bezvýznamných nežiaducich účinkov.
145. Apoteketombud doručením liekov priamo zákazníkom môže potenciálne viesť k horším zdravotným
výsledkom kvôli ich neprimeranému použi u a nevhodným preskripciám alebo ich nedodržiavaniu.
Andersson (2002) ukázal, že zákazníci Apoteketombud boli väčšinou starší – veková skupina náchylnejšia
na nedodržiavanie liečby – a len 5 % volalo do lekárne, aby sa informovali o správnom používaní ich lieku.
Obavy týkajúce sa kvality musia byť zvážené vo vzťahu k výhodám, ktoré možno dosiahnuť zlepšením prístupu
k liekom u pacientov so zhoršenou pohyblivosťou.
146. Miera preočkovania osôb starších ako 65 rokov pro chrípke je dôležitým indikátorom kvality
zdravotnej starostlivos (Ma ke a kol., 2006). Prvé údaje z projektu OECD Ukazovatele pre kvalitu zdravotnej
starostlivos (Health Care Quality Indicators) ukazujú, že Švédsko je asi v strede spomedzi 20 krajín OECD,
ktoré poskytli eto informácie (Ma ke a kol. 2006). Nadmerné používanie an bio k môže byť považované za
indikátor horšej kvality zdravotnej starostlivos . Vzhľadom na to, že nadmerné použi e môže byť rela vne vo
vzťahu k ostatným krajinám, Švédsko je na tom celkom dobre. Nachádza sa v spodnej tre ne z 21 krajín OECD,
pre ktoré boli údaje o spotrebe an bio k na jednu osobu dostupné (OECD, 2006a).

Spokojnosť s verejným monopolom
147. Verejnosť je vo všeobecnos spokojná s monopolom, hoci by bolo zaujímavé poznať rozdiel v názoroch
u ľudí s chronickým ochorením, ktorí používajú Apoteket pravidelne, a ostatnými obyvateľmi, ktorí používajú
služby Apoteket menej často. Verejnosť môže byť prístupnejšia k zrušeniu monopolu, ak by konkurenčný boj
v maloobchodnom predaji liekov zvýšil počet miestnych lekární a/alebo predĺžil otváracie hodiny, nie však ak
by to znamenalo stratu niektorých služieb Apoteket, ako sú poradenská služba, kvalitný systém elektronických
predpisov a uchovávania záznamov.

47

V štúdii vykonanej pre ekonomický prieskum OECD vo Švédsku Rae (2005) uviedol, že nie je dôvod veriť, že by takýto krok ohrozil cieľ
Apoteket o celonárodnom prístupe a rovnakých cenách.

- 46 -

148. Výrobcovia liekov sú takisto spokojní so súčasným stavom. Je to snáď čiastočne vďaka skutočnos
definovanej zákonom, že Apoteket musí sprístupniť každý liek na trhu vo Švédsku – hoci sme sa dozvedeli,
že sa to nedeje vždy včas – a preto sa vyhýba konkurencii medzi maloobchodnými predajcami, ktorí nemajú
povinnosť sprístupniť všetky lieky. Nízke distribučné náklady v súčasnom systéme, čo dovoľuje výrobcom
dosiahnuť významný podiel z predaja liekov, môžu byť ďalšou príčinou, prečo podporujú monopol.

Ciele poli ky farmaceu ckého priemyslu
149. Farmaceu cký priemysel významne prispieva k celkovému švédskemu hospodárstvu, oveľa viac ako
je tomu v mnohých krajinách OECD. Vládne poli ky zamerané na postavenie farmaceu ckého priemyslu ako
jedného z pilierov konkurencieschopného, na vedomos ach založeného hospodárstva, siahajú nad rámec
tejto štúdie.
150. Niektoré aspekty švédskej farmaceu ckej poli ky sú pre priemysel atrak vne. Flexibilita systému
cenotvorby a úhrad, dovoľujúca vysoké ceny liekov pre inovácie s vysokou hodnotou, prináša jasný prospech
pre farmaceu cké firmy založené na výskume. Predstavitelia priemyslu, ktorí odpovedali pre túto štúdiu
opísali tento fakt ako poskytovanie predpokladu vstupu pre inovácie. Schopnosť jedinečného švédskeho
distribučného systému dovoliť mierne verejné ceny pri súčasnom poskytnu rela vne vysokých cien výrobcom
je ďalším faktorom, z ktorého má farmaceu cký priemysel prospech. Nie je však žiadny dôvod veriť, že eto
aspekty poli ky cien a úhrad ovplyvnili rozhodnu a výrobcov týkajúce sa umiestnenia farmaceu ckej výroby
a výskumu, pretože celosvetovo pôsobiaci výrobcovia majú prospech z tohto trhu bez ohľadu na rozhodnu e
o ich umiestnení.

