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Förord
Sveriges läkemedelskostnader förväntas stiga i framtiden till följd av 
en åldrande befolkning och av att nya, effektivare och dyrare läkemedel 
introduceras. Vi lever längre, fler sjukdomar kan effektivt behandlas och 
nya, mer specialiserade läkemedel tenderar att vara mer kostsamma. 
Rätt använda ger nya läkemedel bättre hälsa och bidrar till välfärden. 
Samtidigt är samhällets resurser begränsade. Det är nödvändigt att 
prioritera, men frågan är hur och på vilka grunder. Ofta uppstår läke-
medelsrelaterade vinster och kostnader i olika samhällssektorer och vid 
olika tidpunkter. Uppfattningen om ett läkemedels värde kan därför se 
mycket olika ut ur olika perspektiv. 

Effektiv introduktion och användning av läkemedel kräver därför 
svar på svåra frågor: Vilka värden skapas för den enskilda patienten, 
vården och samhället i stort? Hur tar de som fattar besluten reda på det? 
Hur ska nytta vägas mot kostnad? Hur ska vården förhålla sig till nya, 
innovativa läkemedel? Hur kan berörda aktörer på olika nivåer verka för 
att läkemedlens potentiella värden realiseras i så hög grad som möjligt? 

Staten och landstingen arbetar bland annat med en nationell läke-
medelsstrategi och med processer för ordnat införande av nya läkemedel. 
Den kritiska frågan om värdet av – särskilt nya – läkemedel har emel-
lertid inte fokuserats, än mindre besvarats. Med uppmuntran från viktiga 
aktörer – och med finansiellt stöd från flera av dem – startade därför 
SNS 2011 forskningsprogrammet Värdet av nya läkemedel. Uppgiften var 
att belysa vad ett läkemedels värde är, hur det kan definieras och beräk-
nas, och härigenom bidra till bättre beslut om läkemedelsanvändningen. 

Forskningsprogrammet består av en förstudie, elva delstudier och 
denna slutrapport. Studierna har utförts av akademiskt verksamma 
hälsoekonomer eller epidemiologer, flertalet under medverkan av medi-
cinskt sakkunniga. Forskningsprogrammet beskrivs i slutet av denna 
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skrift, där det också finns en förteckning över alla rapporter, samtliga 
nedladdningsbara från www.sns.se/forskning.

Slutrapporten har skrivits av professor Bengt Jönsson och fil.dr 
Katarina Steen Carlsson. De presenteras närmare på annan plats. De-
ras uppdrag har varit att skriva en rapport om forskningsprogrammets 
frågeställningar, baserad på delstudierna kompletterade med annan 
kunskap, och att lyfta fram viktiga policyfrågor.

Forskningsprogrammet har haft en mycket engagerad referensgrupp 
under ordförandeskap av Michael Sohlman, f.d. vd för Nobelstiftelsen. 
Den var sammansatt av representanter för departement och myndighe-
ter, landsting, apoteks- och läkemedelsbranschen. Ledamöterna finns 
förtecknade i slutet av rapporten. Diskussionerna i referensgruppen har 
varit lärorika och konstruktiva. Värdefulla synpunkter har lämnats på 
frågeställningar, beskrivningar och analyser. 

Såväl delrapporterna som slutrapporten har granskats av fristående 
forskare eller andra sakkunniga. Varken granskarna eller referensgrup-
pen ansvarar dock för studiernas innehåll. För analys, slutsatser och 
förslag svarar helt och hållet de olika studiernas författare. SNS som or-
ganisation tar inte ställning till dessa. SNS har som uppdrag att initiera 
och presentera forskningsbaserade analyser av viktiga samhällsfrågor. 

Forskningsprogrammet leddes till och med januari 2013 av dåvarande 
forskningsledaren vid SNS med.dr Johanna Lind. Ett stort tack till 
henne och alla andra som bidragit till arbetet!

Stockholm i oktober 2013
Göran Arvidsson
docent, forskningsledare SNS
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Sammanfattning
Denna bok är slutrapport i SNS forskningsprogram Värdet av nya lä-
kemedel. Syftet med forskningsprogrammet har varit att bidra med 
kunskapsunderlag för beslut som styr tillgången till nya läkemedel och 
hur läkemedel används. Fokus har legat på att belysa värdet av – framför 
allt nya – läkemedel ur ett brett och långsiktigt samhällsperspektiv.

Myndighetsbeslut om införande och subventionering av nya lä-
kemedel, liksom beslut om användning av läkemedel på enskilda pa-
tienter, fattas under osäkerhet, ibland stor osäkerhet. Denna osäkerhet 
återspeglas hos landstingen och sjukvården, som ska välja och bekosta 
behandlingar, och hos läkemedelsföretagen, som ska avgöra vilka läke-
medel som ska utvecklas och lanseras och till vilka priser. 

Syftet med denna skrift är att stimulera till reflektion och diskussion 
om vad en värdebaserad läkemedelspolitik och läkemedelsanvändning 
kan innebära. 

Att värdet av ett läkemedel har kommit i fokus i läkemedelspolitiken 
beror på en mängd samverkande faktorer:
1.  Tidigare nya, innovativa läkemedel, finns nu tillgängliga till låga 

kostnader till följd av prissänkningar efter patenttidens utgång. 
Dagens nya läkemedel måste vara bättre än dessa och samtidigt 
konkurrenskraftiga i pris. 

2.  Utveckling av nya läkemedel har blivit allt dyrare; den genomsnitt-
liga utvecklingskostnaden för ett nytt läkemedel är idag över 10 
miljarder kronor. 

3.  Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för sjuk-
vården och samhället. Men sjukvårdens förmåga att betala har inte 
ökat i samma grad som kostnaderna för att utveckla dem. 

4.  Läkemedelsindustrin har blivit allt mer beroende av att offentliga 
sjukförsäkringar och sjukvårdssystem betalar för de nya läkemedel 
som tas fram. Direkta betalningar från patienter svarar för en mycket 
liten del av finansieringen. 
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5.  Det har blivit allt svårare för nya läkemedel att komma in på mark-
naden, och allt mer resurser måste satsas på att styrka värdet av ett 
nytt läkemedel.

6.  Beslut om pris på och användning av läkemedel baseras alltmer på 
formella beräkningar där värdet ställs mot kostnaderna.

7.  De ökade kostnaderna för att ta fram nya läkemedel har medfört 
en ökad koncentration inom läkemedelsindustrin till allt färre och 
större företag. 

8.  För Sverige har detta medfört en krympande läkemedelsindustri. 
Den svenska exporten av läkemedel är fortfarande större än impor-
ten, men överskottet har under senare år minskat. 

9.  För att Sverige ska vara attraktivt för innovativ utveckling och pro-
duktion av läkemedel är sjukvårdens betalning för och användning 
av nya läkemedel en väsentlig faktor.

Värdet av läkemedel kan kort uttryckas som nyttan mätt som hälso-
vinster för patienterna och produktionsvinster genom att de kan arbeta 
mer. Det går inte att mäta och värdera nyttan utan kunskap om hur de 
används. Värdet av läkemedel, nya som gamla, skapas när de används. 
Kunskap om det faktiska värdet kan bara vinnas genom att systematiskt 
följa upp användningen i klinisk praxis och undersöka effekterna på 
människors individuella och kollektiva hälsa och välfärd.

Beslutsfattande
Underlaget för bedömning av läkemedels värde har ändrats över tiden. 
Utgångspunkten är Läkemedelsverkets (och dess utländska motsvarig-
heters) vetenskapliga bedömning av effekt och säkerhet. Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömer läkemedlens kostnadseffekti-
vitet baserat på underlag om kostnader och värde, och beslutar om de 
ska subventioneras. Dessa värderingar har blivit allt mer krävande och 
omfattande i takt med utvecklingen av ny medicinsk kunskap och ökade 
krav på evidens. Till detta kommer att också andra myndigheter som 
utfärdar riktlinjer och gör utvärderingar har stort behov av data som 
visar nyttan av nya medicinska metoder i klinisk användning.

Sjukvårdssystemet, snarare än patienten i samverkan med läkaren, 
är numera den viktigaste kunden för nyintroducerade läkemedel. Sjuk-
vården behöver veta vilka metoder som fungerar bäst i praktiken. Sådan 
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kunskap behövs för att kunna möta kraven på en effektiv och rättvis 
vård. Den är också betydelsefull för den innovativa industrin för att 
bedöma vilka nya läkemedel som sjukvården är beredd att betala för.

Statens och landstingens ansvar och befogenheter bör omregle-
ras. Ett exempel: Uppdelningen av marknaden i en delmarknad för 
receptläkemedel och en för sjukhusläkemedel, med olika beslutsmeka-
nismer och finansiering, är inte längre ändamålsenlig. Priskontrollen 
på receptläkemedel (som inte gäller för slutenvårdsläkemedel) fungerar 
inte i en situation där landstingens beslut om användningen av nya 
läkemedel är avgörande och där olika priser på ett läkemedel, beroende 
på användning, får allt större betydelse. Regleringen skapar en konst-
lad uppdelning av marknaden, beroende av var och hur ett läkemedel 
intas. Det finns ingen anledning att ändra systemet med egenavgifter 
för receptläkemedel. Men avskaffas priskontrollen måste systemet för 
ersättning till apoteken ändras. 

Patientperspektivet
Riskerar patientperspektivet att gå förlorat när betalaren får ett ökat 
inflytande över vilka behandlingar som finns tillgängliga och används 
inom sjukvården? Det kan inte uteslutas, men fokusering på sjukvår-
dens resultat ligger också i patienternas intresse. Genom principen om 
kostnadseffektivitet styrs resurserna till de områden där hälsovinsterna 
är störst. Att resultatet ska mätas och värderas utifrån effekter som är 
relevanta för patienterna är i linje med patientperspektivet. Att beslut 
ska fattas på objektiva och verifierbara grunder, och att den information 
som besluten grundas på ska finnas tillgänglig, är en förutsättning för att 
alla patienter ska ha lika möjligheter att få tillgång till nya läkemedel. 

Hur kan värdet av ett läkemedel beräknas? 
Den viktigaste förutsättningen är att behandlingsresultatet kan fast-
ställas på ett säkert och relevant sätt. För läkemedel som påverkar 
överlevnaden kan det mätas i antalet vunna levnadsår. Om effekten 
främst är att patientens livskvalitet förbättras kan detta också mätas. 
Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) är ett mått på förbättrad hälsa 
som både tar hänsyn till att alla extra levnadsår inte är av full kvalitet, 
och fångar upp förbättringar av livskvaliteten till följd av exempelvis 
mindre biverkningar, bättre funktionsförmåga eller minskad smärta 
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och oro. Fördelen med detta mått är att det är möjligt att jämföra olika 
typer av behandlingar och sjukdomar. 

Ekonomiska vinster kan göras genom att sjukfrånvaro och förtids-
pensionering minskas. En minskad dödlighet under yrkesverksamma 
åldrar medför också att produktionen ökar. Denna samhällsvinst kan 
dock motverkas av högre samhällskostnader som följer av ökad livslängd 
efter den yrkesverksamma tiden. Läkemedel kan också medföra att 
kostnaderna för andra sjukvårdsinsatser minskar. 

Beräkningar av värdet av innovativa läkemedel visar att hälsovinsten 
i form av bättre livskvalitet och längre livslängd är den dominerande 
posten. Ett exempel på detta är bröstcancer. Vinsterna i form av ökad 
produktion är störst för sjukdomar som drabbar personer i yngre åldrar, 
exempelvis typ 1-diabetes och ledgångsreumatism. Vinsterna till följd 
av lägre sjukvårdskostnader blir stora när ett läkemedel eller vaccin kan 
bota respektive förhindra en sjukdom som annars skulle ha medfört lång 
och kostsam kronisk behandling. En stor del av värdet av innovativa 
läkemedel skapas efter det att patentet gått ut, det vill säga när de inte 
längre är nya. Det illustreras i rapporten med exemplen läkemedel mot 
hiv och aids och vid hjärt−kärlsjukdom. 

Studierna vi refererar till visar att innovativa läkemedel kan skapa 
värden som vida överstiger kostnaderna. Hälsoekonomiska beräkningar 
för behandling av bröstcancer, hiv och aids samt vid höga blodfetter 
visar att det över tiden kan handla om miljardbelopp. 

Kvalitetsregistren
De svenska kvalitetsregistren har sedan lång tid redovisat data för pa-
tienter som behandlats med olika medicinska metoder, både kirurgiska 
som exempelvis höftledsoperationer och medicinska som TNF-häm-
mare för behandling av ledgångsreumatism. Dessa register beskrivs ofta 
som en ”guldgruva” för information om vad som görs i sjukvården och 
vilka effekter det har. Men en närmare analys visar att denna guldgruva 
i stort sett är oexploaterad, och att ”guldet” måste förädlas för att bli 
värdefullt. 

Kvalitetsregistren är speciellt svaga när det gäller information för 
att bedöma de medicinska metodernas värde, exempelvis uppgifter om 
effekter på patienternas funktionsförmåga och livskvalitet, och vilka 
resurser som de olika behandlingarna kräver. Däremot finns mycket 
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detaljerade uppgifter som är viktiga för sjukvårdens förbättringsarbete. 
För att göra registren användbara som datakällor för utvärdering måste 
uppgifter om behandling och resultat registreras för alla behandlingar 
och alla patienter utan undantag. 

Värdebaserad ersättning
Vid beslut om läkemedel gäller det bland annat att väga (förväntat) värde 
mot kostnad. Eftersom patienternas direkta betalningar för läkemedlen 
har minskat i betydelse görs avvägningarna i huvudsak inom sjukvårds-
systemet. Det innebär att det offentligas betalningsvilja för läkemedel 
alltmer styrs – eller borde styras – av information om deras värde. 

Med det offentliga som huvudsaklig beslutsfattare och finansiär 
av särskilt nya, dyra läkemedel är en huvudfråga hur betalningen ska 
ske. Principen om värdebaserad prissättning, eller snarare värdebase-
rad ersättning, har väckt intresse. Det är inte rationellt att alla betalar 
samma pris för ett nytt läkemedel, eftersom värdet varierar. Vidare är 
det inte rationellt att genom ett högt pris hindra någon, som är beredd 
att bidra till finansieringen av de fasta kostnaderna, från att använda 
läkemedlet. Betalningsförmåga och betalningsvilja varierar, exempelvis 
mellan länder. Olika priser för olika kunder har därför alltid förekom-
mit på läkemedelsmarknaderna. Under en kort period har dock läke-
medelsföretagen, bland annat som en följd av tillkomsten av EU:s inre 
marknad och systemet med internationella referenspriser, strävat efter 
ett enhetligt internationellt pris. 

Systemet med enhetligt pris är på väg bort. I Frankrike har sedan 
länge förhandlingar om pris och volym varit en del av introduktionen 
av och betalningen för nya läkemedel. I England rekommenderas över-
enskommelser om en inte publicerad reduktion av det officiella priset. I 
Tyskland följs beslutet om att ett läkemedel ska ingå i förmånen nu upp 
med förhandlingar om priset. I USA finns sedan länge en omfattande 
rabattering av det officiella listpriset

Tiden är mogen för att också svensk sjukvård får ökade möjligheter 
till flexibla överenskommelser med läkemedelsföretagen, med syfte att 
ge fler patienter tillgång till nya läkemedel inom de begränsade eko-
nomiska ramarna. Men flexibel prissättning, eller snarare överenskom-
melser om pris kopplat till antal behandlade patienter, löser inte i sig 
problemet med osäkerheten kring läkemedlets värde. Därför kommer 
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det att bli allt fler överenskommelser där delar av ersättningen knyts 
till observerade resultat av behandlingen. 

Regionala skillnader
Regionala variationer i användning av läkemedel och andra medicinska 
metoder har observerats länge. De har främst setts som ett rättvise-
problem. Att skillnader är oönskade bygger på antagandet att de också 
innebär skillnader i behandlingsresultat. Så är inte alltid fallet. Därför 
är det viktigt att klargöra såväl orsakerna till som konsekvenserna av 
regionala skillnader.

Den dominerande förklaringen till variationerna är att det finns 
lokala terapitraditioner. Den förklaringen behöver följas upp med ana-
lyser av hur dessa traditioner uppkommer, om de bygger på vetenskaplig 
evidens och hur de kan ändras. 

Variationer kan uppfattas som rimliga om det råder stor osäkerhet 
om indikationer och behandlingsresultat. Det är svårare att accep-
tera skillnader i användning om indikationer och behandlingsresultat 
är väl definierade, liksom om användningen är förknippad med höga 
kostnader. Ett exempel är behandlingen av bröstcancer. Utvecklingen 
av mer preciserade indikationer, i kombination med säkrare prognoser 
om resultatet, har minskat osäkerheten. Läkemedlet trastuzumab är 
verksamt hos bröstcancerpatienter med en viss genmarkör (HER−2) 
som kan mätas objektivt. Det är därför möjligt att undersöka om alla 
kvinnor har blivit testade, vad resultatet av testet var och om de fått 
behandling eller inte. Skillnader mellan regionerna kan mätas och ana-
lyseras, och variationerna förklaras. Skillnader kan också finnas i hur 
länge läkemedlet används innan behandlingen avslutas eller, vanligare, 
ersätts med annan behandling. Dessa variationer är också viktiga att 
dokumentera och analysera.

För att det ska vara möjligt att bedöma om regionala skillnader är 
förenliga med krav på en kostnadseffektiv och rättvis sjukvård behövs 
data på individnivå. När sådana, relevanta data finns blir det också 
möjligt att undersöka om de observerade regionala skillnaderna leder 
till skillnader i resultat. Sådana studier fordrar också data som beskriver 
och analyserar effekterna av behandlingsinsatser över tid för enskilda 
patienter. Detta gäller för läkemedel liksom för andra behandlingsme-
toder i sjukvården.
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Nationellt och regionalt
Svensk sjukvårdspolitik kännetecknas av en spänning mellan centralt 
och decentraliserat beslutsfattande eller, enkelt uttryckt, mellan staten 
och landstingen. Politiken är mest framgångsrik när staten och lands-
tingen går i takt. 

Genom nationella riktlinjer försöker staten påverka användningen 
av medicinska metoder inom sjukvården. Ett problem är att riktlinjerna 
huvudsakligen baseras på resultat av internationella kliniska studier, och 
inte på metodernas värde i den svenska sjukvården. Ett annat problem, 
illustrerat av de regionala skillnaderna, är att riktlinjerna följs dåligt och 
att det saknas underlag för relevant uppföljning och analys.

De ökade kraven på information om värdet av nya läkemedel, och ett 
rationellt och transparent beslutsfattande baserat på denna information, 
innebär en ny situation för landstingen. Detta kräver utveckling av pro-
cesser och kompetens, men framför allt en systematisk dokumentation 
av patienter, behandlingar och resultat som ger underlag för objektiva 
och verifierbara beräkningar av värdet för behandlingar på gruppnivå. 
Utveckling av ersättningssystem i vården som premierar metoder med 
högre värde är också viktigt för att styra resursanvändningen. 

Staten finansierar idag en del av läkemedelsutgifterna. För att främja 
användning av nya, innovativa läkemedel skulle staten kunna använda 
en del av dessa pengar för att betala för sådana läkemedel, under en viss 
tidsperiod. Om innovativa läkemedel finansierades utanför landstingens 
ordinarie budgetar, skulle det underlätta och stimulera användningen. 
Effekten på användningen skulle bli betydande, och utgifterna skulle 
med säkerhet bli högre än nu. Kostnadsökningen måste vägas mot vin-
sterna av de nya läkemedlen. Uppföljning och analys av användningen 
skapar viktig kunskap för beslut om hur de nya läkemedlen ska utnyttjas 
på bästa sätt i sjukvården.

Innovation och användning – viktiga frågor för sjukvården 
och industrin i Sverige 

Under det senaste decenniet har den svenska exporten av läkemedel 
stagnerat, och det svenska deltagandet i kliniska studier för utvärdering 
av nya läkemedel har minskat. Samtidigt har det blivit allt svårare för 
sjukvården att vara med i den internationella toppen när det gäller 
användning och utvärdering av nya läkemedel. 
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Frågan om vad som kan göras för att förbättra Sveriges position 
inom denna samhällssektor är berättigad, eftersom den är avgörande för 
såväl sjukvårdens framtida utveckling som för Sveriges ekonomi. Våra 
observationer och analyser, liksom de som gjorts för andra länder, visar 
att sjukvården spelar en central roll i en strategi för att förbättra situatio-
nen. Det är sjukvårdens roll som betalare för innovativa läkemedel, och 
därmed hur värdet bestäms och ersätts, som är av strategisk betydelse 
för framtiden. Betydelsen ligger inte främst i de intäkter användningen 
ger för läkemedelsföretagen, utan än viktigare är att betalningen sker 
för rätt användning av läkemedlen. 

Information om effekten av nya läkemedel i den kliniska använd-
ningen blir därför allt viktigare som en del av utvecklingsprocessen. 
Att utveckla denna dokumentation skapar en strategisk fördel. De 
data som krävs är också nödvändiga för utveckling och effektivisering 
av sjukvården. Investeringar i informationsteknologi inom sjukvården 
kan därmed få dubbel avkastning.

Förslag till åtgärder
Vad kan göras för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen, 
introduktionen och värderingen av nya läkemedel? Vi har fem förslag, 
som förklaras närmare i rapporten.
1. Sjukvården bör ta ett ökat ansvar för registrering och sammanställ-

ning av data från klinisk praxis, som underlag för beslut om betal-
ning (pris) och användning av nya läkemedel (och andra medicinska 
metoder).

2. Analyser av regionala skillnader behöver i ökad utsträckning baseras 
på individdata som möjliggör studier av orsaker till och konsekvenser 
av över- och underkonsumtion.

3. Beslut om betalning (pris) och användning av nya läkemedel, base-
rade bland annat på beräkningar av kostnadseffektiviteten, bör gälla 
alla läkemedel, oberoende av om de används inom slutenvården eller 
förskrivs inom öppenvården och ingår i läkemedelsförmånen. På sikt 
måste denna värdering utsträckas till att omfatta också diagnostik 
och andra medicinska metoder, som ofta är komplement eller substitut 
till innovativa läkemedel.
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4. Avskaffa priskontrollen på läkemedel och ersätt den statliga finan-
sieringen av läkemedelsförmånen med en budget för betalning av 
innovativa läkemedel, diagnostik och andra behandlingar, kopplad till 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, utvärdering av 
kostnadseffektiviteten.

5. Samordna resurserna för värdering och införande av innovativa 
läkemedel (och andra medicinska metoder) på den nationella nivån, 
och utveckla kompetensen inom landstingen för utvärdering, imple-
mentering och uppföljning.
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Ordlista
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) – amerikansk myndighet 

under Department of Health and Human Services med syfte att förbättra 
kvalitet, säkerhet, effektivitet och effekt i sjukvården. Webbplats www.ahrq.gov. 

ARTIS – Anti Rheumatic Treatment in Sweden, kvalitetsregister som för Svensk 
Reumatologisk Förenings räkning inhämtar och redovisar behandlings- och 
biverkningsaspekter av biologiska läkemedel. Webbplats www.svenskreumato-
logi.se/artis-gruppen-antireumatisk-terapi-i-sverige. 

CER – comparative effectiveness research, forskning om relativ effekt.
CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet, 

är en forskningsorganisation med syfte att bedriva metodutveckling, kunskaps-
spridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjuk-
vård med avseende på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser. 
Webbplats under www.imh.liu.se/. 

DRG – diagnosrelaterade grupper, ett klassifikationssystem som används för att 
klassificera och ersätta vårdinsatser inom den slutna sjukhusvården. 

EMA – European Medicines Agency, myndighet under EU-kommissionen placerad i 
London med ansvar för vetenskapliga utvärderingar av läkemedel som utvecklats 
av läkemedelsföretag för användning i den europeiska unionen. Webbplats www.
ema.europa.eu/ema/. 

Eudravigilance – Nätverk för att hantera rapportering och utvärdering av misstänkta 
läkemedelsbiverkningar före och efter marknadsgodkännande. Webbplats under 
www.ema.europa.eu/ema/. 

EUnetHTA – Nätverk av nationella och regionala HTA-organisationer från EU-
länder, länder med i European Economic Area och kandidatländer till EU samt 
icke-vinstdrivande organisationer. Målsättningen är att stödja samarbete mellan 
europeiska HTA-organisationer. Webbplats www.eunethta.eu.

Farmakovigilans – kunskap om och aktiviteter för att identifiera, värdera, förstå och 
förebygga läkemedelsrelaterade skador och problem. 

FDA – Food and Drug Administration, amerikansk myndighet under Department 
of Health and Human Services med ansvar för folkhälsa genom att säkerställa 
säkerhet, effekt och kvalitet hos läkemedel, vaccin och andra biologiska pro-
dukter, medicinsk utrustning, men även mattillgång, kosmetika, diettillskott 
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och produkter som kan innehålla strålning, samt reglering av tobaksprodukter. 
Webbplats www.fda.gov. 

HTA – health technology assessment, utvärdering av medicinska, sociala, etiska och 
ekonomiska konsekvenser av utveckling, spridning och användning av tekno-
logier för hälsa. 

Individualiserad sjukvård - personalised medicine, precision medicine, stratified medicine, 
detaljerad diagnostik med biomarkörer som möjliggör att anpassa behandlings-
val och -mål till den enskilda patientens behov.

Innovativt läkemedel – nytt läkemedel som innebär en bättre behandlingseffekt och 
högre patientnytta jämfört med tillgängliga behandlingsalternativ.

ISPOR- The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 
internationell organisation för forskning i hälsoekonomi och utvärdering av 
hälsoutfall med syfte att överföra forskning till beslutsfattare i hälsosektorn. 
Webbplats www.ispor.org. 

KML – kronisk myeloisk leukemi.
Livsvetenskaper – life science, omfattar forskning som handlar om levande organismer 

från mikroorganismer till människor samt relaterade frågor som avser bland 
annat bioetik och teknologiutveckling. 

LYG – life-years gained, vunna levnadsår, ett effektmått inom hälsoekonomiska 
utvärderingar.

MS – multipel skleros.
Neurosedynkatastrofen – för drygt 50 år sedan föddes ett hundratal barn i Sverige 

med missbildningar efter att deras mammor tagit läkemedlet talidomid (Neu-
rosedyn) under graviditeten. I Tyskland drabbades 10 000 barn.

NHS – National Health Service, det nationella brittiska hälso- och sjukvårdssystemet. 
Webbplats www.nhs.uk. 

NICE – National Institute for Health and Care Excellence, myndighet i Storbritannien 
som ger rekommendationer till den brittiska sjukvården med syfte att säkerställa 
kvalitet och värde för pengarna. Webbplats www.nice.org.uk. 

Nytt läkemedel – ny kemisk eller biologisk substans som används för att förebygga, 
påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom.

P4P – pay for performance, ersättning till vårdgivare i förhållande till på förhand 
uppsatta kvalitetsmål eller behandlingsresultat. 

Prisdiskriminering – när säljaren kan ta ut olika pris av olika köpare för samma vara 
eller tjänst. Nationalekonomisk term.

PsoReg – kvalitetsregister för moderat och svår psoriasis där systembehandling är 
aktuell. Webbplats www.kvalitetsregister.se/register/ovriga_omraden/psoreg. 

QALY – Quality Adjusted Life-Year, kvalitetsjusterat levnadsår.
RA – reumatoid artrit.
RCT – randomized controlled trial, experimentell klinisk prövning.
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Referensprissättning – när priset för en vara eller tjänst baseras på det pris som tas 
på en annan marknad eller som ett vägt genomsnitt av andra marknader.

Relativ effekt – hur mycket bättre en ny behandling, till exempel ett nytt läkemedel, 
är jämfört med de alternativ som finns tillgängliga i klinisk praxis.

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Webbplats www.sbu.se. 
SSATG - Swedish Arthritis Treatment Group register, ett register som tidigt följde upp 

användningen av biologiska läkemedel i Skåne. Numera del av ARTIS (se ovan).
Stratifierad medicin – se individualiserad sjukvård.
STURE-registret – Stockholms TNF-hämmare Uppföljningsregister, numera del 

av ARTIS (se ovan).
Särläkemedel – läkemedel som används i behandling av ovanliga sjukdomar som 

finns hos färre än 1/10 000 invånare.
TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Webbplats www.tlv.se. 
TNF-hämmare – efter tumörnekrosfaktor alfa, ett cytokin som finns i flera celler 

i immunsystemet.
Translationell forskning – forskning som syftar till att översätta resultaten från 

grundforskning snabbare till klinisk användning för att förbättra resultat. 
UKPDS-studien – United Kingdom Prospective Diabetes Study, en forskningsstudie 

som följt behandling av typ 2-diabetes sedan 1970-talet. Webbplats www.dtu.
ox.ac.uk/ukpds_trial. 

VBP – VärdeBaserad Prissättning – en metod för prissättning av läkemedel och 
andra produkter/tjänster baserad på förväntad nytta för patienten/konsumenten.

Värdebaserad ersättning – bundled payments, ersättning för kombination av tjänster 
i vårdepisod. Kan vara baserad på kostnader eller värde. 
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Inledning

Vad ett läkemedel kostar är ganska lätt att beräkna. Men vad är det 
värt? För en effektiv läkemedelsanvändning är det viktigt att veta svaret 
på denna fråga. Ger läkemedlet större nytta än befintliga alternativa 
behandlingar? När och hur ska det användas? Är det värt sitt pris för 
den som betalar? Ska staten subventionera användningen? Kommer 
sjukvården att vilja betala så mycket för ett nytt läkemedel att det blir 
lönsamt för tillverkaren att utveckla nya produkter? Detta är svåra frågor 
utan enkla svar. Svaren blir inte mindre komplicerade av att värdet ofta 
uppstår långt efter kostnaderna, och att den som drar nytta av läke-
medlet sällan betalar mer än en mycket begränsad del av kostnaden, 
eller ingenting alls.

Innan nya läkemedel godkänns av myndigheter för introduktion 
i vården görs en bedömning av deras värde, uttryckt som effekt och 
säkerhet. Sådana bedömningar baseras i huvudsak på resultat i kliniska 
prövningar. Men hur blir det när dessa nya läkemedel sedan används i 
vårdens vardag, av många olika patienter, kanske under lång tid? Vilka 
värden skapas då för den enskilda patienten, vården och samhällseko-
nomin? 

