Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 683/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen kustannustehokkaampien rinnakkaislääkkeiden edistämisestä lääkehuollossa
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Eero Suutarin /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 683/2018 vp:
Mitä asianomainen ministeriö aikoo tehdä edistääkseen kustannusvaikuttavampien lääkkeiden (esim. biosimilaarit) määräämistä useammalle potilaalle, jotta paras mahdollinen lääkehoito voidaan tarjota yhä useammalle?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma on kuulunut pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman hankkeisiin. Toimeenpano-ohjelman keskeiset tavoitteet liittyivät lääkehoitojen vaikuttavuuteen, turvallisuuteen, laatuun ja taloudellisuuteen. Näiden lisäksi ohjelman tarkoitus oli edistää hallitusohjelman tavoitteita terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta ja kustannusten hallinnasta. Osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa laadittiin suunnitelma biosimilaarien käyttöönoton edistämiseksi maassamme (2016). Biosimilaarien käyttöönottoa edistämällä tähdätään biologisten lääkkeiden aiheuttamien kustannusten taittumiseen potilaiden lääkehoitojen vaikuttavuuden siitä vaarantumatta. Suunnitelma sisälsi toimenpiteitä, joiden tavoitteena oli mm. lisätä lääkkeen määrääjien biosimilaarituntemusta sekä
osallistaa toimijat laatimaan omiin tarpeisiinsa sopivia ohjeistuksia turvallisten lääkevaihtojen
varmistamiseksi.
Tämän lisäksi Sipilän hallitusohjelmassa lääkekorvauksiin kohdistettiin 150 miljoonan euron
säästö julkiseen talouteen vuodesta 2017 lukien valtiontalouden tasapainottamiseksi. Osana lääkekorvaussäästöjä hallitus on toteuttanut laki- ja asetusmuutoksia, jotka edistävät liikeyritysten
välistä hintakilpailua ja rationaalista lääkehoitoa.
Sipilän hallitus on lisännyt sairausvakuutuslakiin 1.1.2017 alkaen uuden hinnoittelusäännöksen
ensimmäiselle korvattavalle biosimilaarille. Säännöksessä määritellään ensimmäiselle korvattavaksi hyväksyttävälle biosimilaarille kohtuulliseksi katsottava hintataso suhteessa vastaavaan
biologiseen alkuperäisvalmisteeseen. Korvattavuuden saamiseksi markkinoille tulevan ensimmäisen biosimilaarin hinnan tulee olla vähintään 30 prosenttia alempi kuin korvausjärjestelmässä olevan alkuperäisvalmisteen. Sairausvakuutuslakiin on lisätty myös viranomaisaloitteinen menettely biosimilaaria vastaavien alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan kohtuullisuuden
uudelleenarvioinnista ensimmäisen biosimilaarivalmisteen tultua korvausjärjestelmään. Arviointimenettelyn käynnistäminen edellyttää, että biosimilaarivalmiste on kaupan ja yleisesti saatavilla arviointityötä käynnistettäessä.
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Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi 1.1.2017 voimaan tulleella asetuksellaan muuttanut
lääkkeen määräämisestä annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta edistääkseen biosimilaarien käyttöä. Jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla biosimilaari, tulee lääkkeen määrääjän
voimassa olevan asetuksen mukaan ensisijaisesti valita näistä vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista lääkevalmisteista hinnaltaan edullisin. Toisin toimiessaan lääkärin tulee perustella valintansa lääketieteellisesti ja merkitä perustelu potilasasiakirjoihin.
Pääministeri Sipilän hallitus pyysi osana sote–uudistusta virkamiehiltä näkökulmia lääkehoitoon
ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista ja asiasta on julkaistu virkamiesmuistio (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:5). Kustannusvaikuttavaa lääkehoitoa
tulee edistää jatkossakin. Raportin mukaan lääkehoidon hintasääntelyä tulisi hyödyntää tarkoituksenmukaisen rahoituksen tasapainottamisessa ja lääkehoidon kustannusten kasvun hallinnassa. Edullisimpien lääkevalmisteiden kysynnän lisäämiseksi ja tarjonnan turvaamiseksi taloudelliseen lääkkeen määräämiseen olisi syytä kohdentaa ohjausta nykyistä vahvemmin esim. biosimilaarien osalta.
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