KĽÚČOVÉ ZISTENIA A ZÁVERY
151. V tejto publikácii bol vykonaný komplexný prieskum a hodnotenie švédskej cenotvorby a kategorizácie,
trhu a poli ckého prostredia, v ktorom eto poli ky existujú. Kľúčové zistenia boli eto:
•

Švédske ceny farmaceu ckých výrobkov sú významné z toho pohľadu, že priemerná cena výrobcov je
jedna z najvyšších v Európe, za aľ čo priemerná konečná cena je nižšia ako európsky priemer. Tieto
výsledky pomohli Švédsku kontrolovať verejné výdavky na lieky pri zaistení širokého spektra liekov,
ktoré sú okamžite k dispozícii na trhu a dostupné pacientom.

•

Švédsko dosiahlo stredne nízke konečné ceny prostredníctvom systému s veľmi nízkymi distribučnými
cenami v porovnaní s ostatnými krajinami, pričom naviac nemá na lieky žiadnu DPH. Distribučný
reťazec, vrátane monopolného štátom vlastneného reťazca lekární, vykazuje vysoký stupeň efek vity.
Zdá sa, že existencia istej neefek vity v distribučnom systéme sa prejavuje v nedostatočných
službách zákazníkom a slabšej prístupnos . Druhá menovaná skutočnosť by mohla byť odstránená
prostredníctvom konkurenčného boja, čo by však mohlo mať za následok vznik finančných nákladov
vzhľadom na obmedzenú senzi vitu cien uhrádzaných produktov.

•

Švédsky systém úhrad, opierajúci sa o nákladovú efek vitu, poskytuje silnú základňu pre rozhodnu a
o úhradách liekov. Jeho obmedzenie spočíva v nedostatku s mulov pre výrobcov na navrhnu e
najnižšej nákladovo efek vnej ceny a v neschopnos kompenzovať preplatky v prípade, že ďalšie
dôkazy dokážu nesprávnosť rozhodnu a o cene produktu pri jeho vstupe na trh.

•

Švédsko zaviedlo veľmi silné s muly pre konkurenčný boj s generickými alterna vami po skončení
patentovej ochrany produktu. Tieto podnety zamerané na lekárov, lekárne a pacientov sú vzájomne
prepojené a to pomohlo Švédsku dosiahnuť vysoký prienik generických liekov na trh s rela vne malým
podielom na jeho hodnote. Potenciálny nega vny dopad fenoménu „všetko alebo nič“ na konkurenčný
boj by mohol byť obmedzený napríklad povolením, ktoré by umožnilo lekárnikom zameniť produkty,
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ktoré patria do špecifického radu najlacnejších produktov namiesto jednoduchého zamieňania za
najlacnejšie produkty.
•

Nové produkty sú okamžite dostupné na švédskom trhu. Aj vďaka rozsiahlemu zoznamu uhrádzaných
liekov a primeraným požiadavkám na spoluúčasť sú lieky dostupné pacientom. Ani nemocnice, ani
asociácie pacientov neudávajú problémy s prístupom k novým a drahým liekom.

•

Maloobchodný monopol na lieky viazané na predpis funguje s rela vne nízkymi maržami, čím
napomáha kontrole cien, ale má nedostatky v zmysle pohodlia pacientov. Spustenie konkurenčného
boja na trhu s voľne predajnými liekmi by mohlo zlepšiť prístupnosť bez rizika navýšenia verejných
výdavkov.

152. Tieto zistenia týkajúce sa švédskej cenotvorby a kategorizácie boli vytvorené na základe hodnotenia
priameho dopadu týchto poli k vo Švédsku. Dôležitou skutočnosťou v oblas cenotvorby farmaceu ckých
výrobkov je tzv. celosvetový a medzinárodný dopad týchto poli k. Dopady zahŕňajú hypote cký účinok liekovej
poli ky v jednej krajine na ceny a dostupnosť liekov v iných krajinách, a dopad cenotvorby a kategorizácie
na inves cie do farmaceu ckého výskumu a vývoja a z toho plynúci dopad na zavádzanie inovácií vo
farmaceu ckom priemysle. Na eto skutočnos narážala táto publikácia bez toho, že by ich priamo hodno la.
Táto prípadová štúdia zo Švédska poskytne vstupné informácie pre prácu OECD v hodnotení hypote ckého
celosvetového a medzinárodného dopadu rôznych schém cenotvorby a kategorizácie.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
AB
ADR
APL
Apoteketombuds
ATC
CEA
CP
DP
DTC
EAEPC
EEA
EFPIA
EMEA
EPO
EPC
FDA
FGL
HTA
IPR
KD
LIF
LFN
MPA
MRP
NSIB
OTC
PBS
PICTF
PMPRB
SPC
SBU