Om detta vet vi förvånansvärt lite. Innebörden är att många beslut 
som rör användning av läkemedel bygger på bristfällig kunskap. Vi 
behöver mer kunskap om realiserade värden av nya läkemedel liksom 
om andra behandlingar som ges i sjukvården. Svaren behövs vid beslut 
om införande av nya och utmönstring av gamla läkemedel, för statens 
beslut om huruvida ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen eller 
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inte, för landstingens läkemedelsrekommendationer, för läkarnas (och 
patienternas) val mellan läkemedel i den kliniska vardagen, för val mel-
lan läkemedel och annan behandling och så vidare. 

Syftet med denna skrift är att dels stimulera till reflektion och dis-
kussion om vad en värdebaserad läkemedelspolitik och läkemedelsprak-
tik kan innebära, dels att genom illustrativa exempel visa hur kunskap 
om läkemedels värde kan användas i olika slags beslut om läkemedel – i 
den nationella läkemedelspolitiken, i myndighetsbeslut, i landstingens 
behandlingsrekommendationer, i den kliniska vardagen men också i 
läkemedelsföretagen, forskningspolitiken och näringspolitiken. Det är 
en alldeles för stor uppgift att ge fullständiga svar. Ambitionen är därför 
endast att väcka tankar, att visa vad man kan göra och att demonstrera 
att det är angeläget.

Att känna till läkemedels nytta är av stor betydelse för effektiv 
läkemedelsanvändning. Vad nyttan, eller värdet, är bestäms av vilka 
effekter för människors hälsa och välfärd det har när det används. Ofta 
kan detta inte avgöras förrän efter lång tid och efter att ha använts på 
många patienter. Ofta krävs ingående uppföljningsstudier. Det lig-
ger också i ämnets natur att många viktiga beslut måste fattas långt 
dessförinnan. Myndighetsbeslut om införande och subventionering av 
nya läkemedel, liksom beslut om användning av läkemedel på enskilda 
patienter, fattas därför under osäkerhet, ibland stor osäkerhet. Denna 
osäkerhet återspeglas hos landstingen och sjukvården, som ska välja och 
bekosta behandlingar, och hos läkemedelsföretagen, som ska avgöra 
vilka läkemedel som utvecklas och ska lanseras och till vilka priser. 

Medicinsk forskning och kliniska prövningar ger viktiga men ofull-
ständiga svar beträffande effekt och säkerhet, men säger inte mycket om 
relativ effekt i förhållande till alternativa behandlingar och heller inte 
om huruvida värdet kommer att uppväga kostnaden. Det är därför inte 
överraskande att det finns stora skillnader i hur snabbt nya läkemedel 
introduceras och faktiskt används. Det finns också skillnader i hur äldre 
läkemedel används. Såväl befogade som obefogade skillnader förekom-
mer mellan Sverige och andra länder, mellan regioner i Sverige, mellan 
kliniker och mellan enskilda förskrivare. 

Kapitel 1–6 är upplagda tematiskt. De bygger på delrapporterna i 
SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel, men också på andra 
relevanta, publicerade studier och på de många samtal och diskus-



22

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

sioner vi haft i och utanför projektet. Boken utgör således varken en 
sammanfattning av delstudierna eller en komplett forskningsöversikt. 
Den är skriven för att vara kunskapsunderlag för policydiskussioner 
och utvecklingsarbete.

Kapitel 1 beskriver förutsättningarna för utveckling av nya läkeme-
del, vilka investeringar som görs och pågående förändringar. Många 
beslut fattas av olika aktörer inför introduktion av nya läkemedel, både 
internationellt, nationellt och lokalt. Kapitel 2 beskriver viktiga aktörer 
och vilka underlag de efterfrågar för sitt beslutsfattande. Vi pekar på 
den centrala roll som sjukvårdssystemet har genom beslut om använd-
ning av nya läkemedel. I kapitel 3 ger vi exempel som belyser värdet 
utifrån realiserade hälsovinster, effekter på produktion och betydelsen 
för resursanvändning inom sjukvården, men också samhällets kostnader 
för användning av nya läkemedel. Exempel hämtas från innovativa 
läkemedel med stora framgångar men vi tar också upp exempel då 
förväntningarna inte uppfyllts.

I kapitel 4 är utgångspunkten att värdet av ett nytt läkemedel skapas 
när det används. Vad kan man då lära av de regionala skillnaderna i 
användning av läkemedel? Vi använder underlag från SNS-studier för 
att exemplifiera hur variationen ser ut, vilka faktorer som tycks vara 
drivande för uppkomsten och vilka möjliga vinster som finns för sam-
hället av att minska obefogad variation. Kapitel 5 lyfter fram betydelsen 
av att analysera vilka värden som skapas då nya läkemedel används i 
den kliniska vardagen. Studier av relativ effekt av nya läkemedel är ett 
centralt underlag för den som ska betala. Samtidigt som det kan finnas 
praktiska utmaningar är värdet av ökad kunskap och minskad osäkerhet 
stort. Kapitel 6 diskuterar betalning av läkemedel och de trender som vi 
ser för att finansiera användning av nya, innovativa läkemedel. Liknelsen 
mellan en bro och ett läkemedel i ett samhällsekonomiskt perspektiv 
används som utgångspunkt för principer för betalning av nya läkemedel.

Kapitel 7 består av två delar. Den första är en fristående summering 
av huvudbudskapen i de föregående kapitlen; den andra är författarnas 
policykonklusioner av arbetet. Den läsare som vill veta vad vi kommer 
fram till, men inte hur eller varför, kan gå direkt till kapitel 7.
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1. Nya läkemedel – resultatet 
av investeringar i forskning och 
utveckling

Nya läkemedel är resultatet av investeringar i forskning och utveckling 
som skapar ny kunskap om sjukdomar och deras behandling. Dessa 
investeringar sker inom såväl den offentliga som den privata sektorn. 
Resultatet av dessa investeringar är främst kunskap, ibland i form av 
ett nytt läkemedel men också som komplement till läkemedlet för att 
det ska kunna användas på rätt sätt. Kunskap är en nyttighet som är 
kollektiv i den meningen att den inte utestänger andras användning 
när den väl producerats och är allmänt känd. För att skydda värdet och 
skapa incitament för utveckling av nya läkemedel kan den kunskap 
som utvecklats privatiseras för en viss tid genom lagstiftning som ger 
möjlighet till att erhålla patent (exklusivitet). 

Att skapa optimala incitament för utveckling av nya läkemedel är 
ett av de mest komplicerade målen för såväl den ekonomiska politiken 
som hälso- och sjukvårdspolitiken, på nationell och internationell nivå. 
Nya läkemedel är i dag en global nyttighet, men värdet av denna är inte 
detsamma i alla länder och sjukvårdssystem.

Historisk utveckling
Utvecklingen av nya läkemedel, baserad på biomedicinsk forskning, är 
en relativt ung verksamhet. Det var först efter neurosedynkatastrofen 
för cirka femtio år sedan som den forskande läkemedelsindustrin, som 
vi känner den i dag, började växa fram. Tidigare var läkemedelsutveck-
lingen i stort sett oreglerad, och inslaget av offentlig betalning för läke-
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medlen var litet. De ökade regleringarna, med krav på att nya läkemedel 
endast kunde introduceras efter studier av deras effekt och säkerhet, 
medförde en tillfällig nedgång i antalet nya mediciner på marknaden. 
Men i stället för att strypa utvecklingen, vilket en del befarade, så blev 
det starten på en utveckling som medförde att nya mediciner introdu-
cerades, med stora vinster för patienterna och sjukvården. Beräkningar 
av värdet av några av dessa läkemedel redovisas närmare i kapitel 3. 

Det är inte självklart vad som ska avses med ett nytt läkemedel, men 
en definition är den som används av de myndigheter som godkänner 
att de får säljas, nämligen att det innehåller en ny kemisk eller biologisk 
substans. I figur 1.1 visas det genomsnittliga antalet nya läkemedel per år 
för femårsperioder från 1990 till 2010. Av figuren framgår att antalet nya 
läkemedel var cirka 25 procent lägre under den senaste tioårsperioden. 
Nedgången kan jämföras med den som skedde under 1960-talet efter 
skärpningen av läkemedelskontrollen i USA. Under perioden 2010−2012 
har amerikanska Food and Drug Administration (FDA) och European 
Medicines Agency (EMA) registrerat i genomsnitt 30 respektive 22 läke-
medel per år. FDA godkände 39 nya läkemedel 2012, vilket är det högsta 
antalet på 13 år. Det är dock för tidigt att säga om vi är på väg mot en 
period med ökande antal nya läkemedel.

Figur 1.1 Antalet godkända nya läkemedel per år i världen 1990−2012. Genomsnitt 
för respektive period. Källa: Mestre-Ferrandiz och medförfattare (2012) för perioden 
1990–2009, och egen uppskattning 2010–2012.
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Utvecklingen kan också beskrivas genom storleken på de ekono-
miska investeringarna i utveckling av nya läkemedel. De årliga inves-
teringarna ökade mellan 1990 och 2011 från 8 till 27 miljarder euro i 
Europa och från 7 till 40 miljarder dollar i USA. Ökningstakten i forsk-
ningsinvesteringarna har dock successivt avtagit från cirka 10 procent 
under slutet på 1990-talet, till drygt 5 procent under början och mitten 
på 2000-talet, till 2−3 procent per år under senare tid. 

Figur 1.2 visar att de totala forskningsutgifterna ökade från 20 mil-
jarder US-dollar 1990 till drygt 90 miljarder US-dollar 2010. Eftersom 
antalet nya läkemedel minskade från 40 till 30, så innebär det att utgiften 
för varje nytt läkemedel ökade från 0,5 till 3 miljarder US-dollar.

Som också framgår av figuren har investeringsökningen varit lägre 
i Europa, som därför successivt minskat sin andel. USA, Europa och 
Japan utgör tillsammans 80 procent av världens läkemedelsmarknad 
och är helt dominerande när det gäller investeringar i forskning och 
utveckling. 

Figur 1.2 Läkemedelsindustrins utgifter för forskning och utveckling per år 
1990−2010. Miljarder US-dollar. Källa: Egna beräkningar baserat på European 
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA (2012).
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Detaljerade beräkningar av kostnaden för att utveckla ett nytt lä-
kemedel till marknaden visar samma ökning av kostnaden som ovan, 
även om skillnaden i metod inte gör beräkningarna direkt jämförbara. 
I dag uppgår kostnaden till ca 1,5 miljarder US-dollar enligt de senaste 
beräkningarna, vilket motsvarar drygt 10 miljarder kronor (Mestre-
Ferrandiz och medförfattare 2012). Orsakerna till de ökade kostnaderna, 
och den minskande produktiviteten, har diskuterats mycket (Boston 
Consulting Group 2011 samt Paul och medförfattare 2010). Större krav 
från myndigheterna och ökade kostnader för kliniska studier framhålls 
som förklaring. Konsekvensen är dock, oberoende av hur och varför 
kostnaderna ökar, att vi måste betala allt mer för varje nytt läkemedel 
som kommer till marknaden om företagen ska kunna upprätthålla nivån 
på utgifterna för forskning och utveckling.

Vad var det som skapade förutsättningarna för en innovativ läkeme-
delsindustri? Den viktigaste förklaringen är naturligtvis den vetenskap-
liga utvecklingen som genererat den kunskap som läkemedelsutveck-
lingen baseras på. Bakom många nya läkemedel ligger biomedicinska 
upptäckter som skapat en ökad förståelse för mekanismer som sedan 
kunnat utnyttjas för utvecklingen av läkemedel. En vanlig förklaring 
till den sjunkande produktiviteten är att denna källa till utveckling av 
nya läkemedel blivit alltmer uttömd. 

Bakom den vetenskapliga utvecklingen ligger ekonomiska förhål-
landen, som möjliggjorde investeringar i grundforskning, utbildning av 
forskare och utbyggnad av sjukvården. Alla tre var förutsättningar för 
läkemedelsindustrins framgångar. Den makroekonomiska situationen, 
med hög tillväxt och en ung befolkning, möjliggjorde en hög inves-
teringsnivå. Marknaden för de nya läkemedlen blev i huvudsak USA 
och Västeuropa, där tillväxten var högst och där sjukvårdskostnaderna 
växte snabbast. 

En tredje faktor bakom framväxten av den innovativa läkemedelsin-
dustrin var vad som i vid betydelse kan kallas organisatoriska framsteg. 
Läkemedelsföretagen var framgångsrika med att integrera vetenskaplig 
kunskap från olika discipliner, och kombinera detta med resurser som 
krävdes för att kommersialisera de nya läkemedlen såsom marknads-
investeringar. 

Regleringsmyndigheterna och företagen utvecklade ett samarbete 
kring hur de nya kraven skulle formuleras och hur man skulle genomföra 
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och värdera de studier som krävdes för att få ett nytt läkemedel godkänt. 
En fjärde viktig faktor var därför utvecklingen av samarbetet mellan 
industrin och sjukvården, både när det gäller den kliniska forskningen 
och introduktionen av de nya produkterna i vården. 

Sveriges roll 
Sverige var en betydande aktör i den utveckling som beskrivs ovan. 
Det är egentligen ganska logiskt. De ekonomiska förutsättningarna 
fanns, med en exceptionellt hög tillväxt under 1950- och 1960-talen. 
Under 1970-talet minskade tillväxten men Sverige var etablerat som 
ett av de rikaste länderna i världen. Investeringarna i biomedicinsk 
forskning i Sverige var också, även i ett internationellt perspektiv, be-
tydande. Utbyggnaden av den högre utbildningen och forskningen 
skapade den nödvändiga basen av kvalificerade personer som behövdes 
för en framgångsrik läkemedelsutveckling. Utbyggnaden av sjukvården, 
och inte minst en kraftig ökning av antalet läkare, var också en viktig 
faktor, liksom en läkemedelskontroll med hög kompetens och ett gott 
samarbete mellan industri och sjukvård. 

Det är därför inte förvånande att den svenska, forskande läkeme-
delsindustrin utvecklades till en viktig del av det svenska näringslivet. 
Många internationellt framgångsrika produkter togs fram av svenska 
företag. Läkemedlet Losec, från dåvarande Astra, är en del av den 
svenska industrihistorien.

Figur 1.3 visar utvecklingen av den svenska exporten och importen 
av läkemedel. Sverige har en starkt positiv handelsbalans för läkemedel, 
men sedan 2006 har den successivt försämrats från 40 till 26 miljarder 
2012. Det är exporten, särskilt till andra EU-länder, som minskat under 
senare år. Under första halvåret 2013 ökade exporten jämfört med första 
halvåret 2012 som en följd av större försäljning utanför Europa.

De svenska läkemedelsföretagen investerar ca 10 miljarder kronor 
per år i forskning och utveckling (FoU), varav ca 6 miljarder kronor i 
klinisk forskning. Under senare år har antalet kliniska läkemedelspröv-
ningar minskat, och kostnaderna för klinisk forskning har stagnerat. 
Denna negativa utveckling för vad som betecknats som en framtids-
bransch i svensk ekonomi har uppmärksammats och analyserats i en 
tidigare SNS-rapport, Medicin för Sverige, av Arvidsson och medför-
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fattare (2007). De åtgärder som vidtagits har dock inte hittills visat sig 
kunna bryta den negativa trenden. Sverige har naturligtvis möjlighet att 
ta del av nya läkemedel som utvecklas i andra länder, men detta fordrar 
då tillväxt i andra delar av ekonomin för att betala för detta. 

vad har gjorts i sverige under senare år för at t stärka den  
biomedicinska sektorn?

Nationella innovationsstrategin − regeringsuppdrag om ökad innovationskraft 

i offentlig verksamhet

Nationella läkemedelsstrategin − nationell process om bland annat ordnat infö-

rande av läkemedel

Forsknings- och innovationspropositionen − satsningar på life science samt insti-

tut för processutveckling

Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet – Satsning på biobanker (BBMRI) och 

kemisk biologi (CBCS)

Science for life lab, med en omsättning på en miljard om året. Ett samarbete mel-

lan Kungliga Tekniska högskolan, Uppsala universitet, Stockholms universitet 

och Karolinska Institutet.

Figur 1.3 Sveriges import och export av medicinska och farmaceutiska produkter. 
Miljarder kronor per år. Källa: Statistiska centralbyrån (www.scb.se/HA0201). 
Klassificering SITC 54.
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Det är en stor fördel för ett land att vara framgångsrikt i en bransch som 
internationellt expanderar, sysselsätter mycket kvalificerad arbetskraft 
och betalar relativt sett höga löner. En framgångsrik läkemedelsindustri 
är därför en viktig komponent i samspelet mellan ekonomisk tillväxt, 
utvecklingen av sjukvården och befolkningens hälsa.

Vad är problemet?
Utvecklingen av den innovativa läkemedelsindustrin är en framgångs-
saga, där Sverige har spelat en viktig roll. Men dagens frågor, både 
internationellt och i Sverige, kretsar mest kring problem och behovet 
av en ny ”framgångsmodell”. Det är inte alldeles lätt att definiera pro-
blemen eftersom de, på samma sätt som framgången, beror på flera 
samverkande faktorer. 

En betydelsefull faktor är den sjunkande produktiviteten och de 
därmed ökande kostnaderna för att få ut ett läkemedel på marknaden. 
En vanlig förklaring är att investeringarna i utveckling av nya läke-
medel alltmer fokuseras på sjukdomar där de potentiella vinsterna är 
stora, som exempelvis cancer och sjukdomar i hjärnan, men där också 
riskerna att misslyckas är stora, se Pammolli och Riccaboni (2007) 
samt Pammolli och medförfattare (2011). Inom andra, mer etablerade 
terapiområden, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, där sannolikheten för 
att lyckas skulle vara högre, är de potentiella vinsterna mindre eftersom 
det nu finns många bra läkemedel tillgängliga till låga kostnader. De 
tidigare framgångarna innebär således att nya framsteg bara kan göras 
till allt större kostnader. Frågan om ett nytt läkemedels värde blir därför 
central; de ökade kostnaderna måste motsvaras av ett ökat värde för att 
investeringen ska vara motiverad.

En viktig institution som skapar förutsättningarna och drivkraften 
för utvecklingen av nya läkemedel är möjligheten till patent och därmed 
högre pris och intäkter under en viss tid. Patentsystemet ger ett viktigt 
incitament för innovation, men frågan är om det är tillräckligt. 

I dag är möjligheterna till samarbete mellan olika aktörer i inno-
vationsprocessen också en viktig faktor för framgång, och den relativa 
nedgången för den europeiska läkemedelsindustrin har tillskrivits bris-
ten på ”kluster” som är nödvändiga för att skapa innovation. Det har 
också ifrågasatts om patent styr innovationsprocessen mot värdefulla 
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läkemedel; det är inte säkert att vad som är patenterbart är värdefullt och 
vice versa. Nya modeller för samarbete, vad som kallas ”öppen innova-
tion”, har därför prövats; dels samarbete mellan företag och offentliga 
institutioner, dels samarbete mellan företag.

Den vetenskapliga utvecklingen medför nya möjligheter, men också 
nya utmaningar. Tidigare baserades utvecklingen av nya läkemedel 
på principen att testa många substanser för att identifiera de få som 
kunde bli framgångsrika läkemedel. I dag har denna ”kvantitetsmodell” 
övergivits till fördel för en modell som bygger på mycket mer detalje-
rad kunskap om sjukdomen och de möjliga mål (targets) för vilka ett 
läkemedel kan utvecklas. Det möjliggör en säkrare bedömning av både 
effekt och säkerhet, och att markörer kan utvecklas som identifierar 
vilka patienter som har störst nytta av medicinen. Det finns också en 
större insikt om det värdefulla i att kunna mäta och värdera biologiska 
skillnader mellan patienter, vilket är betydelsefullt för behandlingsvalet. 

Denna utveckling mot individualiserad sjukvård (personalised medi-
cine, precision medicine, stratified medicine) innebär att patientgrupperna 
blir mindre, och att endast en indikation i taget beaktas. Det innebär 
också kostnader för sjukvården att identifiera de patienter som ska ha 
behandling, att följa behandlingen för att genomföra förändringar vid 
rätt tillfälle och att stoppa behandlingen eller byta till annan behand-
ling. Dessa förändringar skulle kunna beskrivas som att många nya 
medicinska teknologier i praktiken innebär en vertikal integrering av 
åtgärder. I allt mindre utsträckning är det meningsfullt att se till enskilda 
åtgärder. Allt fler av sjukvårdens interventioner är komplexa vilket gör 
att besluten bör omfatta en kedja av behandlingsinsatser och inte de 
enskilda åtgärderna var för sig.

Den makroekonomiska utvecklingen har också varit ogynnsam på 
de ledande läkemedelsmarknaderna USA, Europa och Japan. Detta 
har till en del kompenserats av ökad försäljning i länder som Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina, som haft en snabb ekonomisk tillväxt. Men 
dessa länder har fortfarande låga inkomster och sjukvårdsutgifter per 
capita, och tillväxten där har inte varit tillräckligt stor för att kunna 
bära de ökande forskningskostnaderna. En bättre utveckling i världs-
ekonomin skulle gynna den internationella läkemedelsindustrin, men 
de fundamentala problemen skulle kvarstå. 

Oberoende av den ekonomiska utvecklingen, och oberoende av hur 
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de vetenskapliga metoderna för läkemedelsutveckling förändras, finns 
i dag en ny avgörande förutsättning för läkemedelsindustrins utveckling, 
som måste beaktas. Det handlar om industrins beroende av att privat 
och offentligt finansierade sjukvårdssystem köper de produkter som 
utvecklas. Numera är sjukvårdssystemen de huvudsakliga kunderna, och 
de köper läkemedlen bara om deras bidrag till uppfyllande av systemens 
mål är rimliga i relation till kostnaden. Detta är en fundamental skillnad 
mot tidigare, då enskilda patienter, med visst bidrag från en försäkring, 
finansierade läkemedlen och fattade beslutet att använda dem med 
stöd från den förskrivande läkaren. Marknadsföringsinsatser riktade 
till förskrivande läkare som metod att introducera nya läkemedel har 
minskat drastiskt. Om inte läkemedlet betalas av det offentliga är det 
få patienter som har möjlighet eller intresse av att använda det. Frågan 
om hur sjukvårdssystemen bedömer kostnader och värde, eller pris och 
värde, har därmed blivit central för läkemedelsindustrins utveckling. 

Frågan om värde och pris måste beaktas i ett globalt perspektiv. 
Fram till skapandet av EU:s inre marknad genom Maastrichtfördraget 
för 20 år sedan var läkemedelsmarknaderna i praktiken nationella. I dag 
finns en europeisk läkemedelsmarknad omfattande 28 länder med kraf-
tigt varierande inkomster och sjukvårdssystem. I ett globalt perspektiv 
finns det ännu större skillnader i inkomster och tillgång till sjukvård. 
Samtidigt har innovativa läkemedel blivit produkter som snabbt sprids 
över världen, även om inte alla har tillgång till dem. 

Denna nya situation innebär stora möjligheter för läkemedelsindu-
strin, men den traditionella affärsmodellen där utvecklingskostnaderna 
till stor del betalades av den amerikanska marknaden, med bidrag från 
Västeuropa, Japan och ytterligare några få länder, är under förändring. 
Komplexiteten ökar också genom att utvecklingskostnaderna måste 
fördelas på marknader med mycket olika betalningskraft, och med olika 
sjukvårdssystem och regelverk. Det är knappast ekonomiskt rationellt, 
och vanligtvis inte heller politiskt acceptabelt, att begränsa försäljningen 
till en privat marknad där de patienter som har råd får tillgång till be-
handlingen. Den största kunden blir därför sjukförsäkrings- och sjuk-
vårdsystemen i olika länder. Dessa kommer att göra en bedömning av 
värdet av nya läkemedel, dels i relation till vad de har råd att betala, dels 
utifrån kostnadseffektiviteten jämfört med konkurrerande alternativ. 

Frågan om värdet av innovativa läkemedel blir därför, och är redan, 
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en huvudfråga för den globala läkemedelsutvecklingen. Hur detta värde 
bestäms, och vilka beslut som fattas på grund av evidens rörande värde, 
blir avgörande både för läkemedelsmarknadens och sjukvårdssystemens 
utveckling och för befolkningens hälsa. 

Lokaliseringen av investeringarna för 
utvecklingen av läkemedel

Nya läkemedel medför utgifter för sjukvården, men dessa utgifter ger 
samtidigt motsvarande inkomster för de företag och länder som utveck-
lar de nya läkemedlen. En viktig fråga blir därför var dessa investeringar 
i framtiden kommer att förläggas. Kommer Sverige även fortsättningsvis 
att kunna vara en nettoexportör av läkemedel och därmed generera 
inkomster som mer än väl täcker förväntade ökande utgifter för import 
av läkemedel? Kommer Sverige att även fortsättningsvis vara ledande 
inom de medicinska vetenskaperna, och därmed i utvecklingen av inno-
vativa läkemedel? Många länder har denna ambition, så konkurrensen 
blir stor, och flera länder har redan vidtagit en mängd åtgärder för att 
stärka sina positioner. Nytillkomna länder, som Sydkorea och Malaysia, 
har ambitiösa program för att skapa sig en position inom detta område 
i framtiden. Kina och Indien är redan betydelsefulla läkemedelsprodu-
center med ambitioner att också utveckla nya innovativa läkemedel, se 
Boston Consulting Group (2011). 

För ett år sedan presenterade regeringen i Storbritannien en strategi 
för utveckling av livsvetenskaperna (life sciences) som syftar till att öka 
den akademiska kunskapsbasen, men som också har tydliga mål när det 
gäller ekonomi och tillväxt, se Bloor och medförfattare (2011). Storbri-
tannien har, liksom Sverige, en betydligt större medicinsk forskningsbas 
än vad befolkningens storlek indikerar och är därför av speciellt intresse 
för en jämförelse. Frågor som tas upp i strategin är förändringen inom 
den biomedicinska forskningen, pressen på sjukvårdssystemet, inves-
teringsmöjligheter i snabbt växande ekonomier och regelsystemet för 
introduktion av nya läkemedel i Västeuropa.

Grunden för den nya strategin är ett samarbete mellan universitet, 
industri och sjukvård, med patienten i centrum (figur 1.4).

Strategirapporten innehåller 200 rekommendationer. Fem av dessa 
har speciell relevans för Sverige: utveckling av translationell forskning, 
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användning av befolkningsdata, skapande av kluster för vetenskaplig 
utveckling, förändringar i regelsystem och utnyttjande av sjukvården 
fullt ut i innovationsprocessen.

En av nyckelfrågorna när det gäller utveckling av nya läkemedel är 
hur forskningen ska överföras till klinisk användning. Denna process 
är under stark förändring genom utvecklingen av vad som kallas in-
dividualiserad sjukvård baserad på molekylär diagnostik. Möjligheten 
att identifiera specifika mål för nya läkemedel, och att genom markörer 
identifiera de patienter som kan ha nytta av behandlingen, ger nya möj-
ligheter att utveckla läkemedel. Men det ställer också krav på resurser 
för att ta vara på dessa inom sjukvården på ett effektivt sätt. Tillgången 
till biobanker är en viktig faktor. 

Nyligen beslutades om investeringar på över en miljard kronor för 
att samla in genetisk DNA från 100 000 personer i Storbritannien. 
Syftet är att öka kunskapen om cancer och sällsynta sjukdomar och 
utveckla bättre behandlingar. Utvecklingen möjliggör att kliniska studier 
kan bli kortare och inkludera färre patienter, men kräver också mer 
uppföljning i klinisk praxis för att fastställa värdet av de nya behand-
lingsmöjligheterna.

Det ökade intresset för att samla in befolkningsdata är kopplat till 
den translationella forskningen, men har också drivits fram genom 
ökade krav på att visa att nya läkemedel är säkra och effektiva i klinisk 
användning. Många studier har visat att nya läkemedel inte används 

Figur 1.4 Aktörer och interaktioner i den brittiska Life Science-modellen. 
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på samma sätt, och med samma resultat, i klinisk praxis som i klinis ka 
prövningar. Behandlingen utsträcks till grupper av patienter som inte 
studerats i de kliniska studierna, exempelvis patienter med flera andra 
sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingsresultatet. Det 
är också vanligt att följsamheten till behandlingen inte är densamma 
som i det kliniska försöket, vilket påverkar både kostnader och effekt. 

Uppföljningsstudier i klinisk praxis blir därför en allt viktigare del 
av innovationsprocessen. Dessa studier kan även utgöra en grund för att 
tidigt fånga upp de erfarenheter som genereras i klinisk praxis och som 
kan bidra till att utveckla nya strategier för hur läkemedel bör användas. 

Studier av innovationsprocesser har visat på betydelsen av kluster där 
industri och akademi kan mötas och samverka i utvecklingsarbetet. Hur 
framgångsrika kluster skapas vet vi inte exakt, men konceptet bygger på 
principen om att olika vetenskaper samverkar, och att mindre företag 
ges samma tillgång till olika typer av kompetens som större företag. För 
utveckling av nya läkemedel finns det flera anledningar till att fram-
gångsrika kluster också har en integrerad koppling till sjukvårdssyste-
met, som i sin roll som köpare och användare av behandlingsteknologier 
är en viktig aktör. Medicon Village i Lund är ett exempel på samarbete 
mellan universitet, sjukvård och industri i Sverige med syfte att skapa 
optimala förutsättningar för life science-innovationer.

Reglerna för introduktion av nya läkemedel är under förändring 
beroende på såväl den biomedicinska utvecklingen som nya krav på 
effekt och säkerhet från sjukvården och befolkningen. Framför allt 
är det de nya reglerna för ersättning från den offentligt finansierade 
sjukvården och kravet att visa kostnadseffektivitet som påverkat hur 
snabbt och till vilket pris ett nytt läkemedel kommer ut på marknaden. 
Nya myndigheter, som National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) i Storbritannien och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) i Sverige, har fått ökad betydelse. Läkemedelsverket har fram-
hållits som en betydelsefull faktor för tidigare framgångar för svensk 
läkemedelsindustri. Det är nu uppenbart att de nya myndigheter och 
regler som styr hur betalningen sker för nya läkemedel kommer att få 
ett motsvarande stort inflytande över innovationsprocessen i framtiden. 

Regelverket och beslutsmekanismerna kring introduktion av läke-
medel i ett land kan därför vara en viktig konkurrensfaktor. Man måste 
dock vara medveten om att läkemedelsmarknaden är internationell, och 
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Sverige är beroende inte minst av utvecklingen inom EU. På samma 
sätt som läkemedelskontrollen i Europa har centraliserats till European 
Medicines Agency (EMA), så kommer kraven på evidens rörande värdet 
av nya läkemedel att harmoniseras, även om beslut om priser och an-
vändning förblir nationella.

