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Svensk hälso- och sjukvård bör 
kunna använda läkemedel mer 
kostnadseffektivt. Under de 
fem föregående åren ökade lä-
kemedelsnotan med högst en-
staka procent varje år [1, 2], men 
framöver beräknas kostnaderna 
för läkemedel åter öka med 5–10 
procent årligen [1-3]. Utgifterna 
2015 var 40,5 miljarder kronor, 
varav 28 miljarder för recept och 
7,8 miljarder för läkemedel till 
sjukhusvårdade patienter [1]. 

Förmånen täcker en sjunkan-
de andel, 66 procent av kostna-
derna för recept år 2015. Notan 
för läkemedel vid högspecialiserad vård 
ökar snabbast [2, 3]. Behandling med ett 
läkemedel för en enda patient kan kosta 
0,2–0,5 miljoner kronor/år, för vissa särlä-
kemedel upp till 2–5 miljoner kronor/år. 

Biosimilarer borde vara billigare
Vi läkare bör ordinera väldokumenterade 
generika och biosimilarer så att resurser 
frigörs för att finansiera de nya terapier 
som bedöms vara effektiva [4-6]. Biosimi-
larer kan förskrivas i högre grad och borde 
vara billigare än vad de är i dag. I Norge är 
priset för biosimilarer av infliximab 20–30 
procent av priset för originalet [7]. I Sverige 

är motsvarande siffra 50 procent 
eller högre. 

I ett kort perspektiv kommer 
nya och dyra terapier med mått-
ligt dokumenterade effekter för 
små patientgrupper att lanse-
ras [5, 6, 8], vilket utmanar häl-
so- och sjukvårdens förmåga till 
prioriteringar. Detta styrks av 
att exceptionellt dyra cancer- 
och särläkemedel dominerar se-
nare års registreringar hos lä-
kemedelsmyndigheterna i USA 
och EU. År 2015 registrerades i 
USA 45 nya läkemedel, varav 30 
procent avsåg cancerläkemedel 

och knappt 50 procent särläkemedel [6, 8]. 
Dessa läkemedel har ofta begränsade ef-
fekter. Särläkemedel svarade för 30–40 pro-
cent av amerikanska godkännanden 2013–
2014 [8].

Ojävig expertis med integritet behövs
Det är därför klokt att svensk och interna-
tionell hälso- och sjukvård sedan ett de-
cennium – särskilt intensivt de senaste 
åren – introducerat olika modeller för ra-
tionell introduktion av nya läkemedel [5, 
6, 9]. Representanter för den forskande lä-
kemedelsindustrin och för vissa patient-
föreningar har hävdat att nya läkemedel 
introduceras långsamt inom svensk sjuk-
vård [10]. Ståndpunkten är tveksam, efter-
som högst hälften av nyregistrerade lä-
kemedel bedöms vara väsentliga behand-
lingstillskott [6, 11]. 

Det krävs därför bättre tillgång till ve-
tenskapligt skolad ojävig expertis med in-
tegritet för att bedöma vilka nya läkeme-
del som ska införas och följas upp i hälso- 
och sjukvården. Läkare och experter med 
finansiell och annan relation till industrin 
kan påverkas av företagens marknadsfö-
ring [6, 12]. 

Utmärkt exempel på introduktion
I veckans nummer av Läkartidningen re-
dovisar Susanna M Wallerstedt erfaren-
heterna av introduktionsfinansiering av 
nya läkemedel i Västra Götalandsregio-
nen. Två gånger per år kan olika gruppe-
ringar nominera nya läkemedelsbehand-

lingar för ordnat införande, så att patien-
ter snabbt får tillgång till ny behandling 
med god effekt. 

Under 5 år nominerades 111 behandling-
ar för finansering. 84 läkemedel utvärde-
rades av expertis, varav 57 fick hög eller 
medelhög prioritet. En allsidigt samman-
satt expertgrupp följde strikta jävsregler 
och värderade tillgängliga underlag uti-
från a) sjukdomens svårighetsgrad, b) lä-
kemedelsbehandlingens effekt och c) det 
vetenskapliga underlagets styrka samt 
gjorde d) en sammanvägd prioritering. 

