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Svar på skriftligt spörsmål om erhållande av ersättning för kliniska
näringspreparat för minnessjuka
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 493/2017 rd undertecknat av
riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen / sd:
Vilka åtgärder har regeringen för avsikt att vidta för att utöka FPA:s ersättningar för
kliniska näringspreparat så att de också omfattar minnessjuka?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt 5 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) har en försäkrad rätt att få ersättning för kostnaderna
för kliniska näringspreparat, om en läkare har förskrivit preparaten för behandling av en svår sjukdom och
preparaten används vid behandling av en svår sjukdom för att ersätta eller komplettera dieten eller en del
av den. Dessutom förutsätts att preparaten har skaffats på apotek eller sjukhus och att de har godkänts
som ersättningsgilla och att ett skäligt partipris har fastställts för dem. De sjukdomar som avses i lagen
och för vilka de kliniska näringspreparaten är ersättningsgilla föreskrivs det om i statsrådets förordning
om ersättning av kostnaderna för kliniska näringspreparat (27/2013). Folkpensionsanstalten betalar
sjukförsäkringsersättning för kliniska näringspreparat till sökande som behöver läkemedelspreparat, som
har godkänts som ersättningsgilla av läkemedelsprisnämnden, som finns i anslutning till social- och
hälsovårdsministeriet, för vård av sjukdomar enligt statsrådets förordning.
Rekommendationen för god medicinsk praxis för minnessjuka har publicerats 27.1.2017. I
rekommendationen har man samlat de nyaste bevisen för förebyggande och vård av minnessjukdomar
samt utrett nyttan av användningen av kliniska läkemedelspreparat vid behandling av Alzheimers
sjukdom. Enligt rekommendationen för god medicinsk praxis har man inte kunnat påvaisa att kliniska
näringspreparat skulle ha några effekter på minnet eller hur minnessjuka klarar sig i vardagen.
Efter att rekommendationen för god medicinsk praxis har det publicerats en undersökning (Soininen m.fl.
2017), för vilken professor Soininen är första författare. Enligt undersökningen verkar kliniska
näringspreparat inte ha någon inverkan på den kognitiva funktionsförmågan som helhet vid Alzheimers
sjukdom, även om vissa mätpunkter för tanke- och funktionsförmågan i vardagssituationer försvagades
mindre hos personer som använde kliniska näringspreparat än hos personer i referensgruppen. Forskarna
ansåg att resultaten förutsatte forsatta undersökningar. The Lancet Neurology.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS1474-4422(17)30332-0/fulltext?elsca1=tlxpr.
Slutsatserna från undersökningen har dock rubricerats på olika sätt.
Kliniska näringspreparat är ersättningsgilla enligt det statsrådsbeslut som getts med stöd av
sjukförsäkringslagen endast för de svåraste näringsbristerna, som på kort sikt kan hota patientens liv.
Minnessjukdomar omfattas inte för tillfället av förordningen och därigenom är de kliniska
näringspreparaten för vård av dessa sjukdomar inte ersättningsgilla. Det finns inte ännu tillräckligt
mycket medicinska grunder för att kliniska näringspreparat ska vara ersättningsgilla vid behandlingen av
minnessjuka. Social- och hälsovårdsministeriet följer med hur situationen utvecklas och tillhörande
forskningsdata ackumuleras. Dessutom utreder utredningspersonen, professor Heikki Ruskoaho för
närvarande utvecklingsbehoven beträffande systemet för läkemedelsersättning och omfattningen av vad
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som ska ersättas.

Helsingfors 1.12.2017
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