Sjukvården har en central roll för att skapa ett bättre innovationskli-
mat. I Sverige har vi en tradition att forskning, utveckling och innova-
tion inom den offentliga hälso- och sjukvården är statens uppgift, inte 
landstingens. Men en stor förändring är på gång, där sjukvården spelar 
en allt större roll, dels genom behovet av patientdata och dels genom 
sjukvårdens kriterier och beslut när det gäller betalning och användning 
av nya läkemedel. 

I den tidigare utvecklingen av en framgångsrik läkemedelsindustri i 
Sverige var läkarnas dubbla roller, som forskare och ansvariga för vården 
av patienterna, en viktig faktor för samverkan med läkemedelsindustrin. 
Denna roll är fortfarande viktig men den måste kompletteras med 
samverkan på systemnivå för att integrera de ekonomiska och admi-
nistrativa aspekterna. Förändringarna i den translationella forskningen 
kräver nya rutiner för hur kliniska prövningar och uppföljningsstudier 
organiseras och genomförs.

Den strategi som utvecklats i Storbritannien visar på betydelsen 
för ett land av att vara med i den medicinska innovationsprocessen. 
Men den indikerar också att framgång inte är självklart. Jämfört med 
Storbritannien är Sverige en liten aktör. En betydande konkurrens 
kommer i framtiden också från stora länder som Kina och Indien, som 
har en betydande kapacitet för biomedicinsk utveckling och innovation, 
och stora potentiella marknader för de läkemedel som utvecklas. Men 
även för en liten aktör på en stor världsmarknad kan små framgångar 
ge viktiga bidrag till ekonomi och tillväxt. Att utveckla en politik och 
strategi för detta är närmast självklart, och här spelar frågan om ett 
läkemedels värde en central roll. 

Läkemedlens roll i sjukvården
Utgifterna för läkemedel är en del av utgifterna för sjukvården, och 
därför en besparingskandidat när utgifterna måste begränsas. I tabell 1.1 
visas läkemedelskostnadernas utveckling som andel av sjukvårdskost-
naderna.
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Läkemedelskostnaderna, inklusive medicinska förbruk nings artiklar, 
uppgick till 40 miljarder kronor år 2011. Det utgör cirka 12 procent 
av de totala sjukvårdskostnaderna. Andelen har minskat något under 
senare år som en följd av stagnerande försäljning. Största delen av läke-
medelskostnaderna utgörs av receptförskrivna läkemedel (72 procent), 
och av dessa betalas ca 18 miljarder av läkemedelsförmånen och drygt 
7 miljarder av patienterna själva. Dessutom betalar patienterna drygt 
3 miljarder för receptfria läkemedel i egenvård, totalt 10,5 miljarder i 
egenbetalningar, se Carlsson och Tinghög (2013) samt kapitel 6.

Det finns en omfattande diskussion kring läkemedelskostnaderna, 
och möjligheterna att sänka dessa. Den nyligen gjorda överenskom-
melsen mellan läkemedelsindustrin och regeringen är ett typiskt exem-
pel på detta (Socialdepartementet 2013). Överenskommelsen innebär 
prissänkningar på läkemedel som är äldre än 15 år, och väntas ge en 
besparing på 800 miljoner kronor åren 2014−2017. Bakgrunden till över-
enskommelsen är ett tidigare förslag om införande av internationella 
referenspriser, se kapitel 6. 

Tabell 1.1 Hälso- och sjukvårdsutgifter och dess andel av bruttonationalprodukten, 
BNP. Utgifter för läkemedel och förbrukningsartiklar samt receptförskrivna 
mediciner särredovisade. Löpande priser, miljarder kronor. Källa: Hälsoräkenskaper, 
Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/NR0109.

hälso- och sjukvårdsändamål 2001 2005 2008 2009 2010 2011*

BNP till marknadspris 2 348 2 769 3 204 3 106 3 338 3 500

Totala hälso- och 
sjukvårdsutgifter

208 251 296 309 316 331

Procent av BNP 8,9 9,1 9,2 9,9 9,5 9,5

Läkemedel och andra 
medicinska icke-varaktiga varor/
förbrukningsartiklar

29,1 33,5 38,2 39,3 39,4 40,0

Procent av totala hälso- och 
sjukvårdsutgifter

14,0 13,4 12,9 12,7 12,5 12,1

Receptförskrivna mediciner 22,4 25,4 27,9 28,4 28,6 28,9

Procent av totala hälso- och 
sjukvårdsutgifter 

10,8 10,1 9,4 9,2 9,0 8,7

* Uppgifterna för 2011 är baserade på preliminära årsberäkningar av 
nationalräkenskaperna.
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Besparingarna är naturligtvis välkomna för staten, som betalar hu-
vuddelen av utgifterna i läkemedelsförmånen, och överenskommelsen 
undanröjer de problem som ett referensprissystem skulle skapa. De 
svenska läkemedelskostnaderna är dock inte höga vid en internationell 
jämförelse, varken som andel av sjukvårdskostnaderna eller i absoluta 
tal. Kostnadsutvecklingen ger inte heller anledning till speciell upp-
märksamhet eftersom läkemedlens andel av sjukvårdskostnaderna är 
sjunkande. Fokusering på kostnaderna och prisnivån för äldre produkter 
ger mycket marginella besparingar, mindre än en halv procent av de 
totala läkemedelskostnaderna under perioden, och adresserar inte alls 
de viktiga frågorna kring nya läkemedels värde och kostnadseffektivitet. 

Vårt intresse ska fokuseras på läkemedel som insatsfaktor i sjukvår-
den, det vill säga hur nya läkemedel i kombination med andra resurser 
för diagnos och behandling, medverkar till att skapa ett bättre behand-
lingsresultat. I tabell 1.2 visas försäljningen 2008−2012 av läkemedel som 
introducerades under den närmast föregående femårsperioden.

Det är främst kostnaderna för nya läkemedel, eller kanske snarare 
deras priser, som uppmärksammats under senare år. Som framgår av 
tabellen är försäljningen av ”nya” läkemedel mellan 2 och 2,5 miljarder, 
eller ca 8 procent av den totala försäljningen av receptläkemedel. Det 
är således från kostnadssynpunkt relativt blygsamt. Det är dock inte 
totalkostnaden för de nya läkemedlen som ifrågasatts, utan snarare 
kostnadseffektiviteten. 

Tabell 1.3 redovisar cancerläkemedel introducerade 2007−2011. Som 
framgår av tabellen svarar läkemedel introducerade under de senaste fem 

Tabell 1.2 Försäljning av nya originalläkemedel introducerade under de fem  
föregående åren. Apotekens inköpspris, AIP, miljoner kronor, exklusive veterinär-
läkemedel och parallellimport. Källa: Läkemedelsindustriföreningen (2013) s. 19.

Introduktionsår försäljningsår
försäljning av nya 
läkemedel Procent

2004−2008 2008 2 470 8,5

2005−2009 2009 2 271 7,6

2006−2010 2010 2 051 6,9

2007−2011 2011 2 121 7,0

2008−2012 2012 2 531 8,4
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åren för 14 procent av totalförsäljningen av cancerläkemedel 2011. Den 
högre andelen är inte förvånande eftersom detta terapiområde har hög 
innovationsaktivitet och många nyintroduktioner; minst en tredjedel 
av alla investeringar i nya läkemedel görs i dag inom cancerområdet. 
Huvuddelen av skillnaden i jämförelse med hela läkemedelsmarknaden 
förklaras dock av att ett läkemedel, lenalidomid för myelom (en form 
av blodcancer), har en försäljning över 100 miljoner kronor, vilket utgör 
mer än en fjärdedel av den totala försäljningen av nya cancerläkemedel.

En annan viktig observation är att flertalet nya cancerläkemedel har 
mycket liten försäljning. Endast sex nya cancerläkemedel har en försälj-
ning över 20 miljoner kronor per år, och mer än hälften en försäljning 

Tabell 1.3 Försäljningen av cancerläkemedel i Sverige år 2011 efter introduktionsår. ATC-
kod 1+2A+2B+talidomid+lenalidomid. Källa: Jönsson och Wilking (2013).

läkemedel

Introduk-
tionsår/ första 
försäljning

försäljning 
år 2011 
(miljoner 
kronor)

ackumulerad 
försäljning av 
cancerläke-
medel (miljo-
ner kronor)

ackumulerad 
andel av 
totala försälj-
ningen

läkemedels-
kostnad per 
behand-
lingsmånad* 
(tusen 
kronor)

Abirateron 2011 13 13 0,5 34

Eribulin 2011 4 17 0,6 30

Ipilimumab 2011 4 21 0,8 74

Kabazitaxel 2011 13 35 1,2 70

Ofatumumab 2010 2 37 1,4 60

Pazopanib 2010 12 49 1,9 30

Vinflunin 2010 3 52 2,0 55

Azacitidin 2009 30 82 3,1 65

Temsirolimus 2009 3 85 3,3 30

Everolimus 2008 22 108 4,0 38

Lenalidomid 2008 110 218 8,0 52

Panitumumab 2008 18 236 8,7 30

Talidomid 2008 23 259 9,5 8

Trabektedin 2008 12 271 9,9 58

Dasatinib 2007 42 313 11,4 41

Klofarabin 2007 3 316 11,5 58

Lapatinib 2007 11 327 12,7 26

Nilotinib 2007 33 360 13,9 26

* Författarnas beräkning. Avrundade värden.



39

   1. nya läkemedel – resultatet av InvesterIngar I forsknIng och utvecklIng

under 10 miljoner kronor. De utgör ingen stor kostnad för sjukvården 
och ingen stor intäkt för läkemedelsföretagen. Vissa kan vara värdefulla 
för enskilda patienter, men i ett större perspektiv skapas både värdet 
och kostnaderna av ett litet antal läkemedel. Det är för dessa som det 
är speciellt viktigt att fatta riktiga beslut om värde, pris och användning. 

I tabell 1.3 redovisas också en uppskattning av läkemedelskostnad 
per behandlingsmånad. Det är en beräknad kostnad som kan variera 
och anges här endast för att indikera storleksordningen. Nya mål-
styrda cancerläkemedel kostar ofta omkring 30 000−70 000 kronor 
per behandlingsmånad, och kostnaden per behandlingsmånad har ökat 
kraftigt över tiden.

Prisökningen på cancerläkemedel återspeglar den tidigare beskrivna 
ökningen av kostnaderna för introduktion av nya läkemedel. En kon-
sekvens av de ökade priserna är att endast ett litet antal individer med 
höga inkomster eller stor förmögenhet har råd att själva betala. En 
annan konsekvens är att alternativkostnaden inom sjukvården för att 
använda de nya läkemedlen har ökat kraftigt. Läkemedelskostnaden 
per månad kan vara större än månadslönen för en sjuksköterska eller 
läkare som också behövs för behandlingen av cancer.

Avvägningarna av hur resurser ska fördelas, så att alla patienter med 
cancer får en bra behandling under hela sjukdomsförloppet, blir därför 
både svår och viktig. Tidigare har kostnaderna för sjukhusvistelser varit 
den dominerande kostnadsposten för patienter med cancer, men detta 
håller på att ändras genom introduktionen av nya cancerläkemedel. 
Detta är en positiv utveckling, men ställer inte desto mindre sjukvården 
inför svåra val; både hur mycket extra resurser som kan tillföras cancer-
vården på kort och längre sikt, och hur avvägningen ska göras mellan 
läkemedel och behovet av ökad personal för att möta kraven på bättre 
cancervård för alla patienter, i alla stadier av sjukdomen. 

Hur dessa val görs kan diskuteras från olika aspekter – etiska, po-
litiska och ekonomiska. För en offentligt finansierad sjukvård är det 
viktigt att de beslut som måste fattas sker på objektiva grunder och 
är öppna för insyn. Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen ska 
resurserna i första hand styras till de patienter som har de största be-
hoven. Det innebär att resultatet för patienten är av största betydelse 
för värderingen av ett nytt läkemedel. Priset och kostnaderna måste 
därför vägas mot den hälsovinst i form av ökad överlevnad och/eller 



40

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

förbättrad hälsorelaterad livskvalitet som läkemedlet ger upphov till. 
Sådana avvägningar har blivit ett centralt inslag i sjukvårdens styrning 
av resursanvändningen. Frågan om värdet av nya läkemedel har därför 
också intagit en central plats i sjukvårdspolitiken. 

Sammanfattning och slutsatser
Utvecklingen av nya läkemedel är en både hälsopolitisk och industriell 
framgångssaga. Den är ett resultat av samverkan mellan offentliga och 
privata insatser. Det är en komplicerad process att utveckla, producera, 
marknadsföra och använda nya läkemedel. Framgången har inte varit 
utan problem, men dessa har efterhand kunnat lösas och bildat grunden 
för fortsatt utveckling.

Mycket pekar på att vi nu befinner oss i en situation där utvecklingen 
av nya läkemedel måste söka nya vägar för att nå framgång. 
• Framsteg inom den medicinska forskningen är som tidigare en viktig 

drivkraft för förändring. Men dessa framsteg översätts inte på ett 
enkelt sätt till nya läkemedel och nya behandlingar. 

• Den ekonomiska utvecklingen, som också är en viktig drivkraft, har 
förändrats och för de stora läkemedelsmarknaderna har inkomst-
utvecklingen stagnerat. 

• Nya läkemedel måste säljas till en sjukvård som är under hård eko-
nomisk press. 

Globaliseringen av läkemedelsmarknaden förändrar förutsättningarna 
på både utbuds- och efterfrågesidan, och det är svårt att i dag peka ut de 
länder som kommer att vara framgångsrika när det gäller utvecklingen 
av nya läkemedel. Men många länder ser den biomedicinska sektorn 
som en framtidsbransch och gör satsningar för att vara konkurrens-
kraftiga inom denna. 

Betydelsen av fortsatta framsteg både för förbättringar av hälsan 
och för länders ekonomiska utveckling finns det stor enighet om, men 
vägarna till framgång kan vara svåra att bedöma. Utveckling av nya lä-
kemedel är förenat med stor osäkerhet om framgång, och Sverige är ett 
exempel på hur svårt det kan vara att behålla en framgångsrik innovativ 
läkemedelsindustri över en längre tid. Men vi vet vilka faktorer som är 
betydelsefulla, och satsningar på att skapa förutsättningar för att vara 
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ett av världens främsta länder inom det biomedicinska området är en 
viktig del av innovationspolitiken. 

En av de viktigaste förändringarna när det gäller utvecklingen av nya 
läkemedel är hur besluten fattas om användningen av nya läkemedel. 
Den traditionella modellen, att patienten och läkaren fattar dessa beslut, 
och att den offentliga betalaren har en passiv roll, har blivit överspelad. 
De beslut som betalaren av läkemedel fattar har avgörande betydelse 
inte bara för sjukvårdens effektivitet och patienternas hälsa, utan påver-
kar också hur och vilka nya läkemedel som utvecklas. Ett förnyat och 
utvecklat samarbete mellan sjukvården och läkemedelsindustrin är en 
av de centrala faktorerna för utvecklingen av såväl sjukvården som den 
biomedicinska industrin.  

Vi befinner oss mitt i en förändring där frågan om ett läkemedels 
värde – och evidens rörande värde i relation till pris – blir allt viktigare 
i sjukvårdspolitiken, liksom för den enskilda patienten. I de följande 
kapitlen kommer vi att närmare beskriva och analysera sjukvårdens 
beslut om användning och betalning av nya läkemedel. 
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2. Beslut om nya läkemedel – hur 
styrs marknaden?

Detta kapitel fokuserar på beslutsfattandet rörande introduktionen av 
nya läkemedel och syftar till att beskriva hur detta förändrats över tiden 
samt att definiera de policyrelevanta frågorna. Läkemedelsmarknaden 
är en starkt reglerad marknad, men det kan vara viktigt att inlednings-
vis konstatera att det är genom enskilda beslut i privata företag som 
huvuddelen av läkemedelsinnovationerna kommit till. Regleringen av 
marknaden har syftat både till att stimulera innovation, till exempel 
lagstiftning om patent och särläkemedel (orphan drugs), och till att 
begränsa vilka läkemedel som får komma ut på marknaden genom spe-
cifika krav på säkerhet, effekt och kvalitet. Översiktligt kan utvecklingen 
beskrivas som ständigt ökade krav och ett ökat antal regler, men också 
i ökad utsträckning kombinerat med riktade åtgärder för att stimulera 
innovationsprocessen. En viktig fråga är hur långt det är möjligt att 
styra marknaden. 

Vi kommer i detta kapitel att fokusera på hur beslutsfattandet om 
utveckling, introduktion och användning av nya läkemedel är kopplat 
till begreppet ”värdet av ett nytt läkemedel”. Andra aspekter på besluts-
fattandet kommer endast undantagsvis att beaktas. 

Incitament för privata företag att utveckla 
nya läkemedel

Nya läkemedel utvecklas av företag på en marknad. Det är vanligt att 
framhäva möjligheten till vinst som den främsta drivkraften eller inci-
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tamentet för innovation. Men vinst är bara en av drivkrafterna, och inte 
tillräcklig som förklaring till vilka läkemedel som utvecklas. Beslutet om 
satsningar på forskning och utveckling fattas i betydande utsträckning 
på strategiska grunder, och valet av forskningsområden styrs också av 
en mängd andra faktorer, inte minst en önskan att arbeta med pro-
blem som upplevs som intressanta och meningsfulla. Möjligheten att 
åstadkomma vinst kan vara större genom att investera i områden som 
i studier, eller i den allmänna debatten, utpekas som betydelsefulla. 
Som exempel kan nämnas de initiativ, bland annat under det svenska 
EU-ordförandeskapet 2009, som tagits för att stimulera utvecklingen 
av nya antibiotika, se Mossialos och medförfattare (2009). Men möj-
ligheterna att välja inriktning begränsas alltid av nödvändigheten för 
ett privat företag att finansiera de investeringar som görs. Om det inte 
är möjligt att långsiktigt skapa de intäkter som krävs för att finansiera 
utvecklingen av nya läkemedel så kommer företaget inte att överleva. 

Eftersom det handlar om en verksamhet förenad med stor osäkerhet 
om framgången, så är det en fördel att ha en forskningsportfölj med flera 
projekt. Vi kan också konstatera att läkemedelsindustrin kännetecknas 
av sammanslagning av företag och en ökad koncentration, som svar på 
stigande utvecklingskostnader och ökad osäkerhet om framgång. Denna 
process innebär inte med nödvändighet att forskningen blir mer effektiv. 
Snarare kan sammanslagningar medföra att verksamheten kortsiktigt 
drabbas av omställningskostnader och förlust av kompetens.

Nödvändigheten att finansiera investeringarna i utveckling av nya 
läkemedel är en restriktion som företagen inte kan ignorera, och inne-
bär också att de noga följer vad marknaden, det vill säga kunderna, är 
beredda att betala för. Det är på lång sikt inte möjligt att betala för en 
sak och förvänta en annan. Kundernas − patienternas och sjukvårdens 
− betalning blir därför också en signal och en förutsättning som styr 
omfattningen och inriktningen av utvecklingen av nya läkemedel. Möj-
ligheterna till ”ekonomistyrning” är dock begränsade, och betalningarna 
är endast ett, om än mycket viktigt, styrmedel. Det finns många exempel 
på att framgångsrika nya läkemedel tillkommit genom tillfälligheter 
(serendipity), och att stora ekonomiska satsningar på specifika områden 
inte gett förväntade resultat. Men det finns också specifika satsningar 
som gett stor effekt, exempelvis utvecklingen av läkemedel mot hiv och 
aids, som vi återkommer till i kapitel 3. 
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Det sägs att penicillin upptäcktes av en sådan tillfällighet, men 
bakom fanns målmedvetet arbete som gjorde det möjligt att förstå 
betydelsen av det som observerades. På samma sätt kan man hävda att 
tillfälligheter bidrog till att insulin, som gick att använda i behandlingen 
av diabetes, utvecklades för snart 100 år sedan. Å andra sidan hade 
många personer arbetat sedan tidigt 1800-tal med att komma på ett sätt 
att ersätta insulin hos personer som drabbades av typ 1-diabetes. Man 
visste vad man behövde uppnå, men det var svårt och vägen kantades 
av många misslyckanden. 

Kanske finns det vissa likheter mellan att styra utvecklingen av 
nya läkemedel och att styra den globala finansiella sektorn eller den 
ekonomiska konjunkturen. Det är en fråga om mål och medel med 
begränsade möjligheter att följa sambandet mellan de insatser som görs 
och måluppfyllelsen. Trots komplexiteten måste målet för en innova-
tionspolitik för läkemedelsindustrin vara att finna en process för läke-
medelsutveckling där sannolikheten för ”goda” tillfälligheter blir så hög 
som möjligt. Utöver goda tillfälligheter behöver innovationspolitiken 
främja förutsättningarna för enträgen, långsiktig forskning och utveck-
ling. Det är särskilt viktigt att observera att sjukvården framöver har en 
central roll att spela för att skapa, analysera, dela och omsätta kunskap 
från användning av nya läkemedel i klinisk praxis. 

Patent och särläkemedel
Patent är en immateriell rättighet som ökar sannolikheten att skapa 
vinst och finansiera investeringarna i utveckling av till exempel nya 
läkemedel. Under patenttiden garanteras tillverkaren ensamrätt att 
sälja den utvecklade substansen innan andra tillverkare kan gå in på 
marknaden och exempelvis konkurrera genom sänkt pris. 

Lagstiftningen om särläkemedel är ett annat exempel på offentlig 
politik som syftar till att ge incitament till innovation. Denna lagstift-
ning tar särskild hänsyn till läkemedel som har liten försäljningsvolym 
eftersom de är avsedda för mycket ovanliga sjukdomar. Särläkemedel 
får ensamrätt till försäljning under tio år efter godkännande för för-
säljning. Ensamrätten innebär att liknande läkemedel inte kommer att 
godkännas för samma terapeutiska indikation − med vissa undantag som 
exempelvis att tillverkaren inte kan förse marknaden med tillräckliga 
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kvantiteter eller att en ny kliniskt överlägsen produkt introduceras. 
Detta innebär inte att instrument som patent- och särläkemedels-

lagstiftning alltid leder investeringarna till de områden där värdet för 
samhället är högst. Ett viktigt läkemedel kanske inte utvecklas därför 
att patentsituationen är oklar. Fördelar för företagen att utveckla lä-
kemedel för små patientgrupper kan leda till att förhållandevis större 
resurser satsas där och potentiella värden för större patientgrupper inte 
realiseras. I båda fallen gäller att lagstiftningen fungerat på ett sätt för 
en privat marknad, där patienterna själva betalar för sina läkemedel, och 
på ett annat sätt när läkemedlen betalas av det offentliga. På en privat 
marknad där patienterna själva betalar, är det företaget som sätter priset. 
Patienterna väljer, med stöd från den förskrivande läkaren, att köpa eller 
inte köpa läkemedlet till det begärda priset. 

Utvecklingen mot att nya läkemedel i huvudsak betalas av privata 
och offentliga försäkringar har förändrat förutsättningarna på markna-
den. I en snabbt växande ekonomi med en ung befolkning kan försäk-
ringen, med stöd av egenavgifter, under en tid betala det begärda priset 
eftersom den totala utgiften blir liten i förhållande till betalningsför-
mågan. Det omvända gäller i dagens situation i västvärlden, med låg 
tillväxt och en åldrande befolkning där finansieringen blir en begräns-
ning. Följden blir att läkemedelsföretaget måste förhandla om pris och 
kvantitet. Företaget behöver kunna visa både att de nya läkemedlen 
är kostnadseffektiva och hur stora de förväntade kostnaderna blir för 
sjukvården. Patent har inget större värde om läkemedlet inte används 
och betalas inom den offentliga sjukvården. Det finns ingen anledning 
att i lagstiftningen särskilja läkemedel för olika stora patientgrupper i 
en situation då alla läkemedel fullt ut betalas av det offentliga. Detta 
blir endast en faktor bland flera när beslutet om betalning ska fattas. 

Utvecklingen mot individualiserad eller stratifierad medicin (per-
sonalised medicine) gör lagstiftningen om särläkemedel obsolet. Den 
statliga läkemedels- och apoteksutredningen, som hösten 2012 presen-
terade sitt delbetänkande ”Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling 
av läkemedels- och apoteksmarknaden” gav inte några förslag i denna 
fråga (Statens offentliga utredningar 2012:75). Utredningen framförde 
att det finns skäl att överväga särskild behandling av läkemedel vid 
ovanliga och mycket svåra tillstånd i prissättningshänseende och avsåg 
återkomma till denna diskussion i ett senare betänkande. Som framgår 
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av en bilaga till utredningen är det dock inte självklart att det behövs en 
särbehandling av läkemedel för små patientgrupper. Fördelarna måste 
också vägas mot de nackdelar som det kan medföra att utvecklingen 
styrs för att uppfylla detta kriterium. Det är viktigt att rättviseaspekter 
inkluderas i bedömningen, men storleken på patientgruppen är bara en 
av flera aspekter som behöver vägas in i bedömningen. 

Nya styrinstrument
Utvecklingen på läkemedelsmarknaden har således medfört att traditio-
nella instrument för att stimulera innovation har blivit delvis överspe-
lade, och måste kompletteras med andra. Det i särklass viktigaste nya 
styrinstrumentet är den offentliga betalningen, det som kallas subventio-
nering (reimbursement). I detta styrinstrument spelar begreppet ”värde” 
en central roll eftersom priset och kostnaden, priset multiplicerat med 
kvantiteten, för läkemedlet relateras till värdet när beslut om använd-
ning fattas. Problemet blir att på ett objektivt sätt fastställa detta värde, 
och att finna beslutsmekanismer som tar hänsyn till aspekter som inte 
objektivt kan fastställas. Den centrala beslutsfattaren blir ”betalaren”, 
medan patientens och läkarens roll reduceras (figur 2.1).

Figur 2.1 Läkemedelsmarknaden – en relation mellan tre parter.
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Beslut om användning och betalning för läkemedel var länge främst 
en fråga för patienten och den förskrivande läkaren. Omfattningen av 
”tredjepartsfinansiering” var liten och eftersom kostnaderna då bars 
direkt av patienten hölls utvecklingen tillbaka. Fortfarande spelar betal-
ning direkt från konsumenten en betydande roll för finansieringen av 
receptläkemedel, men den relativa betydelsen har minskat över tiden. 
För nya innovativa läkemedel begränsas patientens och läkarens val i de 
flesta fall till vad beställaren/vårdgivaren beslutar att betala för.

Läkemedelskontrollen och värdet av ett nytt 
läkemedel 

Under 1900-talet utvecklades nationella och internationella institutio-
ner med ansvar att på vetenskaplig grund granska effekt och säkerhet 
hos nya läkemedel. Food and Drug Adminstration (FDA) i USA är en 
av de mer inflytelserika eftersom den reglerar tillträdet till den största 
läkemedelsmarknaden i världen. I Sverige svarar Läkemedelsverket 
för denna uppgift sedan 1990. Genom tillkomsten av den Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA) 1995 har 
dock den vetenskapliga utvärderingen av nya läkemedel successivt flyt-
tat från de nationella myndigheterna. Beslut om godkännande fattas av 
EU−kommissionen och gäller för flertalet länder i Europa. 

Läkemedelskontrollen är ett instrument för att skydda patienter och 
har samtidigt effekten att öka värdet av nya läkemedel genom att ge 
information till patient och läkare. Det är uppenbart av stort värde att 
läkemedel som har stor risk för biverkningar, som patienten inte kan be-
döma, inte kommer ut på marknaden. Det är också okontroversiellt i dag 
att läkemedel som inte har någon dokumenterad effekt inte ska komma 
ut på marknaden. Däremot är det inte uppenbart hur avvägningen mel-
lan effekt och risk ska göras i alla sammanhang. Efter hand har det blivit 
allt mer tydligt att den traditionella modellen med rigorösa, omfattande 
kontrollerade experimentella kliniska studier som förutsättning för ett 
läkemedels godkännande, kopplat med bristande systematisk uppfölj-
ning av användning i klinisk praxis, behöver reformeras.

Det första skälet är att godkännande inte är detsamma som att 
läkemedlet finns tillgängligt för alla patienter. Beslutet om subven-
tion eller inte, som följer efter godkännande för försäljning (marke-
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ting authorisation), har avgörande betydelse för patientens tillgång till 
medicinen. Läkemedelskontrollens bedömning av effekt och säkerhet 
är bara ett steg på vägen för att patienten ska få tillgång till medicinen; 
ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor. För att inte bli överspelad, 
måste läkemedelskontrollen bli mer involverad i bedömningen av ett 
läkemedels värde. Besluten om godkännande respektive subventione-
ring fattas, i mycket stor utsträckning, på grund av samma data, men 
dessa data bedöms utifrån olika kriterier. Visserligen finns i kriterierna 
för läkemedelskontrollens utvärdering av nya läkemedel begrepp som 
”kliniskt relevant effekt”. Men detta tillfredsställer inte kravet för ett 
subventioneringsbeslut, där det absoluta värdet måste mätas på ett sätt 
som möjliggör en jämförelse med det begärda priset – till exempel i 
termer av ökad livslängd och/eller förbättrad livskvalitet. Vi återkommer 
i kapitel 3 till beräkningar av värdet av nya läkemedel. 

Det andra skälet är att effekt och risk inte bara är egenskaper hos 
läkemedlet som sådant. Effekter och risker beror av läkemedlets faktiska 
användning i klinisk praxis. Det är välkänt att läkemedlen inte används 
på samma sätt i den kliniska vardagen som i de kliniska studier som 
ligger till grund för en bedömning av relationen mellan risk och effekt. 
Läkemedelskontrollens vetenskapliga utvärdering bygger på experimen-
tella studier som är begränsade till vissa patientkategorier och som inte 
motsvarar hur patienterna behandlas i praktiken. Det är därför svårt att 
utifrån dessa studier avgöra vilken nytta och vilka risker som finns när 
läkemedlet kommer till användning. 

Det finns en lång tradition hos läkemedelskontrollen att insamla 
data för att identifiera sällsynta biverkningar. Detta diskuteras exem-
pelvis i SNS-studien av Gyllensten och Steen Carlsson (2013). En 
avvägning mellan risk och effekt (nytta) fordrar data som möjliggör 
analyser av nyttan i klinisk praxis. Vi är nu i en utveckling som innebär 
att också data om effekt i ökad utsträckning kommer att insamlas på ett 
systematiskt sätt (European Commission 2012). I praktiken har sådana 
studier genomförts sedan länge på utvalda områden. De svenska kvali-
tetsregistren är ett exempel på detta. Insamlingen av data har dock inte 
gjorts systematiskt, och inte heller har registren använts systematiskt 
i beslutsfattandet. Vi återkommer i kapitel 5 med en diskussion om 
möjligheter att utveckla denna typ av studier i Sverige.