Flertalet av de 57 nominerade behand-
lingarna bedömdes ha måttligt till starkt 
vetenskapligt underlag. Behandling av 
sjukdomar av hög svårighetsgrad domine-
rade. Onkologiska läkemedel var vanliga. 

Susanna M Wallerstedt noterar att ett 

HUVUDBUDSKAP
b Cancer- och särläkemedel med modesta 
bevisade effekter dominerar bland nyre-
gistrerade läkemedel. 
b Västra Götalandsregionen har god erfa-
renhet av introduktionsfinansiering av nya 
dyra läkemedel med hög eller medelhög 
prioritet efter allsidig expertbedömning. 
b TLV bör få i uppdrag att bedöma kost-
nadseffektivitet av slutenvårdsläkemedel.
b Nya läkemedel och biosimilarer förefaller 
dyra i Sverige och bör nationellt upphand-
las i internationellt samarbete. 
b Introduktion av nya läkemedel kräver 
engagemang och tillgång till obunden far-
makoterapeutisk och klinisk farmakologisk 
expertis i landsting och regioner.

Steg mot rationell introduktion 
av nya läkemedel i Sverige

Nya dyra läkemedel måste utvärderas kritiskt 
av ojävig expertis innan de introduceras i den 
svenska hälso- och sjukvården, och upphand-
lingen bör göras på nationell bas för att få 
en rimlig prissättning. (Se även artiklarna på 
sidorna XXXX och XXXX i veckans nummer av 
Läkartidningen.)
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ökat antal av de nominerade läkemedlen 
under senare år har varit dokumenterade 
enbart genom fallstudier, dvs utan kon-
trollerad prövning. Detta är i linje med att 
särläkemedel svarar för 30–40 procent av 
antalet registerade läkemedel de senaste 
åren [8]. I en ettårig uppföljning av kost-
naderna för nya läkemedel i regionen fann 
hon att läkemedel som beviljats introduk-
tionsfinansiering dominerade. 

Rapporten är ett utmärkt exempel på 
hur ett landsting eller en region kan intro-
ducera nya läkemedel med stringenta ve-
tenskapliga metoder vid värdering av be-
hov, nytta och säkerhet samt vid uppfölj-

ning av behandlingsresultaten. Professio-
nellt medicinskt engagemang och tillgång 
till farmakoterapeutisk, klinisk farmako-
logisk, epidemiologisk och hälsoekono-
misk kompetens är viktig. 

Kritisk läkemedelsvärdering är A och O
I en annan artikel i veckans nummer sam-
manfattar Jan Liliemark och medarbeta-
re hur landstingens gemensamma bered-
ningsgrupp för nya terapier (NT-rådet) tol-
kar riksdagens etiska regelverk för hälso- 
och sjukvårdens prioriteringar. NT-rådet 
vägleder landsting och regioner i hur nya 
dyra läkemedel bör ordineras i slutenvår-
den, eftersom dessa inte ingår i förmåns-
systemet och därmed inte utvärderas av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV). 

NT-rådet redovisar sin policy för prio-
riteringar utifrån riksdagens etiska ram-
verk: människovärdes-, behovs- och soli-
daritets- samt kostnadseffektivitetsprin-
cipen. Rådet betraktar principerna för be-
hov, solidaritet och kostnadseffektivitet 
i fyra dimensioner: a) tillståndets svårig-
hetsgrad, b) tillståndets sällsynthet, c) in-
terventionens effekt och d) tillförlitlighet 
hos den hälsoekonomiska dokumentatio-
nen. 

Jan Liliemark och medarbetare anser 
att hög svårighetsgrad bör ge stark betal-

ningsvilja för terapin. Det är förtjänstfullt 
att NT-rådet formulerat ett förslag till po-
licy och inbjuder till diskussion. Jag tyck-
er att artikelförfattarna borde ge parame-
tern »god effekt av behandlingen« en cen-
tral roll vid prioriteringen. Oavsett sjuk-
domens svårighetsgrad bör en patient ha 
rätt till effektiv och säker terapi. 