TD
VINNOVA

Apoteket Monopoly retail pharmacy
Adverse Drug Reac ons
Apoteket Produc on and Laboratories
Sales agents
Anatomic Therapeu c Chemical Classifica on
Cost-eﬀec veness analysis
Centralised Procedure
Decentralised Procedure
Drug and Therapeu c Commi ees
European Associa on of Euro-Pharmaceu cal Companies
European Economic Area
European Federa on of Pharmaceu cal Industries and Associa ons
European Medicines Agency
European Patent Oﬃce
European Patent Conven on
Food and Drug Administra on
Swedish Generics Manufacturers Associa on
Health Technology Assessments
Intellectual Property Rights
Kronans Droghandel
Läkemedelsindustriföreningen Swedish Associa on of Pharmaceu cal
Companies
Läkemedelsförmånsnämnden Pharmaceu cal Benefits Board
Läkemedelsverket Medical Products Agency
Mutual Recogni on Procedure
Na onal Social Insurance Board
Over the Counter
Pharmaceu cal Benefits Scheme
Pharmaceu cal Industry Compe veness Task Force
Patented Medicine Prices Review Board
Supplementary Protec on Cer ficate
Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on
Technology
Assessment in Health Care
Tamro Distribu on
Swedish Agency for Innova ve Systems
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ŠTÚDIE POROVNANÍ CIEN LIEKOV MEDZI KRAJINAMI
153.
Najlepšie štúdie, podľa ktorých sa hodno úroveň švédskych cien, používajú Švédsko ako referenčnú krajinu
pre definovanie liekov zaradených do porovnaní cien a pre hodnotenie jednotlivých komponentov vypočítaného
cenového indexu. Okrem niekoľkých štúdií vykonaných prostredníctvom Výboru pre prospešnosť liečiv (LFN) však
neboli v priebehu tejto štúdie nájdené žiadne ďalšie štúdie, ktoré porovnávajú ceny farmaceu ckých výrobkov
medzi jednotlivými krajinami a ktoré používajú Švédsko ako referenčnú krajinu. Existuje však niekoľko porovnávacích
štúdií, ktoré zahŕňajú Švédsko do skupiny krajín, ktoré sú porovnávané s inou referenčnou krajinou. Porovnania cien
v štúdiách, v ktorých Švédsko nie je referenčnou krajinou, sú nevyhnutne obmedzené na bilaterálne porovnania
medzi Švédskom a referenčnou krajinou. Štúdie skúmané v tejto prílohe zahŕňajú štúdie LFN, kde je Švédsko
referenčnou krajinou, a iné štúdie, kde je Švédsko jednou z krajín, ktorých ceny liekov sú porovnávané s cenami
v referenčnej krajine. Tabuľka 4 obsahuje súhrn týchto štúdií.
Tabuľka 4: Súhrn zistení z vybraných štúdií porovnávajúcich úrovne cien liekov vo Švédsku s inými
krajinami
Štúdia

LFN
(2005c)

LFN
(2006d)

NSIB
(2001)

Porovnanie cien

Veľkoobchodné ceny počas
prvej polovice roka 2004
najpredávanejších 180 liekov
vo Švédsku v porovnaní so
17 európskymi krajinami.
Zľavy neboli zohľadnené. LFN
schválil dvanásť (päť z nich
boli generické lieky).

Veľkoobchodné ceny 80
nových produktov obdržali
schválenie úhrady od LFN
v období október 2002 až
november 2005 v porovnaní
so 17 európskymi krajinami.
Zľavy neboli zohľadnené.

Veľkoobchodné ceny 59
nových produktov obdržali
schválenie úhrady vo Švédsku
v rokoch 1998 až 1999
v porovnaní so 14 európskymi
krajinami. Zľavy neboli
zohľadnené.