Vi kan alltså konstatera att såväl kriterierna för värderingen av nya 
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läkemedel som vilka data som krävs för att ge underlag för beslut enligt 
dessa kriterier håller på att förändras. Fokus är på den absoluta hälso-
vinsten för patienten i relation till priset i den kliniska användningen. 
Experimentella kliniska studier, som testar hypoteser om effekt och 
biverkningar, är fortfarande centrala som ett led i utvecklingen av nya 
läkemedel. Vi måste veta att nya läkemedel fungerar på de sätt som 
förväntas. Men när det gäller fastställandet av värdet är det studier av 
den absoluta förbättringen i klinisk användning som är det avgörande. 
Denna typ av studier kallas internationellt relative effectiveness assess-
ment (REA) eller comparative effectiveness research (CER). Syftet är att 
fastställa hur mycket bättre nya läkemedel är jämfört med dem som 
redan används i sjukvården (Luce och medförfattare 2012, Jönsson 2011). 

Denna utveckling gäller inte bara läkemedel utan alla behandlingar 
eller behandlingsprocesser inom sjukvården. Men eftersom nya läke-
medel spelar en central roll i utvecklingen av nya behandlingar och 
behandlingsstrategier, så berör den i högsta grad också processerna för 
utveckling, dokumentation och värdering av nya läkemedel. I kapitlen 
3 och 5 presenterar vi exempel på sådana studier. 

Europeiska läkemedelskontrollen (EMA) är en av de mera fram-
gångsrika institutionerna inom EU. Sverige har spelat en betydelsefull 
roll i skapandet av denna framgång. Den viktiga frågan i dag är hur 
EMA ska hantera de nya kraven på underlag för beslut om värdet av 
nya läkemedel. Beslut om subventionering är nationella beslut och 
förutsättningarna för att betala för nya läkemedel skiljer sig kraftigt 
åt mellan länderna i Europa. Samtidigt har länderna i EU enats om 
direktiv för att underlätta för medborgarna inom EU att söka vård i 
vilket land de vill. Detta fordrar någon form av gemensam uppfatt-
ning om värdet av olika typer av vård, inklusive läkemedel. För att lösa 
denna stora och viktiga fråga har EU sedan lång tid arbetat med att 
etablera en struktur för utbyte av information om metoder för att värdera 
olika medicinska behandlingar och metoder, det som kallas medicinsk 
metod- eller teknologivärdering, Health Technology Assessment (HTA). 
EU-kommissionen beslutade den 26 juni 2013 att etablera ett nätverk 
av nationella HTA-organisationer i anslutning till beslutet 2011 om 
patienternas rättigheter att söka vård i andra EU-länder och få denna 
betald i hemlandet.

HTA har utvecklats till ett centralt instrument i sjukvårdspolitiken 
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i många länder. Liksom när det gäller läkemedelskontrollen har Sverige 
haft en ledande roll i Europa och etablerade tidigt institutioner inom 
detta område: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT, 
vid Linköpings universitet år 1985 och Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, SBU, år 1987. Eftersom det finns förhoppningar om att 
HTA ska vara det instrument som ger svar på frågan om olika medi-
cinska teknologiers värde, och att läkemedel kommer att bli en av de 
viktigaste tillämpningarna, så finns det anledning att se vilka möjligheter 
och problem som finns med att använda HTA för att få fram underlag 
för beslut om ett läkemedels värde.

Medicinsk teknologivärdering (HTA) 
Utvecklingen av HTA sedan 1970-talet bygger på observationen att 
användningen av medicinska metoder, diagnostik, kirurgi, läkemedel 
etc., varierar kraftigt inom sjukvården och att det saknas vetenskapligt 
underlag för användningen i många fall (se kapitel 4 och 5). I en berömd 
bok från 1972, hävdade den engelske läkaren och epidemiologen James 
Cochrane att sjukvårdens resurser skulle räcka till alla om användningen 
av ineffektiva metoder kunde stoppas (Cochrane 1972). 

HTA fokuserade initialt på diagnostiska och kirurgiska metoder där 
det inte fanns en motsvarande systematisk granskning som för läkeme-
del. I de fall läkemedelsbehandlingar granskades så rörde det sig oftast 
om behandlingar som funnits länge på marknaden, men där använd-
ningen utvecklats på ett sätt som gjorde att över- eller underanvändning 
kunde misstänkas. Exempelvis initierades ett stort SBU−projekt kring 
läkemedelsbehandling av hypertoni på hypotesen om överanvändning, 
medan en studie av östrogen (HRT) startades med en hypotes om 
underanvändning. Slutrapporterna kunde inte konfirmera någon av 
hypoteserna, men genomgången av den evidens som fanns var viktig, 
inte minst för att den ökade kunskapen om metodernas användning i 
relation till det vetenskapliga underlaget. 

Fördelen med att studera etablerade teknologier är att det kan finnas 
en omfattande dokumentation och erfarenhet från klinisk användning. 
Utvecklingen av HTA under tre decennier i Sverige har också resulterat 
i studier som medfört att vissa delar av vården blivit billigare och bättre 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering 2012a). Men samtidigt 
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som HTA blivit ett etablerat och värdefullt instrument för kunskapsstyr-
ning inom vården, så har metoden kommit att tillämpas för att svara på 
frågor där det vetenskapliga underlaget är mycket mindre. Värdering av 
nya läkemedel är ett sådant exempel. HTA har blivit den dominerande 
metoden för att ge ett underlag för beslut om pris och subventionerad 
användning när ett nytt läkemedel fått sitt godkännande via EMA eller 
genom nationellt beslut. Eftersom den offentliga betalningen i de flesta 
fall är avgörande för om patienten får tillgång till läkemedlet, och för 
att läkemedelsföretaget ska få någon försäljning, så har HTA blivit ett 
nytt viktigt instrument i läkemedelspolitiken – av stor betydelse för 
vilka läkemedel som utvecklas, för hur snabbt de når patienterna och 
för företagens intäkter.

Grundbulten i HTA är en systematisk utvärdering av den vetenskap-
liga litteraturen kring en viss metod eller teknologi (Statens beredning 
för medicinsk utvärdering 2012b). För ett nytt läkemedel sker sökande 
efter evidens om effekt i samma kliniska studier som läkemedelskontrol-
len utnyttjar för sin bedömning. Frågorna är dock annorlunda, vilket 
ofta leder till att de slutsatser som dras blir olika. Syftet med HTA är 
att beräkna storleken på de positiva och negativa effekterna för patien-
ten, i relation till de behandlingar som nu används. Det innebär att de 
studier som finns kanske inte är gjorda på alla aktuella patientgrupper 
och med de jämförelsealternativ som är relevanta. Ofta är inte heller den 
studerade effekten i kliniska studier direkt relevant för att möjliggöra en 
uppskattning av värdet av läkemedlet. Många markörer som används för 
att utvärdera effekt av nya läkemedel, exempelvis olika biomedicinska 
eller radiologiska parametrar, kan inte direkt översättas till patientnytta. 
Detta är en allt viktigare utmaning för framtagande av beslutsunderlag.

Fastställande av värdet är centralt i HTA, eftersom där också in-
går en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av en teknologi, 
sammanfattat i en beräkning av kostnadseffektiviteten. Detta begrepp, 
som också är ett centralt kriterium för ersättning från finansiären och 
i Sverige att det ska ingå i läkemedelsförmånen, innebär att nettokost-
naden, den direkta interventionskostnaden minus eventuella kostnads-
besparingar, divideras med ett mått på effekt, exempelvis antal vunna 
levnadsår (life years gained, LYG) eller vunna kvalitetsjusterade levnadsår 
(quality adjusted life years, QALY). Kostnadseffektiviteten uttrycks då 
som kostnad per LYG respektive per QALY. Det är viktigt att den 
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beräknas för en specificerad behandling av en väl definierad grupp av 
patienter. Ett läkemedels kostnadseffektivitet är således beroende av 
användningen och varierar med denna.

Data från kontrollerade kliniska studier är utgångspunkten för HTA 
liksom för det som kallas evidensbaserad medicin. De kliniska studierna 
är också avgörande för beslut om godkännande av EMA. Men för HTA 
är vad som räknas som evidens bredare, och inkluderar systematiska 
översikter och inte minst studier av effekt och kostnader i klinisk praxis. 
HTA syftar också till att vägleda andra beslut, exempelvis om läkemedlet 
ska ingå i läkemedelsförmånen eller inte. 

I figur 2.2 redovisas relationen mellan några av de begrepp som ut-
vecklats och används i den allt mer komplicerade processen att bestäm-
ma värdet av en ny medicinsk teknologi, exempelvis ett nytt läkemedel.

Figuren har två dimensioner. På den vertikala axeln finns produk-
tion av evidens, sammanställning och värdering av evidens och beslut. 
På den horisontella axeln finns tre olika frågor: 
• Fungerar metoden? 
• Hur fungerar den i klinisk praxis? 
• Är den värd pengarna? 

Figur 2.2 Det nya evidenspanoramat. Baserad på Luce och medförfattare (2010). 

RCT – randomized controlled trial; PCT – pragmatic clinical trial; SRT – systematic 
review of trials; SRE – systematic review of evidence; CER – comparative 
effectiveness research; HTA – health technology assessment; EBM – evidence based 
medicine; CED – coverage with evidence development.
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kommentar till figur 2.2
Kliniska prövningar, där hypoteser om effekt testas, är det huvudsakliga under-

laget för läkemedelskontrollens beslut om godkännande för användning. Det 

illustreras av pilen från randomiserade kontrollerade prövningar (RCT) till utvär-

dering och beslut om godkännande av läkemedelskontrollen, på nationell eller 

EU-nivå. SRT står för systematiska översikter av kliniska experimentella studier. 

Det kan innefatta indirekta jämförelser, och metaanalyser där data från olika 

prövningar ställs samman och analyseras.

PCT står för pragmatiska kliniska experiment, till exempel randomisering av 

patienter inom ramen för uppföljning i register. Observationsstudier som inte 

är randomiserade kan också utnyttjas för att få information om vilken effekt en 

behandling har i klinisk praxis. SRE står för systematiska sammanställningar av 

evidens, det vill säga både kliniska experiment och andra typer av studier. De 

nya begreppen relativ effektvärdering (REA) och studier som jämför effekt (CER) 

inkluderar både studier och sammanställningar av studier. Dessa sammanställ-

ningar kan bilda underlag för kliniska riktlinjer, och för studier som inkluderar 

en värdering av effekterna (HTA). Kliniska riktlinjer är underlag för evidensba-

serad medicin (EBM) som utnyttjas för beslut om enskilda patienter, och i viss 

utsträckning för beslut för grupper av patienter. Därav överlappet till värdeko-

lumnen. I ökad utsträckning inkluderas också resultaten från REA/CER och HTA 

som underlag för EBM.

HTA innefattar också ekonomiska, etiska och administrativa aspekter, och 

dessa studier används för beslut om betalning från det offentliga eller privata 

sjukförsäkringsbolag. CED, betalning från försäkraren medan ytterligare data 

samlas in, blir allt vanligare eftersom osäkerheten om effekterna och värdet är 

stort i många fall.

Beslut om marknadstillstånd baseras på data som visar om metoden/
läkemedlet fungerar eller ej – effekt i relation till biverkning baserat på 
kliniska studier. För att besvara frågan om hur den fungerar i klinisk 
praxis kompletteras de kliniska studierna med systematiska översikter, 
och kompletterande studier i klinisk praxis. De kliniska besluten rör 
främst behandling av enskilda patienter, men också utformningen av 
behandlingsriktlinjer. HTA bygger på systematiska analyser och beslut 
som avser patientgrupper med viss indikation. 
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Data och metoder för att studera effekt i 
klinisk sjukvård (Real life evidence)

HTA är ett instrument för att styra sjukvårdens resurser till använd-
ningar som ger störst nytta (hälsa) för patienterna. Data från kliniska 
experiment kan indirekt ge vägledning för detta (evidence based medi-
cine), men det bästa är naturligtvis att studera de faktiska effekterna i 
klinisk praxis. 

Eftersom sjukvårdssystemet i allt väsentligt står för efterfrågan och 
betalning av ny medicinsk teknologi har vi fått en situation där sjuk-
vården blir allt mer engagerad i innovationsprocessen. Det innebär att 
sjukvården har ett ökat intresse av vilka nya läkemedel som utveck-
las och vilken dokumentation som finns för att fatta beslut om deras 
användning. Som exempel kan nämnas att både NICE och TLV är 
engagerade i rådgivning till företagen inför beslut om utveckling av 
nya läkemedel. På europeisk nivå kommer det också snart att bli rutin 
med HTA advice som komplement till regulatory advice till företagen 
när de planerar studier av läkemedel under utveckling (se EUnetHTA, 
webbplats www.eunethta.eu). Enskilda läkemedelsföretag har redan 
sökt information från ”betalare” som underlag för interna beslut rörande 
utveckling (Backhouse och medförfattare 2011).

Data från kliniska prövningar kommer i framtiden att vara bättre 
anpassade för att möta kraven från sjukvården. Men det finns begräns-
ningar av hur mycket studier som kan krävas i utvecklingsskedet. Den 
huvudsakliga dokumentationen för att bedöma värdet för sjukvården 
av nya läkemedel måste komma från insamling och analys av data om 
effekten från klinisk praxis.

Vi har i Sverige en lång tradition av att hålla register med data från 
användningen av nya läkemedel, exempelvis inom områdena reuma-
toid artit (RA), diabetes och multipel skleros (MS). Data från dessa 
register har använts för flera studier i detta projekt (se vidare kapitel 3 
och 5). Hittills har dessa register byggts upp för att besvara medicinska 
och epidemiologiska frågeställningar och har begränsade data om det 
som är viktigt för att besvara frågor om läkemedlens effekt, värde och 
kostnadseffektivitet. 

Flera register har på senare år börjat inkludera viktiga variabler för 
ekonomisk analys. Ett exempel är de lokala och nationella register som 
omfattar personer med RA där man tidigt såg vikten av att vid sidan av 
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medicinska variabler inkludera patientens skattning av livskvalitet när 
nya biologiska läkemedel introducerades i behandlingen (exempelvis 
South Swedish Arthritis Treatment Group, SSATG; STURE-registret i 
Stockholm; samt de nationella registren Svensk Reumatologis Kvalitets-
register och ARTIS som följer användningen av biologiska läkemedel). 
Ett annat exempel är kvalitetsregistret PsoReg som följer personer med 
psoriasis som erhåller så kallad systembehandling med konventionella 
och/eller biologiska läkemedel. Redan från starten år 2007 var PsoReg 
utformat så att det möjliggjorde uppföljning med HTA men även av 
läkemedelssäkerhet. 

Utveckling i riktning mot att fler kvalitetsregister också omfattar 
ekonomiska variabler är på gång. Viktiga utmaningar är att se till att 
detta sker på ett mera fullständigt och systematiskt sätt. Det finns en 
betydande potential i att utveckla metoder för att samla in dessa data 
på ett effektivt och billigt sätt och att göra dem tillgängliga för alla 
intressenter. Vi återkommer i kapitel 5 till denna fråga. 

Utvecklingen mot individualiserad medicin och molekylär diag-
nostik för att styra behandlingarna öppnar stora möjligheter att både 
förbättra för patienter och erbjuda vård på ett mer kostnadseffektivt 
sätt. Det sker genom minskad osäkerhet om huruvida patienten kom-
mer att ha nytta av en behandling. Individualiserad medicin ställer 
krav på mycket mer data än tidigare. Modern informationsteknologi 
gör det möjligt att insamla och bearbeta stora datamängder till rimliga 
kostnader på ett helt annat sätt än tidigare, men reser också en del 
etiska frågeställningar som måste beaktas, främst rörande skydd för 
den personliga integriteten. 

En ökad mängd data om den faktiska användningen och effekterna 
av nya läkemedel och andra medicinska teknologier inom sjukvården 
innebär nya möjligheter för att styra resursanvändningen för att uppnå 
bättre resultat. Det innebär också att vi kommer att få mycket bättre 
information om effekterna av nya läkemedel. Data från den kliniska 
användningen blir en del av en translationell forskningsprocess med 
möjligheter att öka effektiviteten inom både sjukvården och utveck-
lingen av nya läkemedel.

Redan i dag insamlas och publiceras en mängd data om regionala 
skillnader inom sjukvården i Sverige. Detta har varit en viktig faktor 
för att skapa uppmärksamhet kring och stimulera till eftertanke och 
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analys, men dessa data ger ingen direkt information om över- eller 
underkonsumtion eller om vilka åtgärder som bör sättas in för att nå 
förbättringar. 

Den svenska modellen – nationellt och 
regionalt beslutsfattande i samverkan

Läkemedelsmarknaden är ett exempel på den uppdelning i nationellt 
och lokalt (regionalt) ansvar som kännetecknar den svenska modellen 
för politisk och administrativ styrning. Staten är ansvarig för centrala 
myndigheter, som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, TLV, som fattar beslut om läkemedels användning på 
den svenska marknaden. Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
SBU, och Socialstyrelsen gör analyser som resulterar i riktlinjer för 
hur läkemedlen ska användas. Staten är också involverad i både di-
rekta bidrag till finansieringen av receptläkemedel och i det system för 
statsbidrag till landsting som påverkar de ekonomiska förutsättningarna 
att betala för vården. Men det är de enskilda landstingen som är den 
faktiska betalaren för de läkemedel som används i vården. 

Den svenska modellen (se figur 2.3) har ett mål om nationell likvär-
dighet och små regionala skillnader, kombinerat med möjligheter för 
enskilda kommuner och landsting att besluta enligt sina förutsättningar 
och önskemål. Det är inte förvånande att målkonflikter uppkommer i ett 
sådant system, snarare att det faktiskt fungerat så väl under så lång tid.

Utvecklingen på läkemedelsmarknaden medför påfrestningar på 
den svenska modellen. Under flera decennier har utvecklingen gått 
i riktning mot att landstingen fått ett totalansvar för befolkningens 
sjukvård i regionen, samtidigt som statlig verksamhet och styrning har 
reducerats. Denna utveckling mot ”en betalare” är rationellt för kost-
nadskontroll och resursallokering. Kombinationen med flexibilitet om 
vem som ska utföra vården, samt uppdelningen i betalare och utförare, 
innebär att svagheter i modellen, som låg produktivitet och svag styr-
ning, har kunnat kompenseras. Den enda del som landstingen inte 
helt har ansvar för är receptläkemedlen. Dessa styrs av lagstiftningen 
om läkemedelsförmånen, som inkluderar en lag om priskontroll på re-
ceptläkemedel. Dessa finansieras i en speciell överenskommelse mellan 
staten och landstingen. 
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Utvecklingen på läkemedelsmarknaden har gjort uppdelningen mel-
lan receptläkemedel och sjukhusläkemedel irrelevant, och till viss del 
dysfunktionell. Det är inte rationellt att användningen av ett läkemedel 
styrs av om det förskrivs på recept och betalas av läkemedelsförmånen, 
eller betalas direkt av sjukhuset.

Exempel på denna dysfunktionalitet är tydliga på cancerområdet. 
Det finns i princip två vägar för patienterna att få tillgång till nya can-
cerläkemedel. Den ena vägen är via beslut av TLV för läkemedel som 
förskrivs via apotek. TLV har att göra en bedömning av läkemedlets 
kostnadseffektivitet. De flesta nya läkemedel är utvecklade för svåra 
sjukdomar där patienten har stort behöv av en bättre behandling. Ett ex-
empel är allvarliga sjukdomar som cancer där tillgängliga behandlingar 
ofta har biverkningar och otillräcklig effekt. När ett innovativt läkemedel 
godkänns av Läkemedelsverket kan man därför argumentera för att det 

Figur 2.3 Aktörer och intressenter. (EMA - European Medicines Agency; 
EUnetHTA - Nätverk av nationella och regionala HTA-organisationer i Europa; 
LV - Läkemedelsverket; TLV - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket; SoS - 
Socialstyrelsen; SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering; SKL - Sveriges 
Kommuner och Landsting; LIF - Läkemedelsindustriföreningen.)
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enligt två av de etiska principer som TLV arbetar efter, människovär-
desprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen, bör inkluderas i 
läkemedelsförmånen. Det är nästan alltid självklart att behandlingen för 
åtminstone vissa patienter kan vara viktig, för att inte säga livsavgörande. 
I praktiken blir därför kostnadseffektiviteten det avgörande kriteriet 
för TLV:s beslut. Endast i de fall då behandlingen inte är bättre, och 
det begärda priset är högre, än för de alternativ som redan finns är det 
enkelt att fatta beslutet – att den inte ska ingå i läkemedelsförmånen. 
I de allra flesta fall måste priset och behandlingskostnaden vägas mot 
värdet av behandlingen. Eftersom värdet är beroende av den effekt som 
den nya behandlingen har, så blir det en avvägning mellan en beräknad 
osäker effekt och en relativt säker kostnadsökning. Ju högre priset är, 
desto högre måste det beräknade värdet vara för att merkostnaden ska 
kunna motiveras. 

Beslut om offentlig betalning via läkemedelsförmånen och TLV:s 
process är förknippade med ett antal problem. För det första omfattar 
processen endast vissa läkemedel (de som förskrivs och expedieras via 
apotek). Många cancerläkemedel ges som injektioner eller infusioner, 
och bedöms därför inte av TLV. Det blir en icke rationell uppdelning 
av cancerläkemedlen, men också av andra, som försvårar en helhetsbild.  

Det andra problemet är att TLV i princip beviljar subvention för 
en viss produkt och inte dess användning för en viss indikation eller 
patient; även om det ofta finns skrivningar i beslutet om begränsningar 
av användningen. Eftersom värdet är beroende av användningen, och 
det kan finnas olika användningar, blir det också problematiskt för TLV 
att bestämma ett pris i subventioneringsbeslutet. 

Det tredje problemet är att priset är en del av beslutet och därmed 
officiellt. Detta kan påverka vilket pris företaget kan erhålla i andra 
länder genom systemet med internationella referenspriser. 

Den andra vägen för läkemedlet till patienten är via landstingen, 
som betalar cancervården vid sjukhusen. För läkemedel som betalas 
via klinikernas budgetar finns ingen formell process för beräkning av 
kostnadseffektiviteten, utan det är upp till klinikerna att fatta beslut 
om användning. Eftersom många landsting i dag tillämpar systemet 
med att kliniken är ansvarig för alla läkemedel som används, även de 
som förskrivs för expediering via apotek, är det i princip ingen skillnad 
mellan olika cancerläkemedel från betalnings- och kostnadssynpunkt. 
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Det är också landstingens sak att besluta om man vill använda och betala 
för läkemedel som inte godkänts av TLV. Det finns ett antal exempel 
på att företagen väljer att göra en överenskommelse med landstingen 
i stället för att gå till TLV. Landstingen kan också göra icke offentliga 
överenskommelser med enskilda företag. Det pågår dock en diskussion 
om gränserna för dessa. 

Det finns dock två problem med ”landstingsvägen”, som kommit 
fram i diskussionerna. Det första är att den kan leda till icke önskvärda 
regionala skillnader i vårdresultatet. Det är uppenbart att det finns 
regionala skillnader i användningen av nya läkemedel, men det finns 
ingen dokumentation som visar att de observerade skillnaderna medför 
skillnader i vårdresultat. Tvärtom, om man ser till överlevnadssiffrorna 
vid olika cancerformer, så ligger Norra sjukvårdsregionen sämst till 
trots att man under det senaste decenniet haft hög eller högst läkeme-
delsanvändning (Wilking och Jönsson 2013; se även kapitel 4). Det är 
således inte möjligt att med de data som nu finns värdera argumentet 
att landstingsvägen leder till ojämlikhet i hälsa och vårdkvalitet.

Det andra problemet som nämnts är att en decentraliserad lösning 
skulle ge mindre landsting en ofördelaktig position i förhandlingarna 
med läkemedelsföretagen. Detta problem reduceras av att cancervården 
är koncentrerad till sex sjukvårdsregioner, där landstingen inom re-
spektive region samarbetar. Det finns naturligtvis också möjligheter till 
samarbete mellan regioner. Möjligheten till fritt vårdsökande utjämnar 
också tillgången till behandling. 

Det finns även ett tredje problem med en decentraliserad lösning 
och det skulle kunna vara att besluten på lokal nivå domineras av bud-
getaspekter. Detta motverkas dock av att landstingen är ansvariga för 
både kostnader och en effektiv och rättvis vård. Möjligheterna för lands-
tingen att förhandla om både pris och kvantitet ger också möjligheter att 
komma ifrån den, ur samhällsekonomisk synvinkel, ineffektiva lösningen 
att först bestämma priset på central nivå och därefter kvantiteterna på 
regional nivå.

Den myndighet som inrättades speciellt för att fatta beslut om pris 
och subventionering av receptläkemedel, TLV, har fullgjort uppgiften 
på ett bra sätt sedan 2002. Men det är uppenbart att TLV:s roll som 
administratör av en priskontroll inte fungerar på en marknad där det 
är landstingens beslut om användningen av nya läkemedel som är de 
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avgörande. Det är inte heller rationellt att TLV:s mandat begränsas till 
receptläkemedel (samt ersättningar i tandvårdsförsäkringen och för vissa 
förbrukningsartiklar). Verket borde ha ett mer generellt uppdrag som 
gäller alla medicinska teknologier där det finns behov av att analysera 
kostnadseffektiviteten. Försöket med utvärdering av klinikläkemedel är 
ett steg i denna riktning (Vårdanalys 2013).

Utvecklingen på läkemedelsområdet utmanar den svenska model-
len genom att sätta fokus på avvägningen mellan målen om lokalt 
självbestämmande och nationell likvärdighet. Regionala skillnader i 
användningen av nya läkemedel tolkas, rätt eller fel, som skillnader i 
vårdens kvalitet. 

Det kan verka självklart att nationella beslut om användning av nya 
läkemedel är en lösning på problemet med regionala skillnader. Men 
läkemedel är bara en del av en behandling, och det finns uppenbara 
problem att ha speciella finansieringsmekanismer för olika ”produk-
tionsfaktorer” inom sjukvården. Det finns dock möjligheter att utforma 
en statlig finansiering så att den stimulerar innovation och samtidigt ger 
incitament för landstingen att använda läkemedlet på ett kostnadsef-
fektivt sätt. Vi återkommer till detta i kapitel 6 och 7.

Sjukvården och innovativ läkemedelsindustri
I kapitel 1 framhölls den centrala roll som sjukvården har när det gäller 
utformningen av en politik som stimulerar utvecklingen av innovativ 
läkemedelsindustri. Traditionellt har svenska landsting haft uppfatt-
ningen att forskning och utveckling är en statlig angelägenhet. Om det 
ska vara möjligt att finna en väg till fortsatt framgång för den svenska 
biomedicinska industrin måste denna inställning ändras. Tecken finns 
på att det redan är på väg, men mycket mer behöver göras. Det är nöd-
vändigt att bygga upp strukturer och mekanismer som möjliggör ett 
mycket intimare samarbete mellan sjukvården och industrin, baserat 
på en vinna−vinna-strategi. 

Introduktionen av nya läkemedel, liksom andra medicinska meto-
der, bör göras till ett instrument för att bidra till en allt bättre och mer 
kostnadseffektiv sjukvård. Detta ger incitament att utveckla läkemedel 
som också är attraktiva för exportmarknaden.  
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Sammanfattning
Detta kapitel beskriver hur kriterierna för värdering av nya läkemedel, 
och de data som ligger som grund för beslut om läkemedlens värde, har 
ändrats över tiden. Utgångspunkten för värderingen av nya läkemedel 
är läkemedelskontrollens vetenskapliga bedömning av läkemedlens 
effekt och säkerhet. Denna värdering har förändrats över tiden och 
blivit allt mer krävande och omfattande i takt med utvecklingen av ny 
medicinsk kunskap och nya metoder. En annan trend är att de kliniska 
studierna under utvecklingsprocessen i allt större utsträckning designas 
för att också möta sjukvårdens krav på att ge underlag för beslut om 
betalning och pris. 

Samtidigt pågår en utveckling, som inte främst drivs från läkeme-
delssidan, innebärande ökade krav på dokumentation om vilka metoder 
som fungerar bäst inom sjukvården. Det behövs som underlag för beslut 
som syftar till att förbättra vårdens resultat och effektivitet. Också när 
det gäller bedömningen av ett läkemedels risk och nytta ser vi att data 
från den kliniska användningen får ökad betydelse. 

Dessa ändrade kriterier och krav på data för vetenskaplig dokumen-
tation av relativ effektförbättring och kostnadseffektivitet ställer krav 
på förändringar av beslutsprocesserna. Uppdelningen av marknaden i 
en delmarknad för receptläkemedel och en för sjukhusläkemedel, med 
olika beslutsmekanismer och finansiering, är inte längre funktionell. 
Det behövs en anpassning till de nya förutsättningarna. Detta innebär 
att statens respektive landstingens ansvar och befogenheter bör omre-
gleras för att säkerställa att beslutsfattandet blir effektivt och öppet med 
inflytande från alla intressenter. 

Eftersom beslut måste fattas på grundval av relevanta och tillför-
litliga data blir framtagandet av dem en central uppgift. Dessa data är 
betydelsefulla för sjukvården för att kunna möta kraven på en effektiv 
och rättvis vård, och de är betydelsefulla för den innovativa industrin, 
eftersom de avgör vilket pris och vilken försäljning som erhålls, och 
därmed ytterst ger vägledning om vilka nya läkemedel som sjukvården 
är beredd att betala för.
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3. Nya läkemedels värde  
och kostnader för medborgarna, 
sjukvården och industrin

Introduktion av nya läkemedel kan ses som en teknologiförändring. 
Den karaktäriseras av att ny kunskap om att bota och lindra sjukdom 
kunnat omsättas till ett ”piller” eller en infusionsvätska. Nya läkeme-
del som används inom öppenvården och inom den sjukhusbaserade 
vården påverkar direkt patienten och sjukvården, och indirekt även 
andra aktörer genom läkemedlets effekter. I detta kapitel följer vi upp 
föregående kapitels genomgång av beslut som fattas på grundval av 
beräkningar av ett läkemedels värde. Nu handlar det om redovisning av 
nya läkemedels kostnader och mervärden för tre centrala aktörer: med-
borgarna/patienterna, sjukvården och industrin. Vi definierar kostnader 
och värden, och använder exempel för att visa hur dessa beräknats för 
ett antal innovativa läkemedel. 

