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Värde Kostnader 



Figur 2.1  Läkemedelsmarknaden – en 

relation mellan tre parter (s 47) 



Vilka värden? 

När skapas värden? 

När vet vi att det är en 
framgång? 



Hälsovinst – levnadsår 
Insulin vid typ 1 diabetes 1922=> 

Figur 3.1  Förväntad återstående livslängd 

för en 10-åring (s 69) 



Vinster, värden och kostnader 
Tamoxifen och trastuzumab vid bröstcancer 

Figur 3.3  Ökade värden och kostnader med 

tamoxifen och trastuzumab (s 83) 



Värdet skapas 
vid användning 
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Tabell 2.2  Det nya 

evidenspanoramat (s 53) 



Utmaningar 

 Olika villkor för läkemedel i öppenvård 
och slutenvård 

 

 Nationella och regionala nivån behöver gå 
i takt 

 

 Systematisk uppföljning av användning i 
klinisk praxis för att mäta relativ effekt, 
patientnytta och kostnader 



Dupuits bro 

Foto: Pierre Mens / Øresundsbron 



Slutsatser 

• Utveckla analys av data från klinisk 
praxis  

• Regionala skillnader möjliggör studier av 
orsaker till och konsekvenser av 
över- och underkonsumtion 



Regionala variationer 
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Figur 4.3 Försäljning av cancerläkemedel per incident fall (s 99) Figur 4.1 Antal personer med pågående behandling med 

biologiska läkemedel vid reumatoid artrit (s 95) 
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• Ta bort skillnader i principer för beslut om 
läkemedel i öppen- och slutenvård 

• Statlig budget för innovativa läkemedel vid TLV 

• Värdering och budget på nationell nivå samt 
utveckla engagemang på landstingsnivå för 
utvärdering, implementering och uppföljning  
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