Metodológia
1. Rozdiely v cene za tabletu,
kapsulu alebo ekvivalent
medzi Švédskom a európskym
priemerom pre každý zo
143 liekov (predávaných
minimálne v štyroch
krajinách).
2. Bilaterálne porovnanie
– medzi Švédskom a každou
krajinou – priemernej ceny
spárovaných liekov (rozsah:
73-147). Predané objemy
neboli zohľadnené.
1. Rozdiely v cene za tabletu,
kapsulu alebo ekvivalent
medzi Švédskom a európskym
priemerom pre každý z
55 liekov (predávaných
minimálne v štyroch
krajinách).
2. Bilaterálne porovnanie
– medzi Švédskom a každou
krajinou – priemernej ceny
spárovaných liekov (rozsah:
14-46). Predané objemy
neboli zohľadnené.
1. Rozdiely v cene za tabletu,
kapsulu alebo ekvivalent
medzi Švédskom a európskym
priemerom pre každý z
59 liekov (predávaných
minimálne v štyroch
krajinách).
2. Bilaterálne porovnanie
– medzi Švédskom a každou
krajinou – priemernej ceny
spárovaných liekov (rozsah:
26-55). Predané objemy
neboli zohľadnené.
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Pozorovania

Švédske ceny u približne
45 % liekov tvorili +/-5 %
z európskeho priemeru.
Priemerná cena v 7 krajinách
bola minimálne o 10 %
vyššia ako vo Švédsku, po
prispôsobení cien podľa
výmenného kurzu; 13 krajín
po prispôsobení podľa PPP.

Švédske ceny u 20 liekov
tvorili +/- 5 % z európskeho
priemeru.
Priemerná cena v 5 krajinách
bola minimálne o 10 %
vyššia ako vo Švédsku, po
prispôsobení cien podľa
výmenného kurzu; 14 krajín
po prispôsobení podľa PPP.

Švédske ceny u 32 liekov
tvorili +/- 5 % z európskeho
priemeru.
Priemerná cena v Spojenom
kráľovstve a Švajčiarsku bola
minimálne o 20 % vyššia ako
vo Švédsku, po prispôsobení
cien podľa výmenného kurzu,
kým priemerné cenové
hladiny v Španielsku a Grécku
boli minimálne o 10 % nižšie.

Veľko- a maloobchodné ceny
(s a bez DPH) – december
2002 alebo január 2003 – pre
osem nových produktov,
ktorých žiadosť o registráciu
na trhu bola schválená
v roku 2000 agentúrou EMEA
pomocou centralizovaného
postupu a uhrádzanie bolo
schválené v 9 krajinách EÚ.
Poplatky za výdaj neboli
zahrnuté.

Inš túciám pre cenotvorbu
a uhrádzanie bol zaslaný
dotazník. Veľkoobchodné
(okrem Holandska
a Spojeného kráľovstva)
a maloobchodné ceny pre
8 výrobkov (17 rôznych
síl a veľkos balenia) boli
vypočítané pri použi Švédska
ako referenčného štátu. Pre
každú krajinu bol tak ež
vypočítaný stredný index.

EUROSTAT
(2007)

Maloobchodné ceny
najpredávanejších 181
farmaceu ckých výrobkov,
vychádzajúce z podrobných
informácií o predaji
v značnom počte krajín.
Informácie sú aktuálne
k novembru 2005.

Informácie boli získané v
rámci spoločného projektu
OECD-EUROSTAT zameraného
na PPP. V závislos od krajiny
boli informácie získané zo 4
rôznych zdrojov: ministerstvá
zdravotníctva, asociácie
zastupujúce farmaceu cký
priemysel alebo lekárnikov,
prípadne pri návštevách
lekárnikov. 75 % výrobkov boli
originálne lieky a zvyšných 25
% boli generiká.

IMS
(2003)

Výrobné a maloobchodné
ceny top 100 značkových
uhrádzaných výrobkov vo
Švajčiarsku (v predajom
minimálne v jednej
porovnávanej krajine)
v druhom kvartáli 2003.
81 výrobkov bolo dostupných
vo Švédsku.

Pre každý výrobok bola cena
za štandardnú jednotku
(tableta, kapsula, atď.)
v každej krajine indexovaná
k cene vo Švajčiarsku.
Ukazovatele v každej krajine
boli potom doplnené tak,
aby poskytovali nezaťaženú
základnú cenu.

PMPRB
(2005)

2005 – výrobné ceny
v Kanade a v 7 vybraných
porovnávaných krajinách pre
patentované lieky dostupné
v Kanade aj porovnávanej
krajine.

Priemerná pomerná cena
v Kanade pre každý výrobok,
zaťažená predajom v Kanade.
Ceny boli prepočítané
na základe aktuálneho
výmenného kurzu.