Nyttan i samhället ökar när användning av nya läkemedel skapar 
hälsovinster bland dess medborgare. Kollektivet är också skattebetalare 
och därmed huvudfinansiärer av sjukvård och omsorg. I den rollen 
förväntar vi oss att medborgarna har ett intresse av att veta att nya 
teknologier, förutom att de har effekt och rimlig säkerhet, används på 
ett kostnadseffektivt sätt inom sjukvården. 

Sjukvården har en nyckelroll genom sitt beslutsfattande om och 
hur mycket nya läkemedel som förskrivs till patienter. Det är också 
sjukvården som ansvarar för att utrangera äldre teknologier. 

Läkemedelsföretagen driver på och finansierar utvecklingen av nya 
läkemedel. De ansvarar också för att producera, prissätta och marknads-
föra nya produkter. Våra exempel illustrerar storlek på och fördelning 
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av vinster och kostnader av nya läkemedel för olika sektorer och aktörer 
på kort och lång sikt.

Nya läkemedel och nya behandlingsteknologier kan generera värden 
i flera dimensioner. Värden kan skapas för patienten som genom be-
handlingen mår bättre och orkar mer. Patienter i arbetsför ålder som mår 
bättre och orkar mer kan också i högre utsträckning delta i arbetslivet. 
Dessa båda värden fångas vanligen i hälsoekonomiska utvärderingar 
och återfinns i våra exempel. Däremot kvantifieras mer sällan värden 
som tillfaller de närstående, som påverkas av patientens sjukdom och 
behandling. De studier som kommit längst i att inkludera värden för 
närstående har vanligen belyst hur insatser för den sjuke har fördelats på 
formell och informell omsorg. Med formell omsorg menas den som är 
organiserad och/eller finansierad av offentliga eller privata organisatio-
ner, reglerade av lagar och förordningar. Informell omsorg är oavlönad 
och ges ideellt av närstående eller genom frivilligarbete i hjälporganisa-
tioner. Frågeställningarna i dessa studier handlar både om omfattningen 
och vem som bär kostnaden för omsorg som utförs. Värden kan skapas 
genom att omsorgsbördan minskar, eller för enskilda aktörer då bördan 
flyttas till en annan part. Nya läkemedel kan också skapa värden genom 
att frigöra resurser inom sjukvården, och i andra sektorer.

I det följande presenterar vi resultat från studier i SNS forsknings-
program om värdet av nya läkemedel och andra publicerade studier. 
Gemensamt för studierna är att de baseras på data över användning av 
nya läkemedel över tid i klinisk praxis och redovisar utfall för bestämda 
patientgrupper.

Värdet av nya läkemedel – några exempel
Flera studier som publicerats under senare år har beräknat värdet av nya 
läkemedelsbehandlingar för specifika patientgrupper med definierade 
sjukdomar och hälsoproblem. Vi presenterar här ett urval av dessa 
studier, främst svenska. Syftet är att illustrera vilka värden som nya 
teknologier tillför till samhället. Hur har värde skapats av nya läkeme-
del i behandling av sjukdomar som cancer, diabetes, reumatoid artrit, 
hiv och aids samt hjärt–kärlsjukdom? Vad får vi veta av de studier som 
mätt värdet av introduktion av nya teknologier för dessa patientgrup-
per? Vilka värden har inkluderats och vilka har varit möjliga att mäta 

3. nya läkemedels värde och kostnader
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utifrån empiriska observationsdata? Vi visar hur dessa beräkningar kan 
och bör göras. Eftersom denna typ av beräkningar blir allt viktigare i 
sjukvårdspolitiken diskuterar vi vad vi kan lära av dem för att bättre 
och så tidigt som möjligt göra dem.

Tabell 3.1 redovisar värden av nya läkemedel som beräknats i totalt 
åtta studier, varav sju avser svenska data och en amerikanska data. Stu-
dierna har valts för att visa vilken typ av data som behövs för att beräkna 
värden av nya läkemedel och att olika aspekter av värde behöver fångas. 
Urvalet har också styrts av att vi vill illustrera flera aspekter av värdet av 
nya teknologier och av att det fanns tillgång till fleråriga uppföljnings-
data för de analyserade nya läkemedlen. Det betyder att analyserna har 
genomförts med ett expostperspektiv och utifrån realiserad användning 

Tabell 3.1 Värdet av nya läkemedel i elva studier som belyser hiv och aids, cancer, 
hjärt-kärlsjukdom, reumatoid artrit och diabetes.

sjukdom eller 
tillstånd
studie

nytt läkemedel 
(godkännandeår)
design och  
studieår värden datakällor

Hiv och aids
Philipson och Jena 
(2005)

Bromsmediciner 
(1987, 1995, 1996, 
2003)
Modellanalys för 
personer smittade 
med hiv åren 
1979−2000

Vunna levnadsår 
till följd av 
framgångsrik 
behandling vid 
utvecklad aids.
Vunna levnadsår 
till följd av att 
insjuknande i aids 
har kunnat fördröjas 
för personer som är 
hivpositiva.

Registerdata
Metaanalys av 
publicerade studier

Bröstcancer
Lundqvist och 
medförfattare 
(2013b)

Tamoxifen (1977)
Modellanalys för 
incidenta fall åren 
1979−2004
Trastuzumab (2001)
Modellanalys för 
incidenta fall åren 
2001−2011

Vunna levnadsår 
Livskvalitet
Ökad produktivitet

Registerdata
Publicerade studier

Kronisk myeloisk 
leukemi 
Lundqvist och 
medförfattare 
(2013a)

Imatinib (1999)
Modellanalys för en 
årskohort

Vunna levnadsår 
Livskvalitet
Ökad produktivitet

Registerdata
Publicerade studier
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sjukdom eller 
tillstånd
studie

nytt läkemedel 
(godkännandeår)
design och  
studieår värden datakällor

Hjärt-kärlsjukdom 
Lundqvist och 
medförfattare 
(2012)

Flera läkemedel 
för primär- och 
sekundärprevention 
introducerades 
under 1980- och 
1990-talen
Kontrafaktisk analys 
om dödlighet 
i ischemisk 
hjärtsjukdom varit 
oförändrad mellan 
1980 och 2010

Vunna levnadsår
Livskvalitet
Ökad produktivitet

Registerdata
Publicerade studier

Hjärt-kärlsjukdom – 
förhöjda blodfetter 
Lindgren och 
Jönsson (2012)

Simvastatin (1987)
Modellanalys 
1987−2028

Vunna levnadsår 
Livskvalitet

Registerdata
Publicerade studier

Reumatoid artrit 
Neovius (2013)

TNF-hämmare (1999 
och framåt)
Observationell 
kohortstudie 
1999−2007
Registerberikad 
randomiserad 
klinisk prövning 
(2002−2006)

Ökad produktivitet 
(minskning 
i förlorade 
arbetsdagar)

Registerdata

Reumatoid artrit 
Kalkan och 
medförfattare 
(2013)

TNF-hämmare (1999 
och framåt)
Upprepade tvärsnitt 
1990−2010

Kostnader för 
sjukvård med 
primär anledning 
reumatoid artrit
Ökad produktivitet 
(minskning 
i förlorade 
arbetsdagar)

Registerdata

Diabetes
Steen Carlsson 
och medförfattare 
(2013)

Insulin 1921+ 
fortsatt utveckling; 
sulfonureider och 
guanider 1950-talet; 
glitazoner 
1990-talet, 
meglitinider 
1998, nyare 
inkretinläkemedel 
2007, GLP-1 
analoger 2006, 2010
Modellanalys

Vunna levnadsår Registerdata
Publicerade svenska 
studier över relativ 
mortalitet
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i klinisk praxis. De kan även tjäna som vägledning för hur man i ett 
tidigt skede av ett läkemedels utveckling kan göra bra uppskattningar 
av kostnader och hälsovinster. 

Sex av de åtta studierna har använt statistik över vunna levnadsår. 
Förbättrad överlevnad är ett tydligt mått på bättre hälsa och ett cen-
tralt effektmått för behandlingar inom exempelvis cancer och hjärt-
kärlsjukdom. När hiv och aids identifierades för 30 år sedan, och dess 
konsekvenser stod klara, inleddes stora forskningssatsningar för att ta 
fram behandlingar som kunde bota eller i alla fall bromsa sjukdomen. 
I en studie (Philipson och Jena 2005) beräknades att en person som 
insjuknade i aids år 1984 hade en förväntad återstående livslängd på 
i genomsnitt tre år. Detta var innan det första sjukdomshämmande 
läkemedlet kom år 1987. Fler typer av bromsmediciner med delvis an-
norlunda och mer effektiva mekanismer följde 1995, 1996 och 2003. 
För den som insjuknade år 2000 beräknade studien att den förväntade 
överlevnaden ökat till 16,5 år. 

En liknande positiv förändring av förväntad överlevnad kan ob-
serveras för personer som insjuknar i kronisk myeloisk leukemi, KML, 
som drabbar cirka 90 personer varje år i Sverige. För 30 år sedan var den 
genomsnittliga överlevnaden tre år för en person som diagnostiserats 
med KML. År 1999 kom den första tyrokinashämmaren, imatinib, 
som verkar genom att bromsa tillväxten av cancercellerna. När upp till 
75 procent av patienterna med KML behandlats med imatinib ökade 
den genomsnittliga överlevnaden till 18,5 år enligt svenska data som 
analyserats av Björkholm och medförfattare (2011) samt Lundqvist och 
medförfattare (2013a). Nya läkemedel har inte kunnat bota hiv och aids 
och KML fullt ut men har i båda fallen förändrat sjukdomar med hög 
dödlighet till kroniska tillstånd som kan kontrolleras under en längre 
tid med kontinuerlig behandling.

En annan patientgrupp som sett en lika omvälvande förändring i 
utsikterna att överleva är barn och ungdomar som insjuknar i typ 1-dia-
betes. I början av 1900-talet fanns inte någon effektiv metod att hantera 
kroppens bristande produktion av insulin. Den som drabbades före år 
1920 överlevde kanske upp till två år. I januari 1922 behandlades för första 
gången en människa, en 17-årig pojke i Kanada, med insulininjektion 
och han kom att överleva sju år. Sett i ett hundraårigt perspektiv har 
gapet i förväntad överlevnad mellan patienter med typ 1-diabetes och 
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genomsnittsbefolkningen därefter successivt minskat. 
Vid tiden för andra världskriget hade gapet i förväntad återstående 

överlevnad för den som insjuknade i typ 1-diabetes som 10-åring jämfört 
med barn i genomsnitt i samma ålder minskat från 52 till 17 år. Efter den 
initialt stora ökningen stod sedan utvecklingen i livslängd i princip stilla 
fram till slutet av 1970-talet (Weiderpass och medförfattare, 2001 samt 
Steen Carlsson och medförfattare 2013). Det innebar också att gapet 
till befolkningen i allmänhet ökade under dessa år. De senaste 30 åren 
har gapet i förväntad återstående livslängd åter minskat jämfört med 
befolkningen (figur 3.1). 

Utöver kontinuerliga förfiningar av insulin som sådant, har tek-
nologiutvecklingen inom diabetesvården också omfattat förbättrade 
administrationsmetoder och redskap för egenvård. För personer med 
diabetes har utvecklingen inom förebyggande behandling vid hjärt-
kärlsjukdom också haft avgörande betydelse för den ökade livslängden. 
Beräkningar av vunna levnadsår med förebyggande behandling för 
diabetes är dock behäftade med osäkerhet och är troligen konservativa. 
De kohorter som i dag är 50−60 år och insjuknade i typ 1-diabetes i 
barn- och ungdomsåren har inte hela tiden haft tillgång till modern 
diabetesbehandling. Det betyder att hittills publicerade studier ännu 
inte haft möjlighet att följa upp modern diabetesbehandling tillräckligt 

Figur 3.1 Förväntad återstående livslängd för den som insjuknade i typ 1-diabetes 
som 10-åring under åren 1910–2010. Källa: Steen Carlsson och medförfattare (2013).
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länge för att med säkerhet visa på behandlingens fulla värde. 
Vunna levnadsår är också en viktig komponent i studier som beräk-

nat värdet av tamoxifen och trastuzumab i behandlingen av bröstcancer 
samt blodfettssänkande och blodtryckssänkande läkemedel som pri-
mär- och sekundärprevention vid hjärt-kärlsjukdom, vilket framgår av 
en rad studier (se tabell 3.1; Lindgren och Jönsson 2012, Lundqvist och 
medförfattare 2012, samt Lundqvist och medförfattare 2013b). Dessa 
har också inkluderat skattningar av förbättrad livskvalitet från tidigare 
publicerade studier för att ge en rikare bild av värdet av nya läkemedel. 
Det finns minst två anledningar till att det är viktigt att fånga livskvalitet 
vid beräkning av värdet av nya läkemedel. För det första finns det många 
behandlingar som förbättrar hälsa och välbefinnande men inte påverkar 
livslängden som sådan, exempelvis vid behandling av kroniska hälso-
tillstånd. Ett ensidigt fokus på vunna levnadsår innebär då att analysen 
inte fångar värden som är viktiga för patienterna. För det andra kan 
beräkningar som endast redovisar vunna levnadsår utan att beakta hur 
patienterna faktiskt mår överskatta värdet av behandlingen. Det är alltså 
viktigt för analysen att kunna rangordna hälsovinster så att ett vunnet 
levnadsår utan smärta eller restriktioner på funktionsförmågan får ett 
högre värde än ett levnadsår med smärta, ångest och nedsatt funktion.

 Lundqvist och medförfattare (2012) jämförde den faktiska utveck-
lingen av dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom under åren 1980−2010 med 
en kontrafaktisk utveckling där dödligheten hade legat kvar på 1980 års 
nivå. Utifrån svensk dödsorsaksstatistik för åldersgruppen beräknade 
författarna att sammanlagt 401 000 dödsfall förhindrats eller skjutits 
upp för personer i åldrarna 45−84 år under den studerade 30-årsperio-
den. Författarna beräknade därefter vunna levnadsår justerat för kor-
tare förväntad livslängd för personer med hjärt-kärlsjukdom (totalt 3,3 
miljoner vunna levnadsår). Slutligen viktades de justerade levnadsåren 
för livskvalitet och den totala hälsovinsten beräknades till 2,4 miljoner 
kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Med hänvisning till en epidemio-
logisk modellanalys av förklaringsfaktorer till minskad kardiovaskulär 
dödlighet under dessa år av Björck och medförfattare (2009) tillskrevs 
ny medicinsk teknologi 693 000 vunna QALYs under perioden. Omsatt 
i pengar värderades dessa hälsovinster till 762 miljarder kronor. 

Studiens resultat pekar tydligt på hur värdet av nya teknologier 
inklusive nya läkemedel ökar över tid. En bidragande förklaring till suc-
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cessivt stigande hälsovinster är det faktum att flera av de nya teknologier 
som introducerades i hjärt-kärlsjukvården syftade till att minska risker 
och senarelägga allvarliga sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtinfarkt 
och stroke. Det kan behövas långa uppföljningstider för att med säker-
het fånga värden av behandlingar som påverkar riskfaktorer. Detta är 
särskilt påtagligt för behandlingar där allvarligare händelser inträffar 
först efter en längre tids exponering för risken. Behandling med insulin 
för att uppnå blodglukoskontroll vid diabetes är ett exempel på detta. 
Ett annat är blodfettssänkande behandling med statiner.

Lindgren och Jönsson (2012) beräknade värdet av blodfettssänkande 
behandling med simvastatin från dess introduktion år 1987 fram till år 
2008 utifrån registerstatistik och gjorde en prognos för fortsatt använd-
ning fram till och med år 2028. I studien observerades en brant ökning 
av antalet personer med simvastatinbehandling som påbörjades strax 
innan patentet gick ut. Priset föll sedan med 90 procent när generiskt 
utbyte blev möjligt. Det sammanlagda årliga försäljningsvärdet ökade på 
samma sätt brant innan patentutgång för att sedan ha mer än halverats 
ett fåtal år senare. 

Konsumentöverskottet för simvastatin för hela studieperioden be-
räknades till 1 083 euro per invånare. Det är intressant att notera att 95 
procent av detta värde, enligt författarnas beräkningar, inträffade sedan 
originalläkemedlets patent gått ut. Två faktorer låg bakom detta resultat. 
För det första var uttaget av statiner under det första decenniet efter 
godkännande blygsamt jämfört med dagens. Såsom ofta observeras är 
användningen av läkemedel i den tidiga introduktionsfasen försiktig av 
flera anledningar. En del förklaras av osäkerhet om läkemedlets effekt 
i klinisk vardag och många läkare kan föredra att förskriva beprövade 
terapier framför nya, mindre utvärderade terapier, särskilt om priset för 
de nya är väsentligt högre. Patenttiden är en begränsad fas i ett läkeme-
dels livslängd på marknaden. Beräkningarna av Lindgren och Jönsson 
bygger på antagandet att statiner kommer att användas fram till år 2028, 
vilket innebär 16 år med patent och 26 år med generisk konkurrens. 
Det är möjligt att de ersatts av nya läkemedel innan dess, men det är 
också möjligt att de fortsätter att skapa värden därefter. Detta är fallet 
för det följande exemplet, tamoxifen som används vid bröstcancer och 
introducerades i svensk sjukvård för mer än 30 år sedan. 

I en av SNS delstudier analyserade Lundqvist och medförfattare 

3. nya läkemedels värde och kostnader



72

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

(2013b) två målriktade läkemedel som används i behandlingen av bröst-
cancer, tamoxifen och trastuzumab. När tamoxifen introducerades i 
bröstcancervården på 1970-talet ordinerades det inledningsvis vid spridd 
sjukdom, så kallade metastaser. Läkemedlet används i behandlingen av 
kvinnor med hormonkänslig (ER-positiv) bröstcancer vilket år 2010 
motsvarade omkring 80 procent av fallen enligt Regionalt cancercen-
trum Stockholm−Gotland (2011). Redan tidigt stod det klart att tamoxi-
fen också gör nytta som tilläggsbehandling till cellgifter och strålning. 
Efter hand och mot bakgrund av nya vetenskapliga studier förlängdes 
behandlingstiden för tamoxifen som tilläggsbehandling från ett år till 
två år och senare till fem år. En nyligen publicerad studie stödjer fort-
satt behandling upp till tio år för kvinnor med ER-positiv bröstcancer 
(Davies och medförfattare 2013). 

För SNS-studien gjordes en avgränsning till realiserade värden un-
der de 25 första åren (1979−2004) innan senare läkemedel introducerades 
och datarapporteringen därmed blivit mer svårtolkad. Tabell 3.2 sam-
manställer studiens beräkningar av antalet behandlade patienter, hälso-
vinst mätt som kvalitetsjusterade levnadsår och en monetär värdering 
av dessa. Sammanlagt beräknade rapporten att drygt 75 000 kvinnor 
behandlats med tamoxifen och tillsammans hade dessa erhållit nästan 

Tabell 3.2 Antal behandlade patienter, aggregerad hälsovinst mätt i QALY samt 
monetärt värde av hälsovinst (miljoner kronor) av tamoxifen i Sverige åren 
1979−2004. Källa: Lundqvist och medförfattare (2013b).

Behandlade 
patienter
antal (%)

aggregerad häl-
sovinst 
Qaly (%)

monetärt värde 
miljoner kronor 
(%)

Spridd sjukdom 19 500 (26) 8 100 (18) 6 800 (18)

Tilläggsbehandling 55 700 (74) 37 500 (82) 31 700 (82)

Varav

1 år 4 900 2 000 1 700

2 år 16 400 8 800 7 500

5 år 34 300 26 700 22 600

Summa 75 100 45 600 38 500

QALY – Quality Adjusted Life-Year, kvalitetsjusterat levnadsår. Avrundade värden.
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46 000 kvalitetsjusterade levnadsår till ett monetärt värde av knappt 
39 miljarder kronor. 

Under den analyserade 25-årsperioden var det varje år omkring 750 
kvinnor med spridd sjukdom som behandlades med tamoxifen. Denna 
grupp beräknades erhålla 18 procent av det sammanlagda värdet av att 
tamoxifen använts under 25 år i svensk bröstcancervård. Som framgår 
av fördelningen av hälsovinst och värde i tabell 3.2 svarade tilläggs-
behandling för sammanlagt 82 procent av värdet av tamoxifen. Detta 
beror på att nästan tre gånger så många kvinnor erhöll tamoxifen som 
tilläggsbehandling (n=55 700) jämfört med gruppen som fick tamoxifen 
vid spridd sjukdom (n=19 500). Det större värdet i tilläggsbehandlingen 
berodde också på att hälsovinsten per behandlad kvinna var större när 
läkemedlet gavs som tilläggsbehandling. 

Tamoxifen är ett exempel på hur successivt ökad kunskap om nya 
läkemedel, i takt med att dessa utnyttjas i klinisk praxis, leder till att en 
större del av den nya teknologins värde realiseras för patienter. I ett första 
steg erhöll cirka 500 kvinnor per år tamoxifen som tilläggsbehandling 
fram till mitten av 1980-talet. Efter att nya studieresultat publicerats 
och klinisk erfarenhet om värdet av tamoxifen växte, så ökade antalet 
tamoxifenbehandlade kvinnor i svensk bröstcancervård till omkring 
2 000 per år under andra hälften av det decenniet. Under 1990-talet steg 
antalet behandlade kvinnor ytterligare till en nivå motsvarande omkring 
4 000 kvinnor per år under början av 2000-talet. Ökningen i antalet 
behandlade kvinnor per år är främst en följd av förlängningen av rekom-
menderad tid för tilläggsbehandling från ett till två och sedan fem år. 

Det är anmärkningsvärt att över 70 procent av den totala hälsovin-
sten från tilläggsbehandling med tamoxifen uppstod enligt analysen un-
der de senaste tio åren när den femåriga behandlingslängden användes. 
Den ökade hälsovinsten i form av vunna levnadsår var i högre grad en 
följd av fler behandlade kvinnor än av den ökade behandlingslängden. 
Marginaleffekten av förlängd behandling är mindre, men fortfarande 
kostnadseffektiv till följd av prissänkningen över tid. I sammanhanget 
är det intressant att notera att en nyligen publicerad studie förordar att 
tamoxifen som tilläggsbehandling ska ges under tio år, och nya data 
har också publicerats om dess värde för primärprevention (Davies och 
medförfattare 2013). Vi återknyter i kapitel 5 till observationen om de 
successivt ökade realiserade värdena och vilken betydelse den har för 
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utformning av en framgångsrik hälsopolitik.
Det andra målriktade läkemedlet vid bröstcancer, trastuzumab, in-

troducerades mer nyligen och används i behandling av så kallad HER2-
positiv bröstcancer. Trastuzumab godkändes i Sverige för behandling vid 
spridd bröstcancer år 2001 och började användas som tilläggsbehandling 
år 2005. Det är ungefär 14 procent av kvinnor med tidig bröstcancer och 
25 procent av kvinnor med spridd bröstcancer som har HER2-positiv 
typ (Wilking och medförfattare 2010). Studien beräknade värdet av 
introduktion av trastuzumab utifrån tillgängliga data under elvaårs-
perioden åren 2001−2011. Sammanlagt beräknades att omkring 6 500 
kvinnor behandlats med trastuzumab och tillsammans hade dessa er-
hållit 6 800 kvalitetsjusterade levnadsår till ett monetärt värde av 5,8 
miljarder kronor (tabell 3.3).

Uppföljningstiden för trastuzumab var mycket kortare än den för 
tamoxifen, 11 år jämfört med 25 år. Andelen av studieperioden då lä-
kemedlet använts på snävare indikation och i en sjukare patientgrupp 
är alltså större för trastuzumab än för tamoxifen. Vi kan konstatera att 
denna kortare observationsperiod – och inte minst den kortare tid som 
författarna observerade användningen av trastuzumab som tilläggsbe-
handling till cellgifter och strålning – innebär att studien endast fångade 
en del av värdet av detta nya läkemedel. Framtiden kommer att utvisa 
hur stora värden som kommer att realiseras. Resultaten i tabell 3.3 visar 
att fram till år 2011 fördelades hälsovinsten och dess värde nästan jämnt 
mellan kvinnor som erhållit trastuzumab vid spridd sjukdom respektive 
som tilläggsbehandling. Vår tolkning av rapportens resultat är att denna 
relativa fördelning i framtiden kommer att förändras i riktning mot 

Tabell 3.3 Antal behandlade patienter, aggregerad hälsovinst mätt i QALY samt 
monetärt värde av hälsovinst (miljoner kronor) av trastuzumab i Sverige åren 
2001−2011. 

Behandlade 
patienter
antal (%)

aggregerad häl-
sovinst
Qaly (%)

monetärt värde
miljoner kronor 
(%)

Spridd sjukdom 3 300 (51) 3 300 (48) 2 800 (48)

Tilläggsbehandling 3 200 (49) 3 500 (52) 3 000 (52)

Summa 6 500 6 800 5 800

QALY – Quality Adjusted Life-Year, kvalitetsjusterat levnadsår. Avrundade värden.
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den som rapporterades för det äldre läkemedlet tamoxifen. Det sista 
studieåret behandlades omkring 1 000 kvinnor med trastuzumab varav 
600 erhöll läkemedlet som tilläggsbehandling. Trastuzumab omfattades 
av patent under hela observationsperioden år 2001−2011. 

I båda exemplen ovan – med det blodfettssänkande läkemedlet 
simvastatin och hormonbehandling av bröstcancer med tamoxifen – 
observerades att större patientgrupper behandlades med läkemedlen 
efter patenttidens utgång samtidigt med en ökad priskonkurrens. Hur 
användningen av trastuzumab kommer att utvecklas framöver beror 
bland annat på utvecklingen av antalet kvinnor med HER2-positiv 
bröstcancer, hur stor andel av dessa som behandlas och hur länge varje 
kvinna behandlas. Det kommer dock att bli svårare att beräkna vinsten, 
genom att nya läkemedel introduceras och används parallellt eller i 
sekvens med annan behandling som exempelvis tamoxifen. 

Fem av studierna i tabell 3.1 presenterar beräkningar av effekter på 
produktionsbortfall och/eller värdet av produktivitetsförändringar. Två 
av dessa, Neovius (2013) och Kalkan och medförfattare (2013), använde 
svenska longitudinella registerdata för att analysera arbetsmarknadsdel-
tagande bland personer med reumatoid artrit (RA; ledgångsreumatism). 
RA är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som förekommer hos 
0,6–0,8 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. 

Behandlingen av RA har varit fokuserad på symtom- och smärt-
lindring med hjälp av inflammations- och smärtdämpande läkemedel 
såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och kortison. För 
cirka 20 år sedan introducerades det första konventionella sjukdomsmo-
difierande läkemedlet, metotrexat, i behandling av RA. Metotrexat, som 
använts i behandlingen av cancer sedan 1950-talet, minskar immunsys-
temets aktivitet och kan därför också minska symtom som stelhet, värk, 
ledsvullnad och trötthet vid RA. Vid tiden för den vidgade indikationen 
fanns generiskt metotrexat redan att tillgå. 

År 1999 introducerades så kallade TNF-hämmare, en sorts anti-
kroppsbaserade preparat, som ofta går under paraplybenämningen bio-
logiska läkemedel, i behandlingen av RA. Efter hand har behandlingsin-
dikationerna för TNF-hämmarna utvidgats och omfattar nu även andra 
reumatiska sjukdomar (såsom ankyloserande spondylit, spondylartrit, 
psoriasisartrit och juvenil artrit) men även för behandling av psoria-
sis, Crohns sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom. Flera studier 

3. nya läkemedels värde och kostnader
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har visat på livskvalitetsvinster för personer med RA vid behandling 
med TNF-hämmare (Lindgren och medförfattare 2009, Gulfe och 
medförfattare 2010, samt Karlsson och medförfattare 2011), men här 
belyser vi metoder att beräkna värdet av minskat produktionsbortfall 
och frigörande av resurser i sjukvården. 

Kalkan och medförfattare (2013) rapporterade utvecklingen av kost-
nader för sjukdagar och förtidspension där RA angavs som primär orsak 
för åren 1990−2010. Författarna konstaterade en minskning i produktivi-
tetsförluster på aggregerad nationell nivå över tid. Framför allt fann man 
en skillnad i förtidspensionering. I början av 1990-talet angavs RA som 
primär orsak för 3 procent av alla förtidspensioner medan samma siffra 
för år 2010 var 1,5 procent. På samma sätt minskade andelen nybeviljade 
förtidspensioner från 2 procent till 1 procent. 

De aggregerade data som utgjorde underlag i ovan nämnda studie 
visade på parallella trender, men dessa är otillräckliga för att dra slutsat-
ser om orsakssamband. En av SNS delstudier diskuterar metoder för att 
belysa sjukdomsbörda och följa upp faktiska effekter av läkemedel med 
kvalitetsregisterdata kombinerat med nationella hälsoregister (Neovius 
2013). Som illustrativt exempel använder författaren TNF-hämmarbe-
handling vid RA och utfallet förlorade arbetsdagar. Rapporten besvarar 
tre delfrågor om utfall och möjligheter att följa effekter av läkemedel 
i klinisk vardag: 
1. Hur stora är produktivitetsförlusterna vid etablerad RA?
2. Hur utvecklas förlorade arbetsdagar i relation till diagnos vid ny-

debuterad RA?
3. Hur utvecklas förlorade arbetsdagar i relation till biologisk behand-

ling vid etablerad respektive nydebuterad RA?

Neovius (2013) fann betydande produktivitetsförluster hos personer med 
etablerad RA. Personer i arbetsför ålder med RA hade dubbelt så många 
förlorade arbetsdagar per år som matchade befolkningskontroller. Den 
totala produktionsförlusten till följd av RA beräknades till 2,3 miljarder 
kronor år 2008 (Neovius 2013, figur 4, s. 17). I likhet med tidigare studier 
fann Neovius också ett mönster med snabbt ökande produktivitetsför-
luster före RA-diagnos samt en minskning efter insatt antireumatisk 
behandling. Ett år efter diagnos hade RA-patienter i genomsnitt 6 fler 
förlorade arbetsdagar per månad än personer med samma ålder, kön 
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och utbildning (11 jämfört med 5 förlorade arbetsdagar per månad). 
RA-patienterna var inte någon homogen grupp; det var en mindre 

grupp patienter som stod för en stor del av den totala produktions-
förlusten. Statistiken visade att fyra år efter diagnos var 19 procent av 
patienterna helt sjukskrivna eller förtidspensionerade, medan 46 procent 
saknade registrering hos Försäkringskassan över huvud taget. En mindre 
grupp, 8 procent, hade 1−49 förlorade arbetsdagar medan något fler, 21 
procent, var borta från arbetet 50−199 dagar. Sju procent av patienterna 
var borta 200−364 dagar från sitt arbete. Det står klart att RA orsakar 
betydande kostnader för samhället till följd av nedsatt arbetsförmåga 
och det finns därför potential att minska dessa konsekvenser med ny 
och effektivare behandling. 