Kritisk läkemedelsvärdering är A och O 
vid bedömning av huruvida en ny, dyr te-
rapi också är effektiv. Här saknar jag en 
diskussion av Jan Liliemark och medarbe-
tare kring det centrala med jävspolicy och 
årliga jävsdeklarationer för medverkande 
expertis i NT-rådet.   

Framtida introduktion av nya läkemedel
Det är angeläget att TLV snarast får i upp-
drag att bedöma alla läkemedels kost-
nadseffektivitet. Det är olyckligt att prio-
riteringar av nya dyra läkemedel sker både 
via TLV (för läkemedel på recept) och via 
NT-rådet (för slutenvårdsläkemedel). TLV 
bör ges ett utökat uppdrag med värdering 
av kostnadseffektivitet av slutenvårdslä-
kemedel, där expertis från Läkemedelsver-
ket/den europeiska läkemedelsmyndig-
heten EMA samt landsting och akademi i 
ökad grad engageras. 

God följsamhet till rekommendationer 
och beslut främjas om medicinsk sakkun-
skap från hälso- och sjukvården engage-
ras. Detta är erfarenheterna i Skottland, 
som har en snabb och effektiv nationell 
värdering av nyttan med nya terapier [13]. 
Majoriteten av experter rekryteras från lo-
kala läkemedelskommittéer, vilket borgar 
för god implementering av rekommenda-
tionerna [13]. 

En nationell modell för upphandling av nya 
dyra läkemedel skulle vara bra. De svens-
ka landstingens former för upphandling 
är inte anpassade för att få rimliga priser 
på nya dyra läkemedel. En splittrad upp-
handlingsprocess ger läkemedelsindu-
strin övertag. Sverige tycks i dag betala 
högre priser för nya läkemedel och biosi-
milarer än andra länder [6, 7]. Bedömning 
och acceptans av nya läkemedels pris-
sättning sker med fördel i internationellt 
samarbete inom EU, t ex via ledande euro-
peiska universitetssjukhus.

Landsting och regioner bör utveckla en 
komplett modell för introduktion av nya 
läkemedel [4-6, 9] med 

     b framtidsspaning
     b prognostisering av dels antalet patien-
ter aktuella för nya läkemedel, dels kost-
nader

     b kritisk läkemedelsvärdering
     b i vissa fall introduktionsprotokoll 
     b uppföljning av behandlingsresultat och 
kostnader. 

Delar av modellen är införd i flera lands-
ting via samarbete mellan Region Skåne, 
Västra Götalandsregionen, Stockholms 
läns landsting och Region Östergötland 
samt via NT-rådet [9].

Det är otillräckligt med enbart en cen-
traliserad, nationell väg för introduktion 
av nya läkemedel, eftersom lokal anpass-
ning och kompetens för värdering, an-
vändning och uppföljning av läkemedel 
är viktig. Förstärkta resurser med farma-
koterapeutisk, klinisk farmakologisk och 
läkemedelsepidemiologisk kompetens i 
regioner och landsting krävs. Detta kan vi-
talisera behandlingsforskning för nya och 
etablerade terapier liksom läkemedels-
kommittéernas verksamhet i landsting 
och regioner. 

Nyligen har ett elegant globalt projekt redo-
visat i vilken grad etablerade diagnostiska 
och terapeutiska riktlinjer faktiskt  till-
lämpas och påverkar dödlighet för patien-
ter i hög-, medel- och låginkomstländer 
inom hjärt–kärlområdet [14]. Denna form 
av behandlingsforskning är snarlik den 
typ av uppföljning som presenterats som 
lämplig av nya läkemedel lokalt, nationellt 
och internationellt [5, 6, 9].s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Lars 
L Gustafsson var ordförande för Läksak (Läkeme
delssakkunniga) vid Stockholms läns landsting 
2000–2009 och delansvarig för specialläkeme
delsprojektet som utvecklade och införde modeller 
för introduktion av nya läkemedel i Stockholms läns 
landsting [5].
Citera som: Läkartidningen. 2016;113:D93D

»De svenska landstingens  
former för upphandling är 
inte anpassade för att få 
rimliga priser på nya dyra 
läkemedel.«
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