Mar kainen
(2005)

Na základe priemerných
veľkoobchodných cien
sa Švédsko umiestnilo na
strednej priečke medzi 7
krajinami.
Na základe priemerných
maloobchodných cien mali
iba 2 z 9 krajín nižšie ceny ako
Švédsko.
Iba jeden výrobok vo
Švédsku mal vyššiu cenu
(veľkoobchodnú) ako ostatné
krajiny. Žiaden výrobok vo
Švédsku nemal najnižšiu cenu.

Švédsko patrí do skupiny 5
krajín, ktorých ceny sú blízko
k priemeru 25 európskych
krajín, v skutočnos sú však
nižšie.

Priemerná maloobchodná
cena vo Švédsku bola o 22 %
nižšia ako vo Švajčiarsku.
Pôvodná výrobná cena vo
Švédsku bola o 10 % nižšia ako
vo Švajčiarsku.

Švédske ceny boli o 13 %
nižšie ako ceny v Kanade
v roku 1987 a približne
rovnaké ako v roku 1997
a 2005.

Porovnania veľkoobchodných cien 180 najpredávanejších produktov vo Švédsku
154. Jedna štúdia LFN porovnávala veľkoobchodné ceny 180 najpredávanejších liekov48 (vrátane generických
liekov) vo Švédsku počas prvej polovice roku 2004 s cenami v 17 európskych krajinách (LFN, 2005c). Len lieky
predávané v minimálne 4 krajinách boli zaradené do analýzy. Štúdia mala dve obmedzenia:
1. Lieky neboli vážené s ohľadom na objemy predaja, a preto každý liek niesol rovnakú rela vnu dôležitosť (t.j.
mal predpokladaný rovnaký podiel z celkového predaja liekov), aj keď sa rela vny význam každého lieku líši
v rámci krajiny a vážené priemery sa líšia medzi jednotlivými krajinami.
48

Nakoniec bolo do porovnania zaradených len 143 liekov, pretože eto lieky boli dostupné v porovnateľnej forme aspoň v štyroch krajinách,
ktoré boli použité pre porovnanie.

- 51 -

2. Veľkoobchodné ceny neboli upravené tak, aby odrážali zľavy, ktoré môžu výrobcovia poskytnúť tým, ktorí
kupujú ich produkt.
155. Autori zis li, že veľkoobchodné ceny u 45 % skúmaných liekov vo Švédsku boli v rozmedzí +/- 5 %
priemerných európskych cien týchto liekov. Švédske ceny boli minimálne o 5 % nižšie ako priemerné európske
ceny 30 % skúmaných liekov (graf 14).
Graf 14: Švédske veľkoobchodné ceny jednotlivých liekov v porovnaní
s korešpondujúcim európskym priemerom

Poznámka: Nové lieky sú e, ktoré sú hradené LFN medzi októbrom 2002 a novembrom 2005. Pre rok 2004 je použitých
najpredávanejších 164 liekov vo Švédsku v 1. polovici roku 2004. Pre rok 2001 je použitých najpredávanejších 126 liekov
vo Švédsku v 1. polovici roku 2001.
Zdroj: Top-selling 180 products in 2004 – LFN (2005c), Interna onal price comparison of best selling medicines (English
summary), Report to the Department of Social Aﬀairs Swedish Government; New drugs – LFN (2006d), Report on the
task of carrying out an Interna onal price comparison of new products (English summary), Report to the Department
of Social Aﬀairs Swedish Government.

156. Štúdia ež zaznamenala bilaterálne porovnania medzi priemernou veľkoobchodnou cenou všetkých
uvedených liekov v každej krajine s priemernou veľkoobchodnou cenou toho istého prípravku vo Švédsku.
Približne polovica krajín mala priemernú cenu v rozmedzí 5 % od priemernej ceny vo Švédsku a väčšina z nich
– okrem Rakúska – mala priemernú cenu, ktorá bola rovnaká alebo nižšia ako švédska priemerná cena (graf
15). Priemerné ceny v Írsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve boli minimálne o 20 % vyššie ako vo Švédsku.