Biologiska läkemedel betraktas som en behandlingsrevolution inom 
reumatologin. Försäljningsstatistiken pekar på en tiofaldigad försäljning 
åren 2000−2009. År 2012 svarade TNF−hämmare för drygt 7 procent av 
de totala läkemedelskostnaderna. Tre av de fem läkemedel med störst 
försäljning samma år var biologiska läkemedel. 

Samtidigt pekar statistiken som redovisas i Neovius (2013) på ett 
mönster som liknar det vid introduktionen av bröstcancerläkemedlen 
tamoxifen och trastuzumab som diskuterades ovan. De första patienter 
som erbjuds nya läkemedel är de svårast sjuka, också i fallet RA. För per-
soner som startade biologisk behandling år 2005 hade antalet sjukdagar 
stegvis ökat upp till i genomsnitt närmare 200 dagar det år då behand-
ling påbörjades. De hade haft sin diagnos i över sex år (medianduration). 
Efter behandlingsstart med biologiska läkemedel stabiliserades antalet 
förlorade arbetsdagar för denna grupp, vilket kan jämföras med en 
uppåtgående trend hos matchade befolkningskontroller. I en studie av 
personer med nydebuterad RA under åren 2006−2008 visades att över 
90 procent behandlades med enbart konventionella sjukdomsmodifie-
rande läkemedel eller kortison (Neovius 2013 s. 24, figur 11). Biologiska 
läkemedel gavs företrädesvis till yngre personer (30 procent i gruppen 
18−29 år jämfört med 4 procent bland personer 70−79 år). 

En annan delstudie analyserade behandlingseffekt på sjukdoms-
aktivitet i klinisk praxis bland personer med nydebuterad RA åren 
2002−2006. Personer som inte uppnådde tillräckliga hälsoförbättringar 
med bara metotrexat lottades att erhålla antingen biologiska eller icke-
biologiska sjukdomsmodifierande läkemedel som tillägg till metotrexat. 

3. nya läkemedels värde och kostnader
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Även för denna grupp med relativt nydebuterad RA kunde en brant 
stegring av antalet sjukdagar före start med tilläggsbehandling obser-
veras. Både patienter med biologisk och icke-biologisk tilläggsbehand-
ling minskade antalet sjukdagar från omkring 17 sjukdagar per månad 
vid lottning till omkring 13 sjukdagar per månad efter ett år (Neovius 
2013). Det fanns en statistiskt säkerställd skillnad i kliniska utfallsmått 
avseende sjukdomsaktivitet men inte någon statistisk skillnad i antalet 
sjukdagar efter ett år inom denna studie som omfattande 258 personer. 
Sammanlagt pekade resultaten på små skillnader i utfall för den selek-
terade patientgruppen, men stora skillnader i behandlingskostnader. 

Det står klart att RA orsakar stora kostnader för samhället till följd 
av minskad produktivitet. För drygt 20 år sedan tillförde en bredare 
indikation för läkemedlet metotrexat ett nytt redskap i kampen mot 
hälso- och produktivitetsförluster på grund av RA. Omkring tio år 
senare innebar TNF-hämmare en behandlingsrevolution, först i reu-
matologivården, och sedan ytterligare vidgade indikationer. Det finns 
gott vetenskapligt underlag för att dessa nya läkemedel i behandlingen 
av RA har bidragit till minskade produktionsförluster. Samtidigt pekar 
de här citerade studierna av Neovius samt Kalkan och medförfattare 
på utmaningarna att genomföra studier av orsakssamband där målet är 
att fastställa exempelvis specifika mått som minskat antal dagar med 
sjukskrivning på grund av RA. 

Frågor rörande de nya läkemedlens kostnadseffektivitet är också 
obesvarade, vilket knappast kan ses som acceptabelt mot bakgrund av 
de stora summor som spenderats på dessa läkemedel; exempelvis to-
talt över 12 miljarder kronor på TNF-hämmare åren 2005−2012 enligt 
Socialstyrelsens årliga sammanställning av läkemedelsstatistik (Social-
styrelsen 2013a). 

Vi återkommer i kapitel 5 till de utmaningar som finns för effekt-
studier som utgår från data över användning av nya läkemedel i klinisk 
vardag. Där diskuterar vi också studier som i ett bredare perspektiv, med 
aggregerade nationella och regionala longitudinella data, analyserar 
kopplingen mellan introduktion av nya läkemedel och utvecklingen av 
hälsa i befolkningen. 
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Fördelning av kostnader och vinster − 
exempel från fyra framgångssagor

Fyra av studierna i tabell 3.1 presenterade också beräkningar av realise-
rade kostnader för användning av läkemedlet och jämförde dessa med 
det skattade värdet: 
• hiv och aids (Philipson och Jena 2005)
• höga blodfetter (Lindgren och Jönsson 2012) 
• kronisk myeloisk leukemi, KML (Lundqvist och medförfattare 2013a)
• bröstcancer (Lundqvist och medförfattare 2013b). 

Genom att jämföra kostnader och värden/intäkter var målet att dra 
slutsatser om investeringen i forskning, utveckling och framtagande 
av det nya läkemedlet har varit lönsamt i ett samhällsperspektiv. Ett 
ytterligare syfte var att undersöka incitament för olika aktörer i relation 
till det värde som skapas, genom att belysa hur vinster fördelas och vem 
som bär kostnader. 

Philipson och Jena (2005) värderade de ackumulerade överlevnads-
vinsterna från utvecklingen och användningen av bromsmediciner för 
hiv och aids fram till år 2000 till 398 miljarder dollar i USA. Under 
antagande om ett konstant antal insjuknade varje år (incidens) i hiv 
och aids efter år 2000 och oförändrade effekter av bromsmediciner, 
värderade man förväntade överlevnadsvinster för framtida årskullar 
som smittas till omkring 1 000 miljarder dollar. Det sammanlagda 
förväntade värdet av de senaste 30 årens satsningar och genombrott i 
behandlingen av hiv och aids skulle därmed vara omkring 1 400 mil-
jarder dollar. Detta värde fördelade man sedan i tre kategorier: kon-
sumentöverskott, producentöverskott samt kostnader, enligt en vanlig 
uppdelning i nationalekonomisk teori. I beräkningarna antog författarna 
att tillverkningskostnaden för bromsmedicinerna svarade för 15 procent 
av kostnaden för originalläkemedel generellt. Förutsatt att försäljningen 
av bromsmediciner skulle motsvara nivån år 2000 också i framtiden 
kom författarna fram till produktionskostnader motsvarande 11 mil-
jarder dollar och producentöverskott motsvarande 63 miljarder dollar. 
Den största delen av värdet av bromsmediciner (1 330 miljarder dollar) 
utgjordes således av konsumentöverskott. Enligt beräkningarna erhöll 
tillverkarna/utvecklarna 5 procent av det samlade värdet medan kon-
sumenterna/patienterna erhöll 95 procent. 

3. nya läkemedels värde och kostnader
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På samma sätt fördelade Lindgren och Jönsson (2012) konsument- 
och producentöverskott till följd av blodfettssänkande behandling med 
statiner, från dess introduktion år 1987 fram till år 2028, utifrån svenska 
förhållanden. Det samlade konsumentöverskottet för statinanvänd-
ningen beräknades till motsvarade drygt 1 083 euro per invånare. Kost-
nadsbesparingar i form av minskade sjukvårdskostnader och minskat 
produktionsbortfall beräknades motsvara drygt hälften av den totala 
försäljningskostnaden (113 miljoner euro). Producentöverskottet, vinsten, 
beräknades till totalt 52 euro per invånare eller 5 procent av det totala 
samhällsöverskottet. 

Lindgren och Jönsson (2012) finner alltså liknande resultat för svens-
ka förhållanden som Philipson och Jena (2005) gjorde för amerikanska 
förhållanden. När nya innovativa läkemedel såsom bromsmediciner mot 
hiv och aids och blodfettssänkaren simvastatin utvärderas i ett längre 
tidsperspektiv tillfaller den största delen av värdet konsumenterna/pa-
tienterna. Framgångsrika, innovativa läkemedel genererar hälsovinster 
under många decennier och långt efter det att eventuella patent gått ut. 

En delvis annorlunda ansats för att illustrera mervärde av nya läke-
medel valdes i en SNS-studie av Lundqvist och medförfattare (2013a) 
som analyserade tre tidsepoker då olika behandlingsteknologier varit 
tillgängliga för personer som drabbas av kronisk myeloisk leukemi, 
KML. Referenspunkten för analysen var den behandlingsrevolution 
som läkemedlet imatinib skapade. Imatinib fick mycket snabbt ge-
nomslag i behandlingen av KML. I ett första skede åren 2002−2008 
beräknas omkring 75 procent av personer som insjuknade före 70 års 
ålder erhålla imatinib. 

Lundqvist och medförfattare (2013a) beräknade hälsovinster, pro-
duktionsvinster, behandlingskostnader och konsumtionskostnader till 
följd av vunna levnadsår, om de cirka 90 personer som beräknas insjukna 
under ett år kan erbjudas behandling med imatinib i den utsträckning 
som gjordes åren 2002−2008. Detta jämfördes sedan med två äldre 
behandlingsalternativ. Det första alternativet speglade möjligheterna 
under 1970-talet då personer med KML endast kunde ges symtom-
lindrande behandling (period I). Det andra alternativet speglade mixen 
av behandling som kunde ges under 1990-talet (period II). Denna mix 
bestod av stamcellstransplantation för yngre personer som också hade 
kompatibel donator, interferon-alfabehandling av patienter som kunde 



81

tolerera detta samt symtomlindrande behandling. Period III speglade 
tiden då imatinib utgjort förstahandsval i behandlingen av KML.

Författarna finner att varje ny behandlingsteknologi inom KML har 
lett till ökade sjukvårdskostnader och till ökade konsumtionskostnader 
till följd av vunna levnadsår. Å andra sidan översteg värdena i termer 
av hälsovinster och produktionsvinster de ökade kostnaderna. Figur 3.2 
visar skillnaden i kostnader och värden för period III jämfört med period 
II och period I. Jämfört med det näst bästa behandlingsalternativet, 
den behandlingsmix som erbjöds i period II då vissa patienter kunde 
erhålla stamcellstransplantationer respektive interferon-alfa, skapade 
period III ett mervärde motsvarande 168 miljoner kronor i ett livstids-
perspektiv för en årskohort om 90 nyinsjuknade i KML. Jämfört med 
behandlingsmixen från period I, då endast symtomlindrande behandling 
kunde erbjudas, blev mervärdet 396 miljoner kronor. 

Annorlunda uttryckt: Om forskning och utveckling hade stannat på 
1970-talets nivå och man inte hade sett möjligheter att förbättra också 
för mindre patientgrupper såsom kronisk leukemi, hade samhället gått 
miste om betydande värden. För denna patientgrupp har inte forskning 
och utveckling varit avgränsad till utveckling av nya läkemedel. Redan 

Figur 3.2 Ökade värden av och kostnader för behandlingen av kronisk myeloisk 
leukemi, KML: Period III då imatinib var förstahandsval i jämförelse med tidigare 
teknologier i period II respektive period I. Miljoner kronor. Källa: Lundqvist och 
medförfattare (2013a).
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under 1990-talet kunde framför allt patienter som insjuknat före 50 
års ålder erbjudas stamcellstransplantation i de fall passande donator 
fanns att tillgå. Detta ingrepp undanröjer orsaken till KML och är också 
det förenat med betydande överlevnadsvinster när transplantationen 
lyckas. Det finns dock risker och studier har rapporterat mellan 7 och 
14 procents transplantationsrelaterad dödlighet under de tre första åren 
(Oyekunle och medförfattare 2011). Teknologiutvecklingen hade också 
kunnat stanna av på 1990-talet med hänvisning till dessa betydande 
framgångar för en så pass liten patientgrupp. Såsom illustreras i figur 3.2 
var mervärdet av imatinib som förstahandsval mindre i jämförelse med 
teknologisammansättningen i period II. Å andra sidan beräknades alltså 
det diskonterade mervärdet i ett livstidsperspektiv till 168 miljoner kronor 
för en årskohort på 90 personer, eller omkring 1,9 miljoner per patient.

I en annan SNS-studie kontrasterade Lundqvist och medförfattare 
(2013b) välfärdsöverskott i ett kortsiktigt och i ett långsiktigt perspektiv 
med två läkemedel inom bröstcancervården. Det första läkemedlet, 
tamoxifen introducerades i Sverige i slutet på 1970-talet. Det andra 
läkemedlet, trastuzumab, introducerades för behandling vid spridd 
HER2-positiv bröstcancer år 2000. Sedan år 2005 används trastuzu-
mab även som tilläggsbehandling efter operation av HER2-positiv 
bröstcancer. Studien beräknade realiserade mervärden till följd av an-
vändning av tamoxifen för åren 1979−2004 (under och efter patent) 
och trastuzumab för åren 2000−2011 (endast under patent). Figur 3.3 
visar mervärdet av läkemedlen jämfört med situationen före respektive 
läkemedels introduktion och de behandlingsmöjligheter som fanns att 
tillgå vid den tiden.

Vi redovisade i föregående avsnitt hur många som erhållit läkemed-
let samt det beräknade värdet av tamoxifen (tabell 3.2) och trastuzumab 
(tabell 3.3). Tamoxifen är i dag ett standardläkemedel i bröstcancer-
vården efter operation för kvinnor med hormonkänslig cancer (för 
närvarande omkring 5 700 personer per år). Studien beräknade att sam-
manlagt 75 000 kvinnor erhållit tamoxifen under perioden 1979−2004 
enligt respektive tids behandlingsrekommendationer (behandling under 
1, 2 eller 5 år). Sett i detta långa perspektiv har betydande mervärden 
skapats. När vi, som i figur 3.3, jämför de värden som tamoxifen be-
räknades skapa med kostnaderna för behandling finner vi i det här 
långsiktiga perspektivet att behandlingskostnaderna är låga (1 miljard 
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kronor jämfört med den samlade vinsten 45 miljarder kronor). I ett 
samhällsperspektiv är konsumtionskostnaderna den dominerande kost-
nadsposten − 17,9 miljarder kronor av totala kostnader på 18,9 miljarder 
kronor (96 procent). 

En delvis annorlunda bild framträder från analysen av det nyare 
läkemedlet trastuzumab där beräkningarna omfattar tidig implemen-
teringsfas och medan läkemedlet behåller sitt patent. Två observationer 
kan göras avseende de högra två staplarna över vinster och kostnader 
för trastuzumab i figur 3.3 ovan: 
1. Produktionsvinsten utgjorde en mindre andel av den totala vinsten 

jämfört med tamoxifen. Detta förklaras i stor utsträckning av att 
trastuzumab under nästan hälften av observationstiden endast gavs 
till personer med spridd sjukdom. Behandling i detta sena skede 
har inte samma potential att påverka produktivitet som när behand-
lingen ges som tilläggsbehandling i tidigare skeden. 

2. Konsumtionskostnaderna utgjorde 42 procent av den totala kost-
naden. Detta förklaras av två faktorer som styr i samma riktning. 
I denna tidiga implementeringsfas då trastuzumab fortfarande har 
patent finns möjlighet för tillverkaren att hämta hem forsknings− 
och utvecklingskostnader. Den andra faktorn följer av det faktum 
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Figur 3.3 Ökade värden av och kostnader för behandlingen av hormonkänslig 
respektive HER2-positiv bröstcancer till följd av introduktion av tamoxifen och 
trastuzumab. Miljoner kronor. Källa: Lundqvist och medförfattare (2013b).
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att de svårast sjuka under dessa tidiga år utgör en förhållandevis 
större andel av dem som erhåller behandling. Denna grupp vinner 
relativt sett färre levnadsår och därmed ökar konsumtionskostna-
derna mindre. 

Dessa resultat från två läkemedel som introducerats i bröstcancervården 
för drygt 30 respektive drygt 10 år sedan harmonierar med resultaten 
som redovisades ovan angående bromsmediciner vid hiv och aids och 
blodfettssänkande simvastatin. När analysen har ett långsiktigt perspek-
tiv på samhällsvinster och kostnader och även beaktar prisförändringar 
till följd av patentutgångar, blir det tydligt hur värdet av vinster av nya 
teknologier i allt högre utsträckning efter hand kommer att tillfalla 
patienter/konsumenter. I det kortare perspektivet utgör behandlings-
kostnader en större andel av total kostnaden. Det är under denna tid 
som ersättning för kostnader under forsknings- och utvecklingsfasen 
kan hämtas hem.

När kan vi bedöma vad som är en framgång?
I avsnittet ovan presenterade vi hur värden och kostnader ser ut i ett 
långt samhällsperspektiv med utgångspunkt i fyra framgångssagor. När 
vi i början av 2010-talet sitter med facit från både randomiserade kli-
niska prövningar och observationsstudier med decenniers uppföljning 
kan vi också räkna på värden i form av hälsovinster och storleken på 
nettovinsten för samhället när vi även tar hänsyn till kostnader för de 
nya teknologierna. Men hur var det när dessa i dag etablerade läkeme-
del introducerades? När stod det klart att dessa behandlingar skulle bli 
framgångssagor och inte floppar? 

Till att börja med bedömer vi att sjukvården är bra på att sortera 
ut nya läkemedel där det relativt tidigt finns information om att värdet 
inte motsvarar kostnaden. En indikator på detta är att det stora flertalet 
nya läkemedel har relativt liten försäljning, vilket kan tolkas som att det 
finns en tveksamhet, inte bara inför priset utan även beträffande om 
värdet motsvarar kostnaden. Ett exempel på ett läkemedel som relativt 
tidigt sorterades ut är inhalerbart insulin. Det godkändes i januari 2006 
och avregistrerades i september år 2008. Produkten användes i Sverige 
av 44 personer år 2007 och 21 personer år 2008 enligt Socialstyrelsens 
läkemedelsregister (Socialstyrelsen 2013b). Flera faktorer bidrog till att 
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produkten drogs tillbaka: låg försäljning, låg användarvänlighet och 
rapporter om misstänkt koppling till lungcancer. 

Ett exempel på ett läkemedel där den kliniska användningen blivit 
mindre än förväntningarna då det introducerades är orlistat som god-
kändes av EMA år 1998 för användning vid fetma. Läkemedlet hämta-
des ut av 12 600 personer i Sverige år 2012 vilket är minskning med 60 
procent jämfört med år 2006, som var det första året med tillgängliga 
data från Socialstyrelsens läkemedelsregister, och då 20 900 personer 
hämtade ut läkemedlet.

En annan orsak till att nya läkemedel förvinner från marknaden är 
ny information om biverkningar. Rosiglitazon godkändes av Läkeme-
delsverket år 2000 för att användas av personer med typ 2-diabetes, en 
patientgrupp där det finns ett flertal alternativa läkemedel. Efterhand 
publicerades studier som visade på samband mellan rosiglitazon och 
hjärt-kärlhändelser. Eftersom hjärt-kärlsjukdom är vanligt förekom-
mande bland personer med typ 2-diabetes ansågs riskerna för höga, 
och godkännandet för läkemedel som innehåller rosiglitazon drogs 
in år 2010 av EMA. Indragningen skedde innan patenttiden gick ut 
år 2012. Bland forskare har det hävdats att signalerna om riskerna för 
hjärt-kärlhändelser kunde ha fångats upp tidigare om registerstudier 
använts på ett systematiskt sätt. 

Ett annat fall där det tagit relativt lång tid att finna ut att balansen 
mellan nytta och risk var ofördelaktig, även om försäljningen varit re-
lativt hög, är cox-2-hämmare, som godkändes 1999 och drogs tillbaka 
2004 efter rapporter om förhöjda risker för hjärtinfarkt och stroke vid 
långvarig användning. Det finns dock inga systematiska studier av vilka 
förluster som dessa läkemedel har medfört. 

Både rosiglitazon och cox-2-hämmare drogs tillbaka på grund av 
risker som identifierades vid användning i klinisk praxis. En reflektion 
är att för exempelvis nya cancerläkemedel, som används på svårt sjuka 
patienter med kort återstående livslängd, är frågan inte så mycket om 
biverkningar, utan snarare om kostnader och bristande effekt. 

Det finns mycket som talar för att det många gånger kan ta lång tid 
att få tillräckligt med kunskap om nya läkemedels för- och nackdelar. 
Detta gäller inte minst förebyggande behandling av kroniska sjukdomar. 
I rutan beskrivs synen på värdet av två läkemedel i behandlingen av typ 
2-diabetes från 1950-talet fram till i dag. 

3. nya läkemedels värde och kostnader



86

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

värdet av t vå diabetesläkemedel

Läkemedlen sulfonureider och guanider började användas i behandlingen av 

typ 2-diabetes på 1950-talet (Östman 2004). På den tiden fanns inte dagens 

omfattande regelverk för studier före godkännande av ett nytt läkemedel. En 

amerikansk multicenterstudie (UGDP) initierades dock år 1961, efter det att läke-

medlen börjat säljas. UGDP-studien avbröts omkring 1970 eftersom grupperna 

med aktiv behandling inte tycktes få positiva behandlingseffekter, utan tvärtom 

ha förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Studiens design och val av analysmeto-

der kritiserades på flera punkter av bland annat Kilo och medförfattare (1980). I 

slutet av 1970-talet inleddes därför en ny studie som kom att få ett avgörande 

genomslag, den så kallade UKPDS-studien. Resultaten vid tio års uppföljning 

publicerades i slutet 1990-talet. Man fann att sänkt blodglukos minskade risken 

för komplikationer såsom njursjukdom och ögonsjukdom (American Diabetes 

Association 2002). UKPDS-studiens resultat undanröjde de återstående tvivel 

som funnits kring värdet av blodglukossänkande behandling vid typ 2-diabetes. 

De institutionella förutsättningarna då sulfonureider och guanider introduce-

rades var inte alls desamma som i dag. Läkemedlen kom sannolikt ut på mark-

naden tidigare än de skulle ha gjort i dag. Hade dessa läkemedel tillhört dagens 

innovationer i stället skulle de vetenskapliga studierna varit bättre designade. 

Det betyder att de frågetecken som fanns under 1960-, 1970- och 1980-talen, 

fram till det att UKPDS-studiens resultat publicerades år 1998, kunnat rätas ut 

tidigare. Berättelsen om sulfonureider och guanider kan tjäna som ett exempel 

på att samhället kan förlora stora värden till följd av att alltför tidigt avfärda nya 

teknologier. Se även SNS-studien av Steen Carlsson och medförfattare (2013).

En liknande berättelse är den om tamoxifen och trastuzumab, alltså 
två läkemedel som används i bröstcancervården. Trastuzumab intro-
ducerades när evidensbaserad medicin blivit ett allmänt vedertaget 
förhållningssätt och under en tid med centraliserad cancervård samt 
nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. År 2005 presenterades resultat 
som visade värdet av trastuzumab som tilläggsbehandling vid tidig 
HER2-positiv bröstcancer. Samma år publicerades svenska riktlinjer om 
användning av trastuzumab som tilläggsbehandling vid tidig HER2-
positiv bröstcancer av Svenska bröstcancergruppen. Redan två år efter 
det att studieresultaten presenterats användes trastuzumab rutinmässigt 
som tilläggsbehandling av tidig HER2-positiv bröstcancer i Sverige. 

Upptaget av tamoxifen gick inte lika snabbt. I början av 1980-talet 
kom rapporter som visade nyttan av tamoxifen som tilläggsbehandling 
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vid tidig hormonkänslig bröstcancer. År 1985 publicerades amerikan-
ska rekommendationer från National Institutes of Health och National 
Cancer Institute att tamoxifen skulle användas som tilläggsbehandling 
(Kemetli och medförfattare 2009). Det dröjde därefter mer än fem år 
innan tamoxifen började användas rutinmässigt som tilläggsbehandling 
vid tidig hormonkänslig bröstcancer i Sverige. 

Om de svenska behandlingsriktlinjerna skulle ha uppdaterats lika 
snabbt för tamoxifen som skedde 20 år senare för trastuzumab, hade en-
ligt Lundqvist och medförfattare (2013b) ytterligare cirka 10 900 kvinnor 
kunnat behandlas med tamoxifen. Hälsovinsten för dessa kvinnor skulle 
ha varit ungefär 5 400 QALYs med ett värde av 4,6 miljarder kronor. 
Detta skulle varit ett betydande tillskott jämfört med den realiserade 
hälsovinsten på 39 miljarder (+12 procent).

Det tycks utifrån dessa exempel vara värdefullt med etablerade 
strukturer för att stödja och påskynda lokalt beslutsfattande. Dessa 
etablerade strukturer omfattar forskning som utvecklar kunskapen om 
behandlingseffekt samt hälso- och produktivitetsvinster liksom i vilken 
utsträckning andra resurser frigörs inom sjukvården eller andra sekto-
rer när behandlingar förbättras. Det omfattar också beslutsprocesser i 
sjukvården och på det nationella planet som stöttar enskilda förskrivare 
med syntetiserad kunskap. En slutsats skulle därför kunna vara att vi 
i dag kan dra snabbare slutsatser om vad som är en framgång än som 
var möjligt för 30 år sedan. Det betyder emellertid inte att alltför snabba 
avgöranden ska fällas. Detta gäller i synnerhet behandlingar som är 
förebyggande och där utfall kan låta vänta på sig. 

Detta kapitel belyser kostnader och vinster med framgångsrika 
nya läkemedel. Resultaten som redovisas pekar på stora hälsovinster. 
Studierna av effekter på arbetsförmåga och förlorade arbetsdagar vid 
reumatoid artrit pekar på betydelsen av att använda flera olika studie-
ansatser och genomföra analyser i många subgrupper för att utveckla 
och fördjupa kunskapen om värdet av nya läkemedel.

3. nya läkemedels värde och kostnader
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Avslutande kommentarer
Med hjälp av exempel från SNS forskningsprogram om nya läkemedel 
samt annat publicerat material visar kapitlet hur innovationer som för-
ändrar sättet att behandla sjukdomar fortsätter att skapa värde för männ-
iskor och samhällen under lång tid. Vi lyfter fram studier som beräknat 
värden av nya läkemedel inom terapiområden där innovationen bidragit 
substantiellt, och till och med varit avgörande, för ökad överlevnad i pa-
tientgruppen. Blodfettssänkande och blodtryckssänkande läkemedel har 
bidragit till minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom de senaste 30 åren, 
cancerläkemedlet imatinib förändrade för tio år sedan radikalt utsikterna 
för personer som drabbas av kronisk myeloisk leukemi, liksom insulin 
gjorde för snart 100 år sedan för personer med diabetes. Ett ytterligare 
exempel är bromsmediciner för personer med hiv och aids. 

Utöver hälsovinster mätt som år av liv, fångade studierna också 
hälsovinster i form av ökad livskvalitet till följd av minskad smärta 
och oro, ökade möjligheter att genomföra dagliga aktiviteter inklusive 
arbete och fritid. Ökad livskvalitet var en viktig bidragande komponent 
i beräkningarna av hälsovinster vid behandling med imatinib liksom för 
två läkemedel, tamoxifen och trastuzumab, som används i behandling 
av bröstcancer. Livskvalitetsförbättringar värderades också i studierna 
om hjärt-kärlsjukdom. 

Fem av de redovisade studierna inkluderade produktivitetsvinster 
i beräkningarna. Fyra av dem − nya läkemedel vid bröstcancer, kro-
nisk myeloisk leukemi, hjärt-kärlsjukdom och den ena studien som 
belyser reumatoid artrit − pekade på produktivitetsvinster till följd av 
att personer i arbetsför ålder kunde återgå till arbete. Det står också 
klart från dessa studier att även om produktivitetsvinster bidrog till 
välfärdsöverskottet så utgjorde värdet av hälsovinsten den dominerande 
komponenten.

Studiedesign, dataunderlag och beräkningsmetod skiljde sig åt mel-
lan studierna. Gemensamt för de redovisade studierna är att de alla 
förlitade sig på någon form av registerdata i kombination med underlag 
från publicerade studier. Framför allt använde de sig av registerdata som 
underlag för att beräkna förekomst av sjukdom och antalet personer som 
använde nya läkemedel. Underliggande individbaserade registerdata 
över mortalitet var också en central tillgång i studierna för bromsmedi-
ciner vid hiv och aids, kronisk myeloisk leukemi och hjärt-kärlsjukdom. 
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metodologiska utmaningar

Sex av studierna använde modellanalys för att beräkna värdet av nya läkeme-

del. Med modellanalyser finns möjligheter att sammanställa underlag från flera 

datakällor samt göra prognoser för förväntade värden i framtiden. Modellanalys 

är ett viktigt redskap för att kunna fånga alla dimensioner av värde i beräkning-

arna. 

En metodologisk utmaning för analyser av värdet av nya teknologier är kopp-

lingen mellan insatser och utfall med en möjlig risk att dubbelräkna vinster om 

flera nya behandlingsteknologier introduceras parallellt. Ett sätt att hantera 

risk för dubbelräkning är att göra som i studien av värdet av nya teknologier 

vid ischemisk hjärtsjukdom (Lundqvist och medförfattare 2012). Den studien 

omfattade flera nya läkemedel liksom andra nya medicinska teknologier som 

introducerats under åren 1980–2010. För att inte överskatta värdet av flera sam-

tidiga nya teknologier utgick studien från det sammanlagda utfallet minskad 

dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom och använde publicerade epidemiologiska 

resultat för att tillskriva nya medicinska teknologier del i denna vinst. Den valda 

metoden hindrade i detta fall att summan av delarna överskred helheten. 

De övriga modellstudierna utgick i stället från antalet patienter som behand-

lats med ett visst läkemedel och summerade förväntade vinster per patient. 

