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I målet är ostridigt att medicinsk behandling av svår ED ska betraktas som angelägen samt att
behandling med Cialis är kostnadseffektiv. Behandling med Cialis är vidare mindre kostsam och
– på grund av användningssättet – mer ändamålsenlig än behandling med de läkemedel som
redan godkänts för ED utan begränsning till en viss patientgrupp. De medicinska bedömningar
som måste göras för att begränsa förskrivningen av Cialis till patientgruppen med svår ED
framstår inte som mer komplicerade eller osäkra än de som görs i fråga om åtskilliga andra
diagnoser.
Vi anser mot den bakgrunden att Cialis ska ingå i läkemedelsförmånerna för patienter med svår
ED. För att bidra till att begränsningen till den svårast drabbade patientgruppen efterlevs bör
bolaget åläggas att i sin marknadsföring ange att Cialis subventioneras endast för patienter med
svår ED.
När det gäller villkoret att initial förskrivning ska göras av läkare med specialistkompetens i
urologi anser vi, med hänsyn till vad bl.a. LFN har anfört om sådana omständigheter som
tillgången till specialistläkare i landet och åtföljande svårigheter att få likvärdig sjukvård, att ett
sådant villkor inte bör uppställas.
I fråga om uppföljningsstudie och försäljningspris gör vi samma bedömning som kammarrätten.
Regeringsrättens avgörande borde ha utformats i enlighet med vårt ställningstagande.
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