- 52 -

Graf 15: Priemerné veľkoobchodné ceny liekov v 18 európskych krajinách (Švédsko = 100)

Poznámka: Top predávané lieky (2004) je 180 najlepšie predávaných liekov vo Švédsku v 1. polovici roku 2004. Nové lieky
(2004) sú e, ktoré sú hradené LFN medzi októbrom 2002 a novembrom 2005.
Nové lieky (2000) je 59 liekov, pre ktoré NSIB stanovila úhradu medzi 1998 a 1999.
Zdroj: Top-sellers (2004) – LFN (2005c), Interna onal price comparison of best selling medicines (English summary),
Report to the Department of Social Aﬀairs Swedish Government; New products – LFN (2006d), Report on the task of
carrying out an Interna onal price comparison of new products (English summary), Report to the Department of Social
Aﬀairs Swedish Government; Top-sellers (2000) – NSIB (Na onal Social Insurance Board) (2001), Nya läkemedel prisa a
1998 och 1999 – hälsoekonomiska underlag och interna onella priser, NSIB report 2001:5.

Porovnania veľkoobchodných cien nových liekov
157. LFN ež vykonala podobnú štúdiu, ktorá porovnávala veľkoobchodné ceny 80 nových originálnych
produktov (ktorým LFN schválila uhrádzanie od októbra 2002 do novembra 2005) vo Švédsku opro tým istým
v 17 krajinách (LFN, 2006d). Podobne ako v štúdii LFN (2005c) boli hodnotené len lieky dostupné v minimálne
4 krajinách – čo spĺňalo 55 produktov – a lieky neboli vážené ich podielom na celkovom predaji. Táto štúdia
zis la, že ceny 37 % nových liekov vo Švédsku boli v rozmedzí 5 % od porovnateľnej priemernej európskej
ceny. Naviac, 44 % nových liekov vo Švédsku malo ceny, ktoré boli aspoň o 5 % nižšie ako korešpondujúce
priemerné európske ceny (graf 14).
158. Štúdia ež vykonala bilaterálne porovnania priemernej veľkoobchodnej ceny vo Švédsku a každej zo
17 krajín. Priemerná cena súboru liekov v 10 krajinách bola v rozmedzí +/- 5 % od priemernej švédskej ceny
(graf 15). Len v 5 krajinách bola priemerná cena aspoň o 10 % vyššia ako priemerná cena vo Švédsku. Rozdiely
medzi krajinami s najvyššou cenou a Švédskom neboli markantné, pretože sa týkali najpredávanejších liekov
vo Švédsku. Priemerná úroveň cien nových liekov v Nemecku, krajine s najvyššou úrovňou, bola o 14 % vyššia
ako priemerná cenová úroveň vo Švédsku. Naviac, len v jednej krajine – Španielsku – bola priemerná úroveň
cien o 10 % nižšia ako priemerná cena vo Švédsku.

Porovnanie kúpyschopnos obyvateľstva verzus výmenné kurzy
pre porovnanie cien liekov
159. Jedným z problémov autorov týchto štúdií bol efekt úpravy rozdielov v kúpyschopnos pri výmene
švédskych korún na eurá, pri zvážení celkovej úrovne cien (z hľadiska celkovej ekonomiky). Následné konverzie
ukazujú, že švédske ceny liekov na veľkoobchodnej úrovni sú rela vne nižšie, ako keď sú ceny porovnané
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s použi m výmenných kurzov. V štúdii 180 najpredávanejších liekov vo Švédsku bola priemerná cena liekov
v Dánsku rovnaká ako vo Švédsku, len Nórsko malo nižšie ceny. Podobne aj priemerná cena liekov schválených
prostredníctvom LFN bola vo Švédsku nižšia ako vo všetkých krajinách okrem Dánska, Nórska a Švajčiarska.
Preto sú ceny liekov vo Švédsku nižšie ako by sa dalo čakať, pokiaľ vezmeme do úvahy, že ceny tovarov sú vo
všeobecnos vo Švédsku vysoké v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Konverzia s použi m PPP
namiesto výmenných kurzov pre jednotlivý liek je však platná len do tej miery, do akej má reprezenta vna
skupina tovarov podobné charakteris ky ako lieky. Jedno jasné meranie, podľa ktorého sa lieky líšia od väčšiny
tovarov zaradených do nákupného košíka je, že väčšina zákazníkov nepla plnú cenu liekov.