Denna analysstrategi fungerar väl för beräkning av värde för avgränsade pa-

tientgrupper och där det finns data om läkemedelsanvändning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att metodvalet för att beräkna 
värdet av nya läkemedel, eller för den delen annan ny teknologi, styrs av 
framför allt av två faktorer: frågeställning och tillgång på data. Fråge-
ställningen påverkar genom de egenskaper som finns hos patientgrup-
pen, läkemedlet och andra komponenter i behandlingen. Datatillgången 
och kvaliteten på de data som samlas in har avgörande betydelse för hur 
bra beräkningar som kan genomföras. Det finns en pågående diskussion 
om för- och nackdelar med olika metoder, men det utgör inte något 
hinder eller argument för att inte göra beräkningar. 

Vår slutsats är att det finns ett stort behov av ökad kunskap om 
värdet av nya läkemedel, både om hur den faktiska användningen ser ut 
och vad som blir utfallet av denna. Vi behöver mer kunskap om relativ 
effekt av nya läkemedel när de används i klinisk vardag och jämförelser 
med andra relevanta behandlingsalternativ. Den kanske allra viktigaste 
utmaningen är hur dataunderlag för beräkningar kan göras tillgängliga. 

Många läkemedel som i dag betraktas som standard för behandling 

3. nya läkemedels värde och kostnader
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möttes initialt med försiktig entusiasm eller till och med skepsis. I ti-
diga skeden av införande, och inte minst under perioden då patentpris 
kunde tas ut, bromsades användningen av blodfettssänkande statiner och 
bröstcancerläkemedlet tamoxifen med hänvisning till höga kostnader 
och avsaknad av evidens för bredare och mer omfattande användning. 

Två viktiga lärdomar från de framgångssagor som belysts i kapitlet 
är att 
1. det kan ta tid innan ett läkemedels fulla potential som värdeskapare 

realiseras
2. fördelningen av värde mellan samhälle och utvecklare skiftar under 

ett läkemedels produktlivscykel. 

Den första lärdomen understryker betydelsen av att fortsätta arbetet 
med att generera kunskap kring ett nyintroducerat läkemedel när det 
används i klinisk praxis. Vi återkommer med en fördjupad diskussion 
kring behov av uppföljning av nya läkemedel i klinisk praxis i följande 
kapitel. 

Den andra lärdomen påminner om betydelsen av ett fungerande 
patentsystem där innovationer belönas med monopol på försäljning 
under en begränsad tid. Det är under denna tid som kostnader för 
forskning och utveckling kan återhämtas. 

Avslutningsvis noterar vi att de observerade vinsterna i framgångs-
sagorna kanske inte är den totala möjliga vinsten. Om vi använt läke-
medlen bättre och snabbare, kunde vi fått större vinster. I nästa kapitel 
diskuterar vi regionala skillnader i användning av nya läkemedel och vad 
vi kan lära av dessa. I kapitel 5 tar vi också upp patientens roll och vilka 
bidrag som analyser av följsamhet kan ge om värdet av nya läkemedel 
i klinisk användning.

Referenser
American Diabetes Association (2002). ’’Implications of the United Kingdom Pro-

spective Diabetes Study’’, Diabetes care 25 (suppl 1), s. 28–32.
Björck L., Rosengren A., Bennett K., Lappas G., Capewell S. (2009). ’’Modelling 

the decreasing coronary heart disease mortality in Sweden between 1986 and 
2002’’, European Heart Journal 30 (9), s. 1046–1056.

Björkholm M., Ohm L., Eloranta S., Derolf A., Hultcrantz M., Sjöberg J., An-
dersson T., Höglund M., Richter J., Landgren O., Kristinsson S.Y., Dickman 



91

P.W. (2011). ”Success story of targeted therapy in chronic myeloid leukemia: a 
population-based study of patients diagnosed in Sweden from 1973 to 2008”, 
Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical 
Oncology 29 (18), s. 2514–2520.

Davies C., Pan H., Godwin J., Gray R., Arriagada R., Raina V., Abraham M., 
Medeiros Alencar V.H., Badran A., Bonfill X., Bradbury J., Clarke M., Collins 
R., Davis S.R., Delmestri A., Forbes J.F., Haddad P., Hou M.F., Inbar M., 
Khaled H., Kielanowska J., Kwan W.H., Mathew B.S., Mittra I., Muller B., 
Nicolucci A., Peralta O., Pernas F., Petruzelka L., Pienkowski T., Radhika R., 
Rajan B., Rubach M.T., Tort S., Urrutia G., Valentini M., Wang Y., Peto R. 
(2013). ’’Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus 
stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: 
ATLAS, a randomised trial”, Lancet 381 (9869), s. 805–816.

Gulfe A., Kristensen L.E., Saxne T., Jacobsson L.T., Petersson I.F., Geborek P. (2010). 
’’Rapid and sustained health utility gain in anti-tumour necrosis factor-treated 
inflammatory arthritis: observational data during 7 years in southern Sweden’’, 
Annals of the Rheumatic Diseases 69 (2), s. 352–357.

Kalkan A., Hallert E., Bernfort L., Husberg M., Carlsson P. (2013). ’’Costs of rheu-
matoid arthritis during the period 1990–2010: a register based cost-of-illness 
study in Sweden’’. Rheumatology, Advance Access published October 17, 2013, 
doi:10.1093/rheumatology/ket290.

Karlsson J.A., Nilsson J.A., Neovius M., Kristensen L.E., Gulfe A., Saxne T., Ge-
borek P. (2011). ’’National EQ–5D tariffs and quality-adjusted life-year estima-
tion: comparison of UK, US and Danish utilities in south Swedish rheumatoid 
arthritis patients’’, Annals of the Rheumatic Diseases 70 (12), s. 2163–2166.

Kemetli L., Rutqvist L.E., Jonsson H., Nystrom L., Lenner P., Tornberg S. (2009). 
’’Temporal trends in the use of adjuvant systemic therapy in breast cancer: a 
population based study in Sweden 1976–2005’’, Acta Oncologica 48 (1), s. 59–66.

Kilo C., Miller J.P., Williamson J.R. (1980). ’’The crux of the UGDP. Spurious re-
sults and biologically inappropriate data analysis’’, Diabetologia 18 (3), s. 179–185.

Lindgren P., Geborek P., Kobelt G. (2009). ’’Modeling the cost-effectiveness of treat-
ment of rheumatoid arthritis with rituximab using registry data from Southern 
Sweden’’, International Journal of Technology Assessment in Health Care 25 (2), s. 
181–189.

Lindgren P., Jönsson B. (2012). ’’Cost-effectiveness of statins revisited: lessons learned 
about the value of innovation’’, The European Journal of Health Economics 13 (4), 
s. 445–450.

Lundqvist A., Levin L.-Å., Persson U., Steen Carlsson K. (2012). ’’Värdet av forsk-
ning och ny medicinsk teknologi för hjärt-kärlsjukdom – en studie utifrån 
exemplet ischemisk hjärtsjukdom’’, IHE rapport 2012:3. Institutet för Hälso- och 
Sjukvårdsekonomi (IHE), Lund.

3. nya läkemedels värde och kostnader



92

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

Lundqvist A., Norlenius Ohm A.-C., Dickman P., Höglund M., Stenke L., Ger-
dtham U.-G., Persson U., Björkholm M., Steen Carlsson K. (2013a). ’’Medicinska 
framsteg i behandling av kronisk myeloisk leukemi’’, Stockholm: SNS.

Lundqvist A., Wilking N., Gerdtham U.-G., Persson U., Steen Carlsson K. (2013b). 
’’Målriktad behandling av bröstcancer’’, Stockholm: SNS.

Neovius M. (2013). ’’Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsda-
gar – exempel på användning av svenska hälsodataregister’’, Stockholm: SNS.

Oyekunle A., Klyuchnikov E., Ocheni S., Kroger N., Zander A.R., Baccarani M., 
Bacher U. (2011). ’’Challenges for allogeneic hematopoietic stem cell transplanta-
tion in chronic myeloid leukemia in the era of tyrosine kinase inhibitors’’, Acta 
haematologica 126 (1), s. 30–39.

Philipson T., Jena A. (2005). Who benefits from new medical technologies? Estimates 
of consumer and producer surpluses for HIV/AIDS drugs. NBER working 
papers. Cambridge, MA, USA, National Bureau of Economic Research.

Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland (2011). Bröstcancer: Nationell rap-
port diagnosår 2010. 

Socialstyrelsen (2013a). Läkemedel – statistik. Sveriges officiella statistik. Stockholm: 
Socialstyrelsen. Publikationer avseende åren 2006–2012.

Socialstyrelsen (2013b). Socialstyrelsens statistikdatabas. Läkemedelsregistret.
Steen Carlsson K., Berne C., Johansen P., Lanne G., Gerdtham U.-G. (2013). ’’Be-

handling av diabetes i ett 100-årigt perspektiv’’, Stockholm: SNS.
Weiderpass E., Gridley G., Nyren O., Pennello G., Landstrom A.S., Ekbom A. 

(2001). ’’Cause-specific mortality in a cohort of patients with diabetes mellitus: 
a population–based study in Sweden’’, Journal of clinical epidemiology 54 (8), s. 
802–809.

Wilking U., Jönsson B., Wilking N., Bergh J. (2010). ’’Trastuzumab use in breast 
cancer patients in the six Health Care Regions in Sweden’’, Acta oncologica 49 
(6), s. 844–850.

Östman J. (2004). ’’Från svältkurer till pankreastransplantationer. Diabetesbe-
handlingen i ett 100-årigt perspektiv’’ [From starvation cures to pancreas 
transplantations. Treatment of diabetes seen in a perspective of 100 years], 
Läkartidningen 101 (51–52), s. 4229–4231, 4233–4227.



93

4. Värdet skapas av 
användningen – vad kan vi lära 
av regionala skillnader?

SNS forskningsprogram om värdet av nya läkemedel kan tolkas som att 
fokus ska ligga på utfallet mätt som hälsovinster och produktionsvinster. 
Det går dock inte att mäta och värdera detta utfall utan kunskap om 
hur användningen av läkemedel och andra behandlingar ser ut. Vår 
utgångspunkt i denna bok är att värdet av nya, innovativa, läkemedel 
skapas när de används. Det betyder dock inte att all användning skapar 
värde. Genom att systematiskt mäta och följa upp sjukvårdens insatser 
i klinisk praxis och hur dessa påverkar människors hälsa och välfärd 
kan ny kunskap vinnas.

I detta kapitel diskuterar vi variationer i användning av nya läkeme-
del och varför just regionala skillnader skapar möjligheter att analysera 
effekter på patienthälsa och andra utfallsmått. Studier av regionala skill-
nader är en viktig källa för ökad kunskap om värdet av nya teknologier 
såsom nya läkemedel, inte minst i deras tidiga implementeringsfas. Det 
viktiga är inte den geografiska regionen i sig, utan att den möjliggör 
studier av läkemedelsanvändningen i en definierad population. Det 
svenska sjukvårdssystemet, med landstingens befolkningsansvar, ger 
speciella möjligheter för sådana studier. 

Den amerikanske epidemiologen John Wennberg har bedrivit forsk-
ning under fyra decennier om geografiska variationer i användning av 
insatsfaktorer i sjukvården. Det började med en studie, publicerad år 
1973 i tidskriften Science, om skillnader i användningen av ett urval av 
kirurgiska ingrepp i delstaten Vermont (Wennberg och Gittelsohn 
1973). Författarna observerade att skillnaderna inte kunde förklaras av 
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befolkningsstruktur eller tillgång till försäkring, det vill säga faktorer 
på efterfrågesidan. Deras slutsats var att det var viktigt att analysera 
utbudssidan, det vill säga de val av behandlingsmetoder som sjukhus 
och enskilda läkare gör, för att förstå de mönster de observerar. 

De resultat som Wennberg och medförfattare publicerat under de 
gångna fyra decennierna har ibland uppfattats som utmanande, eftersom 
de ifrågasatte rådande uppfattningar om likvärdig vård och att patienter 
generellt erbjöds vård av god kvalitet. Det nya i Wennbergs ansats var att 
han utgick från befolkningsdata och därför kunde identifiera mönster 
som inte var förenliga med hypotesen att alla patienter erhöll samma 
vårdinsatser. Han kunde också se att utfallen kunde variera. 

Nyligen publicerade amerikanska ekonomer en studie som ana-
lyserade kopplingen mellan regionala variationer i sjukvårdsutgifter 
och å ena sidan patienters efterfrågan på vård, å andra sidan läkares 
uppfattning av vad som är rätt behandlingsval (Cutler och medförfat-
tare 2013). Författarna använde data från Medicare som är en generell 
sjukvårdsförsäkring för äldre, vilket begränsade betydelsen av eventuella 
ekonomiska incitament på både utbuds- och efterfrågesidan i analysen. 
Medan patienters önskemål om behandling och behandlingsintensitet 
tycktes bidra marginellt till att förklara regionala variationer, fanns det 
ett starkt samband mellan läkares egen uppfattning om lämpliga åtgär-
der och nivån på sjukvårdsutgifter. Författarna menar att det framför 
allt är läkarnas personliga uppfattning om behandlingars effekt som 
avgör om de anser att en behandling är lämplig. Denna uppfattning 
kopplas i sin tur till egna erfarenheter och nätverket runt läkaren och 
är mindre tydligt relaterat till allmänna riktlinjer. Nästa fråga är då om 
dessa skillnader i läkarnas val av behandling också i sig skapar skillna-
der i hälsovinster mellan patienter. Vi återkommer till frågan senare i 
kapitlet utifrån en av SNS-studierna som belyser liknande förklaringar 
till regionala variationer utifrån svenska data. 

I mitten på 1990-talet skapade Socialstyrelsen stora rubriker i Sveri-
ge när man publicerade statistik över skillnader i dödlighet i hjärtinfarkt 
mellan sjukhus (se exempelvis rapportering och debatt i Läkartidningen 
år 1996 numren 44−46). Sedan dess har Socialstyrelsen utökat sitt arbete 
med att ta fram statistik över utfall och insatsfaktorer på landstingsnivå 
i svensk sjukvård. I ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, publiceras regelbundet statistik över 



95

   4. värdet skaPas av användnIngen – vad kan vI lära av regIonala skIllnader?

Figur 4.1 Regionala variationer mätt som antal personer med reumatoid artrit 
som har pågående behandling med biologiska läkemedel per 100 000 invånare i 
landstinget. Källa: Socialstyrelsen (2013b) figur 24A s. 48.
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användning av läkemedel och andra sjukvårdsinsatser under rubriken 
”Öppna jämförelser”. Resultaten bygger på statistik över så kallade 
indikatorer som speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, som 
medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader.

Figur 4.1 är ett exempel från redovisningen i Öppna jämförelser från 
år 2013 och visar spridningen mellan landsting i hur många personer 
med reumatoid artrit som har pågående behandling med biologiska 
läkemedel per 100 000 invånare. Vi ser en nära tvåfaldig skillnad i antalet 
patienter med pågående biologisk behandling mellan Jönköping och 
Skåne. I rapporten påpekas att det inte finns någon säker skattning av 
hur många personer som bör ha behandling med biologiska läkeme-
del, men att det inte heller finns några tecken på att det förekommer 
överbehandling. 

Den redovisning av skillnader i användning av insatsfaktorer som 
redovisas i Öppna jämförelser bidrar med insikt om hur variationerna 
ser ut och även hur de kan förändras över tid. Utöver denna kunskap 
finns det fler viktiga frågor som behöver besvaras. Framför allt behöver 
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vi kunskap om hur variationer i användning av läkemedel relateras till
• antal personer som har (potentiell) nytta av läkemedlet
• vilka hälso- och produktivitetsvinster som uppnås med läkemedlet 

och dess relevanta behandlingsalternativ. 

Ett annat exempel från Öppna jämförelser belyser läkemedelsbehand-
ling 6−12 månader efter en benskörhetsfraktur. I denna illustration 
redovisas skillnader mellan landsting och även skillnader mellan män 
och kvinnor inom respektive landsting. Figur 4.2 visar att andelen per-
soner med läkemedelsbehandling varierar mellan knappt 10 procent och 
drygt 20 procent för kvinnor samt från cirka 2 procent till 6 procent för 
män i olika landsting.

Regionala skillnader kan vara önskvärda. Om det exempelvis finns 
skillnader i förekomst av sjukdom mellan olika landsting är skillnader 
i läkemedelsanvändning också önskvärd. Öppna jämförelser saknar 
tillräckliga data för att belysa detta. 

För att kunna beräkna värdet av nya läkemedel är det viktigt att 

Figur 4.2 Regionala variationer mätt som antal personer med benskörhetsfraktur 
som hade läkemedelsbehandling efter 6−12 månader per 100 000 invånare i 
landstinget. Källa: Socialstyrelsen (2013b) figur 23A s. 46.
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gå vidare från att studera variationer i läkemedelsanvändning till att 
belysa om och hur dessa skillnader också genererar skillnader i utfall 
för medborgarna.

Analyser och jämförelser av regionala skillnader i användning av 
insatsfaktorer som läkemedel kan sägas ha börjat som research-driven 
policy, forskningsinitierad politik (Luft 2012). Dessa studier karaktäri-
seras av att de förändrar hur samhället och dess beslutsfattare uppfat-
tar verkligheten. Det betyder att de också i slutändan kan leda till ny 
hälso- och sjukvårdspolitik, som inkluderar åtgärder för att förbättra 
situationen. Wennbergs forskningsgärning kan sägas ha just ändrat 
synen på sjukvårdens användning av insatsfaktorer och möjligheterna 
att utifrån observationsstudier öka kunskapen. Men dessa studier ger 
inte i sig information om vilka åtgärder som leder till förbättringar. För 
detta krävs kompletterande studier.

Med terminologin från Luft (2012) betecknas studier, som bygger 
på att beslutsfattare identifierat frågeställningen, som policy-driven re-
search, politiskt initierad forskning. Den numer årliga utgivningen av 
Öppna jämförelser skulle kunna betraktas som policy-driven research där 
frågeställningen är att belysa variationer i användning av insatsfaktorer. 
För att belysa värdet av nya läkemedel, och för den delen annan ny 
medicinsk teknologi, är det inte tillräckligt att belysa insatsfaktorerna 
isolerat. Däremot kan samma underliggande data användas i analyser 
som också beaktar variationer i sjuklighet, och inte minst koppla ana-
lysen också till utfallet av behandlingarna.

För att ta sig an en frågeställning som värdet av nya läkemedel be-
hövs data liknande dem som används i Öppna jämförelser. Det betyder 
att både variationer i insatsfaktorer och i utfall är viktiga uppgifter. 
Innan data över insatsfaktorer och utfall kan tolkas i termer av värde 
behövs emellertid ytterligare information och antaganden om andra 
möjliga förklaringar till de observerade mönstren. Vi återkommer till 
detta i kapitel 5 där vi diskuterar analyser av data från klinisk praxis för 
värdering av läkemedels effekt och säkerhet. 

Regionala skillnader och värdet av tamoxifen
Låt oss återknyta till ett exempel i kapitel 3: läkemedlet tamoxifen som 
används i bröstcancervården sedan slutet av 1970-talet. I en SNS-studie 
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beräknade Lundqvist och medförfattare (2013b) att de sammanlagda 
realiserade hälsovinsterna av tamoxifen åren 1979−2004 uppgick till 
omkring 45 000 kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs. Denna beräk-
ning byggde på nationella och regionala försäljningssiffor. Dessa siffror 
pekade på betydande skillnader mellan sjukvårdsregioner i användning 
av tamoxifen där Stockholm−Gotlandregionen haft en högre försäljning 
per 100 000 invånare än rikssnittet. Det finns (minst) två förklaringar 
till denna skillnad:
• en högre andel av bröstcancerdrabbade i Stockholm−Gotlandre-

gionen erhöll tamoxifen, 
• Stockholm−Gotlandregionen förlängde tidigare än riket i genom-

snitt behandlingsregimen från ett till två år och sedermera till fem år.

I ett räkneexempel prövade författarna vad observerade regionala skill-
nader betydde, omsatt i potentiella hälsovinster som aldrig realiserades, 
eftersom andra regioner inte införde tamoxifen lika snabbt som Stock-
holm−Gotland. Författarnas beräkningar pekade på att om riket som 
helhet agerat som den snabbaste regionen skulle ytterligare 10 700 kvin-
nor med tidig bröstcancer kunnat ha behandlats och tillsammans erhållit 
7 600 QALYs, det vill säga en ökning från 45 000 till 52 600 QALYs. 

Även om regionala skillnader är ofrånkomliga i tidiga implemen-
teringsskeden av nya teknologier, som nya läkemedel, är det viktigt 
att följa upp och lära av variationerna. Som exemplet tamoxifen visar 
kan det röra sig om både betydande antal individer som påverkas och 
betydande hälsovinster som inte realiseras. 

Regionala skillnader i användningen av 
cancerläkemedel

Jönsson och Wilking (2013) presenterade inom ramen för SNS-projektet 
en genomgång av introduktion och användning av nya läkemedel inom 
cancerområdet. Mellan 1998 och 2008 ökade försäljningen av cancer-
läkemedel kraftigt för att därefter plana ut (figur 4.3). Försäljningen 
ökade i alla sjukvårdsregioner, men ökningstakten var olika, vilket re-
sulterade i betydande variationer mellan regionerna. Skillnaderna blev 
särskilt tydliga de senaste fem åren, då också försäljningen planade ut 
vid olika nivåer. 
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Figur 4.3 Populationsbaserad försäljning av alla cancerläkemedel i Sveriges sex 
sjukvårdsregioner 1998−2012. Kronor per incident cancerfall. Källa: Jönsson och 
Wilking (2013), figur 2 s. 10.
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Denna indikation på skillnader i användning av cancerläkemedel 
är välkänd bland Sveriges onkologer, men har ändå inte väckt någon 
större debatt enligt författarna. Vilka faktorer som förklarar dessa skill-
nader i försäljning är inte närmare analyserade. En möjlig förklaring 
till avsaknaden av studier, menar författarna, är att det saknas statistik 
på individnivå som skulle kunna belysa skillnader i indikationer och 
behandlingsmönster. Totalsiffror för regionen ger inte på egen hand 
vägledning för att besvara frågor om över- eller underkonsumtion.

En annan intressant fråga är om denna skillnad i totala kostnader för 
en insatsfaktor, läkemedel, åtföljs av liknande skillnader i totalkostnader 
för cancervården eller om det finns en substitution i val av insatsfakto-
rer. Det kan vara viktigt att veta om regioner med hög läkemedelsan-
vändning medvetet valt detta i stället för andra behandlingsmetoder, 
som kirurgi och strålbehandling. Men även för att besvara denna fråga 
saknas underlag, eftersom det inte finns en systematisk redovisning av 
sjukvårdskostnaderna på regionnivå. I princip finns uppgifterna i pa-
tientjournaler, men i det formatet kan data inte användas utan att först 
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bearbetas och sammanställas. Enskilda landsting har gjort studier för 
specifika sjukdomar men det saknas bredare satsningar.

En annan viktig fråga är om olika användning av insatsfaktorer, 
läkemedel, kirurgi, strålbehandling eller avstående från insatser, leder 
till olika utfall mätt som hälso- och välfärdsvinster. Jönsson och Wilking 
(2013) påpekar att regionala variationer likt de som illustreras i figur 4.3 
kan vara ett resultat av såväl över- som underanvändning av läkemedel.

Exemplet bevacizumab
Läkemedlet bevacizumab introducerades år 2005 i svensk sjukvård och 
kan i dag användas i behandlingen av spridd kolorektal-, lung-, bröst-, 
njur- samt äggstockscancer. Bevacizumab är bland annat godkänt som 
första linjens behandling för kolorektalcancer i avancerad fas. Studier 
är på gång för att analysera om bevacizumab har positiv effekt som till-
läggsbehandling till cellgifter och kirurgi vid lungcancer och bröstcancer. 

År 2011 svarade bevacizumab för 5,3 procent av den totala försälj-
ningen av cancerläkemedel i Sverige. Försäljningen ökade med 21 pro-
cent åren 2009−2010 och med ytterligare 13 procent åren 2010−2011 
( Jönsson och Wilking 2013, tabell 1 s. 13). Därefter minskade försälj-
ningsvärdet med 24 procent mellan 2011 och 2012 enligt den senaste 
statistiken från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2013a, tabell 21, s. 41).

Den skillnad mellan sjukvårdsregioner som sågs på aggregerad nivå 
för samtliga cancerläkemedel är än mer accentuerad för ett enskilt lä-
kemedel som bevacizumab (figur 4.4). Den sjukvårdsregion som hade 
störst användning av bevacizumab hade fyra gånger så stora kostnader 
per cancerfall som den som använde minst. Att relatera dessa skillnader 
enbart till demografiska faktorer eller till olika tolkningar av befintlig 
medicinsk dokumentation om effekt ter sig orimligt. Den troligaste 
orsaken till skillnaderna ligger i hur bevacizumab används vid olika 
cancerdiagnoser i olika regioner. 

Den stora skillnaden i användning är anmärkningsvärd mot bak-
grund av att det inte finns någon dokumentation som stöder kostnadsef-
fektiviteten för bevacizumab. Exempelvis fann inte National Institute for 
Health and Care Excellence, NICE, i Storbritannien stöd för kostnads-
effektivitet vid behandling av äggstockscancer (NICE draft guidance 
2013). Man kom fram till samma resultat som i tidigare utvärderingar 
av användning vid koloncancer och bröstcancer. Socialstyrelsens nya 
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Figur 4.4 Användning av bevacizumab i sex sjukvårdsregioner i Sverige åren 
2005−2012. Kronor per cancerfall. Källa: Jönsson och Wilking (2013), figur 10, s. 25.
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riktlinjer inom cancerområdet, som nu är ute på remiss, ger också be-
vacizumab mycket låg prioritet vid behandling av kolorektal cancer, den 
troligen mest utbredda användningen. Det är rimligt att vara generös 
vid en tidig bedömning, men är användning utanför forskningsprojekt 
rimlig åtta år efter introduktionen, för indikationer som inte är kost-
nadseffektiva? 

Det är intressant att notera en dramatisk nedgång i användningen 
av bevacizumab år 2012 i två sjukvårdsregioner (Stockholm−Gotland 
och Södra sjukvårdsregionen). Även om det har gått åtta år sedan in-
troduktionen av bevacizumab och indikationer tillkommit efter hand 
tyder den bestående regionala spridningen på att användningen av 
bevacizumab fortfarande har samma egenskaper som vi vanligen ob-
serverar i ett läkemedels tidiga implementeringsfas. Ett sätt att tolka 
de observerade skillnaderna är att behovet av systematisk utvärdering 
i klinisk praxis och sammanställning av tillgänglig information kvar-
står. Eftersom kostnaderna för bevacizumab uppgick till 111 miljoner 
kronor år 2012 (Socialstyrelsen 2013a), och totalkostnaden sedan in-
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troduktionen uppgått till över 600 miljoner kronor, finns anledning 
att systematiskt analysera värdet av den faktiska användningen för de 
olika indikationerna. Med upp till åtta års uppföljning av användning av 
bevacizumab är det viktigt att komplettera resultat från tidigare kliniska 
prövningar med deskriptiva analyser av utfall såsom de observeras vid 
användning i bredare patientgrupper utan den strikta selektion som 
föreligger i kliniska prövningar. Bevacizumab var ett viktigt läkemedel 
med stort potentiellt värde när det introducerades. Men om det inte 
sker en systematisk utvärdering efter introduktionen, och en styrning 
av användningen i enlighet med vetenskapliga studier, så är risken stor 
att inget större värde skapas trots betydande utgifter för sjukvården. 

Det kan också noteras att flera landsting använder bevacizumab 
vid behandling av förändringar i ögats gula fläck. Denna indikation 
för användning av läkemedlet saknas i Sverige men studier pekar på 
att bevacizumab är lika bra som ett annat läkemedel utvecklat för be-
handling av dessa synförändringar, ranibizumab. Doserna vid denna 
användning av bevacizumab är dock på låg nivå och påverkar inte det 
generella resultatet avseende användningen vid cancerdiagnoser. Å andra 
sidan är det exempel på hur ett nytt läkemedel efter hand kan komma 
att prövas för nya patientgrupper. Brittiska NICE rekommenderade 
i februari 2013 forskning som gör direkta jämförelser av kostnadsef-
fektivitet mellan de två läkemedlen. När nya behandlingsmöjligheter 
på detta sätt identifieras vid användning i sjukvården är det viktigt att 
följa upp och analysera värdet för den nya användningen inom ramen 
för vetenskapliga studier. Flera aktörer har intresse av hur ny kunskap 
kan tas fram och vi noterar att sjukvården har en nyckelroll eftersom 
man har tillgång till data som möjliggör analyserna.

Regionala skillnader, nationella riktlinjer och 
förskrivarrollen

Brommels och medförfattare (2013) presenterar i sin SNS-studie resultat 
från en kvalitativ undersökning genomförd i sjukvårdsregioner med, 
relativt sett, hög respektive låg förskrivning av bröstcancerläkemedlet 
trastuzumab samt för TNF-hämmare vid reumatoid artrit. Dessa två 
läkemedel har också belysts i andra rapporter inom SNS forsknings-
program såsom vi beskrev i kapitel 3. Målet med studien var att när-
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mare besvara frågan om varför och hur införandet och användningen 
av dessa läkemedel skiljer sig åt. Studien använde sig av strukturerade 
intervjuer med kliniska och administrativa representanter, med god 
insyn i beslutsprocesser kring respektive läkemedel i sin region. Totalt 
18 intervjuer genomfördes under år 2012. Därutöver analyserade för-
fattarna kompletterande dokument såsom verksamhetsberättelser och 
publicerad statistik. Studien belyser således ett nytt läkemedel och en 
ny läkemedelsgrupp som introducerades i svensk sjukvård vid millen-
nieskiftet och där det nu finns mer än tio års erfarenheter av effekterna.

Författarna drar slutsatser som pekar på läkarprofessionens centrala 
roll vid val i beslutsprocessen vid introduktion av nya behandlingstekno-
logier, inklusive nya läkemedel. Att förskrivare har en central roll fram-
hålls som självklart och författarna anser att de observerade skillnaderna 
i förskrivningsmönster för trastuzumab och TNF-hämmare förklaras 
främst av de kollegiala nätverkens förhållningssätt till nya teknologier. 
De empiriska mönstren pekar på den viktiga roll som klinikchefer och 
andra ledande regionala aktörer spelar, exempelvis vid värdering av 
vetenskaplig evidens från kliniska studier. 