Porovnania cien liekov vo Švédsku pred vytvorením LFN
160. Na základe výsledkov správy o veľkoobchodných cenách najpredávanejších produktov v roku 200149
– pred vytvorením LFN – sa zdá, že sa švédske ceny v roku 2004 mierne zvýšili vzhľadom na iné európske
krajiny. V roku 2001 veľkoobchodné ceny 1 % najpredávanejších produktov vo Švédsku boli aspoň o 5 % vyššie
ako korešpondujúce priemerné veľkoobchodné ceny. Zodpovedajúci údaj pre rok 2004 bol 25 %.
161. Zdanlivý vzostup švédskych veľkoobchodných cien najpredávanejších produktov vzhľadom na iné
európske krajiny nie je zjavný v bilaterálnych porovnaniach nových produktov. Na základe výsledkov správy
z roku 2001 o cenách 59 nových liekov, pre ktoré vláda v roku 1998 a 1999 dohodla uhrádzanú cenu (NSIB,
2001), bola priemerná cena týchto liekov v dvoch krajinách – Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve – aspoň
o 10 % vyššia ako priemerná cena vo Švédsku (graf 15).50 V roku 2004 bola v štyroch krajinách priemerná
cena nových liekov vyššia ako priemerná cena vo Švédsku. Naviac, priemerná cena nových produktov v roku
2000 vo Švédsku bola približne rovnaká alebo vyššia ako priemerná cena v devia ch krajinách – v porovnaní
s devia mi krajinami v roku 2004.

Porovnania veľkoobchodných a maloobchodných cien liekov
162. Mar kainen a kol. (2005) analyzovali veľkoobchodné a maloobchodné ceny (s DPH aj bez DPH) 8 liekov,
ktoré dostali povolenie k predaju v Európe prostredníctvom centralizovaného procesu. Štúdia porovnávala
veľkoobchodné ceny v siedmych krajinách a maloobchodné ceny v devia ch krajinách so Švédskom ako
referenčnou krajinou. Štúdia zis la, že priemerné veľkoobchodné ceny 8 produktov vo Švédsku boli o 19 %
nižšie ako v Írsku a o 9 % nižšie ako v Dánsku, o 20 % vyššie ako v Belgicku, o 18 % vyššie ako v Španielsku
a podobné ako vo Fínsku a Francúzsku. Porovnanie maloobchodných cien ukázalo, že priemerné ceny vo
Švédsku sú pri porovnaní s ostatnými krajinami ešte nižšie, ako tomu bolo u veľkoobchodných cien. Autori to
pripísali Švédsku, Belgicku a Francúzsku, ktoré mali nižšie maloobchodné ceny a nízke lekárenské marže a DPH
(maloobchodné ceny v Holandsku boli najnižšie, ale údaje o veľkoobchodných maržiach neboli dostupné).
163. Nedávny prieskum Eurostat porovnal úrovne maloobchodných cien u 181 rôznych farmaceu ckých
produktov v 33 európskych krajinách (EUROSTAT, 2007). Maloobchodné ceny vo Švédsku ho radia do skupiny
6 krajín, ktorých ceny sú mierne nižšie ako je priemer európskej dvadsaťpäťky. Podobne, ak sú do analýzy
zaradené len európske krajiny OECD, potom švédske maloobchodné ceny sú mierne pod priemerom týchto
krajín, podobne ako maloobchodné ceny v Portugalsku, Spojenom kráľovstve a Francúzsku.

Pôvodná analýza cien výrobcov
164. Priemerný podiel výrobcov z verejnej maloobchodnej ceny liekov vo Švédsku je 80 % , čo je zďaleka
najvyšší podiel zo skúmaných krajín. Portugalsko je druhou krajinou s 68 % podielom pre výrobcov (VFA,
2006). Percentuálny podiel pripadajúci na veľkoobchodných predajcov sa pohybuje od 3 % vo Švédsku,
Francúzsku a Fínsku do 11 % v Írsku. Rozdiel v podiele lekární z maloobchodných cien je ešte väčší, v rozmedzí
49
50

Ako bolo uvedené v LFN (2005c).
Írsko, ktoré zaznamenalo v štúdii nových produktov v roku 2004 vyššiu priemernú cenu ako Švédsko (LFN, 2006d),
nebolo zaradené v staršej štúdii vykonanej NSIB (2001).
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od 15 % v Nórsku – 16 % v Dánsku a 17 % vo Švédsku – do 29 % v Belgicku. Podobný rozdiel existuje pre dane
z maloobchodného predaja liekov. Tieto odhady neberú do úvahy pevne stanovené poplatky za lekárenské
služby, ktoré sú pripočítané k maloobchodnej cene lieku v niektorých, ale nie vo všetkých krajinách.
165. S použi m informácií z VFA (2006) o štruktúre cien liekov v Európe môžu byť priemerné ceny výrobcov
odhadnuté z priemerných veľkoobchodných cien vypočítaných v štúdiách LFN (LFN, 2005c; LFN, 2006d).51
Výsledky sú zobrazené v tabuľke č. 5.52 Za aľ čo priemerné veľkoobchodné ceny 180 najpredávanejších
produktov vo Švédsku boli rovnaké alebo nižšie ako priemerné ceny týchto produktov v 9 zo 16 krajín. Rozdiel
medzi priemernou cenou výrobcu vo Švédsku a Švajčiarsku (16 %), krajine s najvyššou priemernou cenou
výrobcu, je menší ako porovnateľný rozdiel veľkoobchodných cien (22 %). Priemerné veľkoobchodné ceny
v krajine s najvyššími cenami, Írsku, sú o 29 % vyššie ako ceny vo Švédsku, ale rozdiel je len 14 % na úrovni
cien výrobcu. Pri porovnaní veľkoobchodných cien s 10 krajinami malo len Nemecko priemerné ceny výrobcu
pre nové produkty vyššie ako priemerné ceny vo Švédsku.
Tabuľka č. 5: Rozdiel priemerných cien liekov v 16 európskych krajinách (Švédsko = 100)
Top predávaných 180 liekov
Veľkodistribučná cena

Nové lieky

Cena výrobcu

Veľkodistribučná cena

Cena výrobcu

Rakúsko

104

94

102

92

Belgicko

97

89

97

89

Dánsko

110

93

108

95

Fínsko

101

100

100

99

Francúzsko

98

97

96

95

Nemecko

118

114

114

110

Grécko

93

89

98

93

Írsko

129

114

112

99

Taliansko

97

91

104

98

Holandsko

112

100

111

100

Nórsko

98

94

104

100

Portugalsko

100

93

99

92

Španielsko

95

89

90

85

Švajčiarsko

122

116

101

96

Veľká Británia

121

109

110

99

Zdroj: Autorove analýzy založené na dátach zo štúdií - LFN (2005c), Interna onal price comparison of best selling
medicines (English summary), Report to the Department of Social Aﬀairs Swedish Government; LFN (2006d), Report on
the task of carrying out an Interna onal price comparison of new products (English summary), Report to the Department
of Social Aﬀairs Swedish Government; VFA (Verband Forschender Arzneimi elhersteller e.V.) (2006), The pharmaceu cal
industry in Germany – Sta s cs 2006, Berlin

Štúdie porovnania cien, kde Švédsko nie je referenčnou krajinou
166. V štúdii porovnávajúcej úroveň cien bývalých výrobcov v devia ch európskych krajinách plus Kanade
a USA počas druhého kvartálu roku 2003 (IMS, 2003)53, boli ceny vo Švédsku o 10 % nižšie ako vo Švajčiarsku.
Tá istá štúdia ukázala, že maloobchodné ceny vo Švédsku sú o 22 % nižšie ako vo Švajčiarsku. Canadian
Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB) vydáva výročnú správu, ktorá obsahuje porovnanie cien
51

52

Údaje o štruktúre cien sú získané z VFA (2006) a sú platné od roku 2004. Údaje sú prezentované ako podiel z priemernej maloobchodnej
ceny, ktorý pripadá výrobcom, veľkoobchodným predajcom, lekárňam a na dane. Údaje pre Rakúsko, Grécko a Spojené kráľovstvo boli
získané od Eurostat a sú platné od roku 2000. Údaje pre Švédsko, Francúzsko, Holandsko a Írsko sú len pre farmaceu cké prípravky na
lekársky predpis a/alebo uhrádzané farmaceu cké prípravky.
Island a Luxembursko boli vylúčené, pretože údaj o štruktúre ceny v týchto krajinách nebol dostupný.

53

Najpredávanejších 100 farmaceu ckých prípravkov vo Švajčiarsku v druhom kvartáli roku 2003.
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bývalých výrobcov v siedmych krajinách. Index cien používa kanadskú spotrebu pre zváženie vstupných
údajov o cenách. Výročná správa z roku 2005 (PMPRB, 2006) ukázala, že priemerné ceny bývalých výrobcov vo
Švédsku boli v roku 2005 o 3 % nižšie ako v Kanade, ale v roku 1997 o 6 % vyššie. Nakoniec štúdia Austrálskej
komisie pre produk vitu (Australia`s Produc vity Commission - APC) (2001) 150 najpredávanejších liekov
v Austrálii od júna 2000 ukázala, že priemerné ceny bývalých výrobcov vo Švédsku boli významne vyššie ako
v Austrálii, hoci rozdiel priemernej ceny nového, inova vneho lieku bol menší.
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