Det är de förskrivande klinikerna som är den viktigaste aktörsgrup-
pen vad gäller processen att införa nya läkemedel. Kliniker som själva är 
med i studier och tar fram evidens lyfter fram betydelsen av att på detta 
sätt få tidig kunskap om värdet av nya läkemedel – och för patienterna 
att få ta del av dessa värden. Å andra sidan kan ledande regionala aktörer 
som har en strikt och kritisk hållning till evidensen hänvisa till behovet 
av prioriteringar och rättvisa mellan patientgrupper. Flera informanter 
från regioner med låg förskrivning använde också budgetrelaterade 
argument i sin förklaring till den egna regionens förhållningssätt till 
användning av nya läkemedel. Författarna påpekar att studiens resultat 
tyder på att det finns en kostnadsmedvetenhet bland informanterna. 
Däremot tyder intervjuerna sammantaget inte på att det kliniska be-
slutsfattandet präglas av ett kostnadsansvar i samhällsekonomiskt per-
spektiv utan snarare på att beslut fattades framför allt med hänsyn till 
den egna budgeten och det ansvar som var förenat med denna. 

Avslutningsvis konstaterade författarna att de huvudsakliga instru-
menten för kunskapsstyrning, såsom nationella och regionala riktlinjer, 
snarare bekräftade än styrde de lokala behandlingsprinciperna. Vår 
slutsats är att studien visar på nödvändigheten av att ta fram relevanta 
data för att objektivt värdera förskrivningsmönster.
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Obefogad regional variation
Det är väl känt att det förekommer variationer i användning av nya 
läkemedel mellan länder och mellan regioner. Hur stor del av variationen 
som kan anses befogad i förhållande till målsättningen om god hälsa 
och vård på lika villkor, som den svenska hälso- och sjukvårdslagen 
uttrycker det, är däremot inte väl känt. Den amerikanske läkaren och 
epidemiologen Wennberg skrev år 2002 i British Medical Journal om 
det han kallade obefogad variation (unwarranted variation) (Wennberg 
2002). Han talar om tre typer av obefogad regional variation:
1. När åtgärden är effektiv och säker men inte erbjuds alla patienter 

trots att det finns tydlig vetenskaplig evidens (underkonsumtion). 
2. När patienter kan ha olika värdering av medicinskt likvärdiga alter-

nativ (preferenskänslig vård). 
3. När den relativa kapaciteten, exempelvis antalet läkare med viss 

specialistkompetens, inom upptagningsområdet styr vilka patienter 
som erhåller vård (utbudskänslig vård).

Wennbergs uppdelning i tre typer av obefogad variation i observerat 
sjukvårdsutnyttjande kan användas som referens vid design av svenska 
uppföljnings- och utvärderingsstudier av nya läkemedel. Vi hämtar 
exempel från rapporterna till SNS forskningsprogram om värdet av nya 
läkemedel för att belysa de tre typerna av obefogad variation.

Den första typen lyfter fram problemet med variation när det finns 
tydlig vetenskaplig evidens. Sådan kan finnas tidigt eller växa fram 
efter hand. Lundqvist och medförfattare (2013b) beskriver bestående 
regionala skillnader över tid i försäljningen av bröstcancerläkemedlet 
tamoxifen. Stockholm−Gotland använde konsekvent mer tamoxifen 
per 100 000 invånare än riksgenomsnittet.

Detta gällde också efter det att patentet på tamoxifen gått ut i början 
av 1990-talet och det totala försäljningsvärdet minskade till följd av pris-
sänkningar. Den regionala skillnad i försäljning som illustreras i figur 4.5 
förefaller inte kunna förklaras av regionala skillnader i andelen kvinnor 
som skulle vara aktuella för behandling med tamoxifen mätt som antalet 
primära operationer vid bröstcancer. Även om behandlingsrekommen-
dationerna för tamoxifen utvecklats i riktning mot längre behandlingstid 
över den 25-årsperiod som figuren omfattar, är det anmärkningsvärt 
att det under så lång tid kvarstår avvikelser i försäljningsvärdet mellan 
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Figur 4.5 Totalt nominellt försäljningsvärde för tamoxifen per 100 000 invånare i 
Stockholm–Gotlandregionen och i Sverige totalt under perioden 1979−2004. Tusen 
kronor. Källa: Lundqvist och medförfattare (2013b) figur 2, s. 10.
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Stockholm−Gotland och det nationella genomsnittet. Det är värt att 
notera att skillnader i försäljningsvärde mellan olika regioner i Sverige 
inte förklaras av skillnader i pris per dos för öppenvårdsläkemedel som 
tamoxifen. 

För nya läkemedel med tydlig vetenskaplig evidens om att fördelar 
överväger eventuella risker bör svenska myndigheter systematiskt följa 
upp införandet för att tidigt identifiera om underbehandling förekom-
mer. Eventuella skillnader i en tidig implementeringsfas för läkemedlet 
bör vara snabbt övergående. Förekomst av den här typen av obefogad 
variation är också viktigt att följa upp i senare skeden under ett läke-
medels produktlivscykel.

Den andra typen av obefogad variation handlar om preferenskänslig 
vård. Inom ramen för SNS forskningsprogram beräknade Lundqvist 
och medförfattare (2013a) värdet av alternativa behandlingsstrategier 
vid kronisk myeloisk leukemi, KML, såsom beskrevs i kapitel 3. Läke-
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medlet imatinib är i dag första linjens behandling och verkar genom att 
hämma onormal celltillväxt vid KML. Framgångsrik behandling kan 
sägas omvandla en sjukdom som innebär kort återstående livslängd till 
en kronisk sjukdom. Behandlingen är dock livslång och medför vissa 
risker för biverkningar som viktuppgång, plötsliga blödningar, tecken 
på infektion och minskning av antalet vita blodkroppar enligt FASS 
(Läkemedelsindustriföreningens Service AB 2013). För yngre patienter 
med lämplig donator kan stamcellstransplantation vara ett alternativ, 
som när den lyckas tar bort sjukdomsorsaken. Operationen är inte 
riskfri och kan misslyckas. Imatinib är första linjens behandling vid 
KML, men med Wennbergs resonemang skulle det vara fel av sjuk-
vården att neka patienter med KML stamcellstransplantation i de fall 
då det är medicinskt möjligt och då patienten önskar genomgå detta 
ingrepp i stället för livslång läkemedelsbehandling. En förutsättning 
är naturligtvis att patienten erhållit adekvat information om respektive 
behandlingsalternativ.

Den tredje typen av obefogad variation gäller utbudssidan och vår-
dens strukturella förutsättningar. Ett exempel på detta finns i studien 
av Brommels och medförfattare (2013), som beskrev implementerings-
processen för läkemedlen TNF-hämmare. Ett annat exempel är den 
nyligen publicerade amerikanska studie som nämndes inledningsvis 
i kapitlet (Cutler och medförfattare 2013). Användningen av TNF-
hämmare i behandlingen av reumatoid artrit har varierat betydligt i 
Sverige. Flera vetenskapliga studier och registerbaserad uppföljning 
har pekat på att användningen i Västra Götalandsregionen legat under 
riksgenomsnittet och under de andra storstadsregionerna. Brommels 
och medförfattare (2013) uppger att färre specialister i reumatologi 
ansågs vara en bidragande förklaring till den lägre förskrivningen i 
Västra Götalandsregionen. En informant angav att antalet specialister 
var 2,2 per 100 000 invånare jämfört med övriga storstadsregioner som 
hade 3,3−3,5 specialister per 100 000 invånare. Registerstudier, nationella 
riktlinjer och uppföljning av läkemedelsanvändning har alla bidragit till 
en riktad satsning, genom ett så kallat regionuppdrag till år 2013, till 
reumatologin i Västra Götalandsregionen, som omfattar resurser till 
både personalförstärkningar och ökade satsningar på TNF-hämmare.



107

   4. värdet skaPas av användnIngen – vad kan vI lära av regIonala skIllnader?

Sammanfattning
Förekomsten av regionala skillnader i utnyttjandet av olika medicin-
ska metoder har främst setts som ett rättviseproblem. Detta bygger 
på antagandet att skillnaderna avser värdefulla metoder som leder till 
ett bättre behandlingsresultat. Om skillnaderna avser metoder med 
tveksamt värde blir bedömningen en helt annan. Därför är det viktigt 
att klargöra såväl orsakerna till som konsekvenserna av de observerade 
regionala skillnaderna.

Regionala skillnader har observerats länge, men inte fått någon 
större uppmärksamhet i sjukvårdspolitiken. Förklaringen är troligen 
att variationer är rimliga om det råder stor osäkerhet om indikationer 
och behandlingsresultat. Ett exempel på stora regionala variationer 
som uppmärksammats under lång tid är behandlingen av cancer. Men 
utvecklingen av mer preciserade indikationer, i kombination med säk-
rarare prediktioner om resultatet, har ändrat på detta. Trastuzumab 
vid bröstcancer är indicerat för patienter med en viss markör, HER2, 
som kan mätas objektivt. Det är därför möjligt att undersöka om alla 
kvinnor har blivit testade, vad resultatet av testet var och om de fått 
behandling eller inte. Skillnader i detta mellan regionerna kan mätas 
och analyseras, och variationerna förklaras. Skillnader kan också fin-
nas i hur länge läkemedlet används innan behandlingen avslutas, eller 
vanligare, ersätts med annan behandling. Dessa variationer är också 
viktiga att dokumentera och analysera.

En stor förändring, till exempel när det gäller biologiska läkeme-
del mot reumatoid artrit och multipel skleros liksom nya läkemedel 
mot cancer, är att kostnaderna per behandlad patient har ökat kraftigt. 
Det gör det svårare att acceptera stora variationer som har sin grund i 
oklara indikationer, utan att samtidigt klargöra värdet av användningen. 
Cancerläkemedlet bevacizumab är ett exempel på detta. Problemet är 
inte främst att sjukvården spenderat över 600 miljoner kronor på detta 
läkemedel sedan 2005, utan att det inte finns någon analyserbar doku-
mentation över hur det används, eller vad resultatet blivit. 

Bevacizumab är ett exempel på att introduktionen måste ske i 
mycket närmare samarbete mellan läkemedelsföretaget och sjukvår-
den, och styras av överenskommelser som säkerställer en kostnadsef-
fektiv användning. Stora regionala variationer i användningen av nyare 
cancerläkemedel, mot malignt melanom, prostatacancer och myelom/



108

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

myelodysplastiskt syndrom, MDS, indikerar att sjukvården är på väg 
att upprepa misstagen, trots att vi i dag vet så mycket mer, och är bättre 
förberedda.

Användningen av de biologiska läkemedlen har följts upp bättre, 
men också för dessa läkemedel ser vi stora regionala variationer som 
indikerar att vi skulle kunnat skapa större värden av dem. 

För att ta reda på detta krävs ytterligare analyser. Intervjuer med 
förskrivare avslöjar att det utvecklas lokala terapitraditioner, men för-
klarar inte hur dessa uppkommer, om de är rationella eller inte, och ger 
inte heller någon vägledning för hur de ska förändras. För att det ska 
vara möjligt att bedöma om de observerade regionala skillnaderna är 
förenliga med hälso- och sjukvårdslagens krav på en kostnadseffektiv 
och rättvis sjukvård krävs data på individnivå. I sådana data kan indi-
kationer studeras i relation till relevanta uppgifter om den behandlade 
patienten, och behandlingen bör beskrivas både med doser och med 
tiden den pågått. Eftersom en allt större del av sjukvården konsumeras 
av äldre med flera sjukdomar och behandlingar fordras en helhetssyn 
på denna datainsamling.

När det finns relevanta data på individnivå blir det också möjligt att 
undersöka om de observerade regionala skillnaderna leder till skillnader 
i resultat. Men sådana studier är inte tillräckliga för att skapa informa-
tion om värdet av nya läkemedel och andra medicinska metoder i den 
kliniska vardagen. För detta fordras också studier som beskriver och 
analyserar effekterna av behandlingsinsatser över tiden för enskilda 
patienter. 

Eftersom kroniska sjukdomar alltmer dominerar blir det allt vik-
tigare att kunna jämföra olika strategier för behandling avseende re-
sursinsatser och resultat över längre tid. Diabetes, reumatoid artrit och 
multipel skleros, liksom de flesta av hjärnans sjukdomar, är exempel 
på sjukdomar där det totala behandlingsresultatet bara kan avläsas på 
mycket lång sikt. Cancer är också på väg att bli allt mer lik en kronisk 
sjukdom, som behandlas under lång tid med en kombination av insatser, 
där det finns kunskap om effekterna av var och en, men inte om det 
samlade resultatet. 
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5. Från kliniska prövningar till 
klinisk praxis – värdering av 
läkemedels effekt och säkerhet

Godkännande och implementering av nya läkemedel är i dag förenat 
med en uppsättning nationella och internationella lagstadgade regler. 
Ansvar och roller i denna tidiga utvecklingsprocess är fördelade mellan 
industrin och internationella och nationella regleringsmyndigheter, som 
vi beskrev i bokens inledande kapitel. När det nya läkemedlet är godkänt 
och börjar användas i klinisk praxis, finns inte motsvarande tydliga krav 
på kunskapssammansställning och uppföljning av effekter. För beslut 
om subventionering finns bara den generella regeln att besluten måste 
ske på objektiva och verifierbara kriterier, det så kallade transparensdi-
rektivet i Europeiska unionen, EU. 

I Sverige och internationellt ser vi en trend mot ökad efterfrågan 
på studier i sjukvården av effekten av nya läkemedel. För den som be-
talar för sjukvårdsinsatser räcker det inte att veta att ett läkemedel har 
visad effekt och säkerhet i en experimentell situation. Den som betalar 
vill också veta om kostnaden för läkemedlet kan motiveras av vunnen 
hälsa och välfärd jämfört med om samma pengar användes någon an-
nanstans i sjukvården. Dessutom vill den som betalar också veta om 
behandling i bredare patientgrupper ger samma resultat som visades 
i de strikt kontrollerade kliniska prövningarna. Dagens fördelning av 
ansvar, incitament och resurser leder till att viktig kunskapsgenerering 
uteblir. Det saknas aktörer som ser som sitt ansvar att ta till vara de 
möjligheter som finns att lära av systematisk analys av nya data då nya 
läkemedel börjar användas i klinisk praxis. Detta gäller även för andra 
nya medicinska teknologier. 
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I detta kapitel diskuterar vi strategier för hur kunskap om effekter, 
säkerhet och värde kan genereras från studier av nya läkemedel i sjuk-
vården. Vi lyfter frågeställningar som tagits upp i de rapporter som ingår 
i SNS forskningsprogram om värdet av nya läkemedel och komplet-
terar med referenser från internationellt publicerade studier. Fokus för 
kapitlet ligger på uppföljningar och analyser som gjorts hittills samt 
på vilka möjligheter som finns att utveckla och förbättra genereringen 
av kunskap. Vi börjar med det område där det finns en tradition av 
uppföljning efter ett läkemedels godkännande: farmakovigilans, det vill 
säga kunskap om och aktiviteter för att identifiera, värdera, förstå och 
förebygga läkemedelsrelaterade skador och problem. 

Regleringsmyndigheternas ökade krav på 
data för att bedöma risk−nytta

Traditionellt följs en aspekt av ett nytt läkemedel rutinmässigt upp i 
stora delar av världen också efter dess godkännande och introduktion 
på marknaden: dess säkerhet genom registrering av biverkningar. I 
Sverige kan både vårdpersonal och privatpersoner rapportera misstänkta 
läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket, så kallad spontanrappor-
tering. Därutöver kan Läkemedelsverket kräva att läkemedelsföretag, 
efter godkännande av ett läkemedel, vid behov genomför särskilda 
säkerhetsstudier. Det finns en trend mot ökade krav på den här typen 
av säkerhetsstudier och en databas har inrättats på EU-nivå, Eudravigi-
lance, för att sammanställa rapportering om biverkningar från hela EU. 
Det europeiska läkemedelsverket, European Medicines Agency, EMA, 
utvecklar rekommendationer för att stödja denna rapportering. Forsk-
ning stöder att den här typen av rapportering varit relativt effektiv för 
att identifiera nya och allvarliga läkemedelsbiverkningar (Harmark och 
van Grootheest 2008). 

Gyllensten och Steen Carlsson (2013) diskuterar i en SNS-studie 
möjligheterna att använda svenska registerdata i systematisk uppföljning 
för att analysera förekomst och konsekvenser av läkemedelsrelaterad 
sjuklighet för läkemedel i tidig implementeringsfas. Begreppet läke-
medelsrelaterad sjuklighet omfattar både otillräckliga och oönskade 
effekter av läkemedel. Frågeställningar som analyseras omfattar därför 
både negativa konsekvenser av faktisk användning av läkemedel och ne-

5. frÅn klInIska PrÖvnIngar tIll klInIsk PraXIs
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gativa konsekvenser av bristande följsamhet eller utebliven förskrivning 
av läkemedel. Traditionella biverkningar utgör en delmängd av det som 
benämns som läkemedelsrelaterad sjuklighet. Författarna konstaterar 
att publicerade studier hittills i stor utsträckning belyst biverkningar, 
skador och andra händelser som inträffat i samband med sjukhusvård 
och att den vanligaste metoden var att använda journalgranskning för 
att identifiera läkemedelsrelaterad sjuklighet. 

Studien visar att svenska vårdgivare och myndigheter har unika 
möjligheter att kombinera information från nationella patient- och 
läkemedelsregister som bas i analyser av läkemedelsrelaterad sjuklighet. 
Författarna konstaterar dock att kompletterande information vanligtvis 
kommer att behövas för att belysa orsakssamband. En viktig insats skulle 
vara att utveckla en för svensk sjukvård relevant lista över diagnoskoder 
och triggersignaler för vidare analys av misstänkta biverkningar eller 
annan läkemedelsrelaterad sjuklighet. Sådana studier skulle bidra till 
att öka kunskapen om biverkningar som är så omfattande att patienten 
söker vård. Författarna anser att värdefull kunskap skulle kunna vinnas 
med systematiska registerdataanalyser i läkemedels tidiga implemen-
teringsfaser.

Ett annat uttryck för regleringsmyndigheternas ökade krav på data 
är efterfrågan på effektuppföljningsstudier. Ett diskussionsunderlag 
som tagits fram av EU-kommissionen betonar att det finns två sätt att 
generera data från klinisk praxis: observationsstudier och pragmatiska 
prövningar (European Commission 2012). Båda förutsätter systematiska 
insatser för att sammanställa kunskap från klinisk praxis. 

Det finns ett flertal situationer då uppföljning av ett nytt läkeme-
dels effekt behövs. Ett exempel är när godkännandet av läkemedlet 
baseras på data för så kallade surrogatmått, exempelvis biomarkörer 
som mått på att sjukdomsförlopp bromsats. Flera cancerläkemedel 
som godkänts har under den kliniska prövningen kunnat visa positiva 
effekter på just surrogatmått, men studietider på upp till två år kan 
vara otillräckliga för att följa upp även patientnära och hårda utfalls-
mått, exempelvis överlevnad. I dessa fall kan det vara rimligt att bevilja 
ett villkorat godkännande med krav på uppföljning. Uppföljningskrav 
kan även finnas för att klargöra om de kliniska prövningarnas resultat 
uppnås då läkemedlet används i rutinsjukvården. Andra faktorer av 
intresse att följa upp, från effektsynpunkt, är eventuella konsekvenser 
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då det nya läkemedlet används i kombination med andra (läkemedels)
behandlingar eller i subgrupper med specifika patientkaraktäristika, 
eventuell inverkan av sjukvårdssystemet och den lokala organisationen 
av vården, och så vidare.

Ökade krav på uppföljningsdata från regleringsmyndigheter speglar 
också det faktum att beslut om godkännande med nödvändighet måste 
fattas trots begränsad information. Det är alltid en avvägning mellan 
att å ena sidan kräva mer data före (första) beslut, vilket fördröjer möj-
ligheten för patienter att dra nytta av läkemedlet, och att å andra sidan 
ha mindre strikta kriterier för beslut och därmed riskera att introducera 
behandlingar vars biverkningar man inte vet tillräckligt om. Det finns 
därför ett värde i att fortsätta minska den osäkerhet om exempelvis 
eventuella sällsynta biverkningar, som fanns vid tiden då beslut om 
godkännande fattades. 

Subventioneringsmyndigheternas krav på 
data för att bedöma kostnadseffektivitet

De myndigheter som fattar beslut om subvention, helt eller delvis, av 
nya läkemedel ställer i dag krav på data utöver de resultat som pro-
duceras i randomiserade kliniska prövningar. Från början omfattade 
teknologiutvärderingar av den typ som SBU och Cochrane collaboration 
genomför, så kallade Health Technology Assessment, HTA, läkemedel eller 
annan behandling som använts under längre tid. Därmed fanns data 
från både kliniska prövningar och klinisk praxis att tillgå. En ökande 
efterfrågan på HTA-analyser redan i tidigare skeden ställer allt större 
krav på en systematisk insamling av både resurs- och effektdata för alla 
nya teknologier. Dessa effektdata ska då omfatta både sjukdomsspecifika 
utfallsmått och mått på patienternas upplevelse av förändringar i hälsa 
och livskvalitet. 

Registerstudier utgör viktiga verktyg för att utveckla kunskapen om 
vilka värden som skapas genom faktisk användning av läkemedel. Med 
tillgång till nationella register innehållande uppgifter om miljontals 
individer är möjligheterna goda att utforma relevanta frågeställningar 
som går att besvara med god precision. Luce och medförfattare (2012) 
listar 13 viktiga principer för det som på engelska kallas comparative 
effectiveness research, forskning om relativ effekt. Fritt översatt innebär 
principerna följande:
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1. Syftet med studien måste vara meningsfullt, tydligt angivet och vara 
inriktat på att skapa relevanta beslutsunderlag.

2. Intressenter (patienter, patientorganisationer, vårdgivare, finansiär, 
arbetsgivare, tillverkare, politiker) ska involveras och/eller informeras 
i studiens huvudfaser.

3. Studien ska belysa perspektiv som är relevanta för beslutsfattare.
4. Under studiens gång ska studiens relevans utvärderas ifrån ett be-

slutsfattarperspektiv.
5. Snedvridningar och systematiska fel ska minimeras, och transparen-

sen maximeras.
6. Studien ska ha en bred ansats vid definition av relevanta behand-

lingsalternativ.
7. Studien ska utvärdera utfall som är mest betydelsefulla för besluts-

fattare.
8. Alla relevanta data ska inkluderas, även nya data som blir tillgängliga 

under arbetets gång.
9. Adekvata mätmetoder ska anpassas efter interventionernas utfall.
10. Studien ska sträva efter att utvärdera utfall, interventioner och pre-

vention som helhet och i subgrupper.
11. Studien ska explicit ta hänsyn till osäkerhet i studieparametrar.
12. Studien ska belysa resultatens generaliserbarhet till andra aktuella 

patientgrupper, samt sjukvårdsmiljöer och system.
13. Det ska finnas en plan för att sprida, implementera och utvärdera 

studien.

Dessa 13 principer innehåller aspekter som är viktiga för all forskning 
såsom tydlig frågeställning, val av adekvata metoder och transparens. 
En viktig aspekt, som betonas i flera av principerna, är den tydliga 
kopplingen till att studierna ska beakta beslutsfattares utgångspunkter 
och kunna redogöra för på vilket sätt studieresultaten bidrar till kunskap 
som förbättrar för människor. 

Nya teknologier inom hälso- och sjukvård har många intressenter 
(såsom patienter och patientföreningar, vårdgivare, privata och offentliga 
försäkringsgivare, arbetsgivare, tillverkare, politiker), men alla intres-
senter har inte en roll som beslutsfattare i förhållande till resultaten 
från studier av relativ effekt. De som fattar beslut med betydelse för 
användningen av exempelvis nya läkemedel är de som betalar, de som 
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förskriver samt de patienter som tar läkemedlet. Däremot borde det 
finnas ett intresse hos samtliga berörda parter att belysa och analysera 
den kunskap som kan skapas genom användning. Författarnas slutsats 
är att studier av relativ effekt ska genomföras med en bred ansats, så att 
inte bara önskemålen från en typ av beslutsfattare tillgodoses. Detta kan 
åstadkommas genom att involvera fler intressenter än närmast berörda 
beslutsfattare samt genom att sträva efter breda perspektiv.

Vi konstaterade nyss att det finns etablerade strukturer för att fånga 
läkemedelsbiverkningar. Det saknas emellertid etablerade strukturer 
för systematiska analyser av andra aspekter av utfall vid användning 
av nya läkemedel i klinisk praxis. Det beror inte på att det inte finns 
kunskapsluckor eller att all osäkerhet är att betrakta som försumbar. 
Den vetenskapliga produktionen från såväl randomiserade, kontrol-
lerade, kliniska prövningar som uppföljande observationella studier 
såsom kohortanalyser och registerbaserad forskning har förvisso ökat 
betydligt under det senaste decenniet. Detta till trots finns det, som 
Neovius och Ramsberg (2013) påpekar i sin SNS-studie, påfallande 
stora kunskapsluckor om värdet av många åtgärder och interventioner, 
inklusive läkemedel, som används regelmässigt i sjukvården i dag: 
• Det saknas regelmässig uppföljning och utveckling av den kunskap 

som kan vinnas från användning i klinisk praxis. 
• Det saknas kunskap om storleken på effekter i klinisk vardag i jäm-

förelse med det mest relevanta behandlingsalternativet, så kallade 
relativa effekter. 

Studier av relativ effekt spelar en viktig roll för myndigheter som ska 
fatta beslut om subventionering av (nya) läkemedel. Dessa beslut kan 
inte optimeras om endast data från experimentella studier och rando-
miserade, kontrollerade, kliniska prövningar finns att tillgå, även om 
dessa är väl genomförda och har hög intern validitet. Det behövs helt 
enkelt mer kunskap också från nästa steg, när läkemedlen används i 
klinisk praxis i bredare patientgrupper. HTA-analyser ska således beakta 
hela den relevanta patientgruppen och inte bara personer med samma 
egenskaper som de som ingick i den kliniska prövningen. 

Efterfrågan på studier av relativ effekt växer inte bara i Sverige 
och Europa, utan även i USA där stora försäkringsorganisationer har 
tillgång till data över både insatsfaktorer och utfall av behandlingar. 

5. frÅn klInIska PrÖvnIngar tIll klInIsk PraXIs
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Grundläggande för studier av relativ effekt är att de som betalar (helt 
eller delvis) har ett intresse av att ta reda på om nya läkemedel, liksom 
alla andra behandlingar, ger valuta för pengarna. 

En möjlighet som prövats är att det nya läkemedlets subventioner 
kopplas till faktiskt behandlingsresultat. Denna finansieringslösning 
ger sjukvårdssystemet incitament att pröva nya läkemedel eftersom 
finansiären bara behöver betala för lyckade behandlingar. Den ger också 
företaget incitament att utveckla nya läkemedel och andra behandlingar 
där man har potential att skapa (stort) mervärde. Det är bara när läke-
medlet är effektivt och har få biverkningar som man faktiskt får betalt.

Sjukvårdssystemets ökade krav på data om 
behandlingsresultat

Sjukvårdssystem och inte minst tredjepartsfinansiärer står i Sverige, 
Europa, USA och andra industriländer inför ökad press på grund av en 
åldrande befolkning och därmed ökad efterfrågan på sjukvårdstjänster, 
parallellt med begränsade budgetar beroende på skattekraft och betal-
ningsvilja för sjukvårdsförsäkringar.

Sjukvårdssystem med uttalade krav på att visa resultat i termer 
av friskare patienter efterfrågar data för analys av kopplingen mellan 
insatsfaktorer och utfall. De behöver metoder för att systematiskt på 
gruppnivå följa upp utfall av nya behandlingar inklusive nya läkemedel. 
Av tradition följer sjukvården utfall av behandlingar på individnivå i 
patientjournaler men ännu utnyttjas inte den potential som finns genom 
att regelmässigt sammanställa och analysera data på gruppnivå om 
värdet av nya teknologier i jämförelse med andra relevanta behandlings-
alternativ. En utveckling i riktning mot ett bättre tillvaratagande av data 
från klinisk praxis är särskilt angeläget när det finns flera behandlingar 
som har likartad förväntad effekt. 

I de 13 principerna för studier av relativ effekt är beslutsfattarpers-
pektivet återkommande (Luce och medförfattare 2012). En av de cen-
trala beslutsfattarna vid användning av nya läkemedel är individen/
patienten. I analyser av faktiskt utfall av användning av nya läkemedel 
är det viktigt att belysa inte bara förskrivning och uttag av läkemedlet 
utan också följsamhet till den ordinerade behandlingen. 

Anveden Berglind och medförfattare (2013) redovisade i sin SNS-
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studie resultat från svenska registerdata över uttag av statiner, en typ 
av blodfettssänkande läkemedel som används som förebyggande be-
handling vid bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Statiner in-
troducerades i slutet av 1980-talet i Sverige och är alltså inte ett ”nytt” 
läkemedel på 2010-talet. Patentet för den första statinen, simvastatin, 
gick ut 2003 och numera finns generikaproducerade statiner. Priset för 
en årsförbrukning år 2013 varierar mellan 200 kronor och 500 kronor. 

Registerdataanalysen använde information från patient-, dödsor-
saks- och läkemedelsregistren vid Socialstyrelsen och registret över 
totalbefolkningen hos Statistiska centralbyrån. Författarna konstaterade 
att en fjärdedel av den vuxna svenska befolkningen (knappt 7 miljoner 
personer) hade någon markör för hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller bara 
högt blodtryck utan någon annan markör för hjärt-kärlsjukdom. Enligt 
nationella behandlingsriktlinjer ska dessa grupper erbjudas behandling 
med statiner, men det var bara mellan 30 och 60 procent som gjort uttag 
av statiner under det undersökta året. Ett mått på bristande följsamhet 
var att personer som påbörjat statinbehandling mellan juli 2006 och 
juni 2007 sedan slutade hämta ut detta läkemedel. Under första året 
var följsamheten 60 procent och efter tre år var det bara drygt hälften 
som fortsatt. 

I kapitel 3 redogjorde vi för en studie av Lindgren och Jönsson 
(2012) som beräknade hittills realiserade samt framtida värden och 
kostnader för blodfettssänkaren simvastatin. Studien pekade på stora 
värden mot bakgrund av observerade försäljningsdata som bygger på 
faktiska uttag av läkemedel. Resultaten i studien av Anveden Berglind 
och medförfattare (2013) pekar på att uttagen är avsevärt mindre än vad 
som skulle förväntas utifrån behandlingsrekommendationer och rikt-
linjer. I praktiken tycks det alltså finnas hinder som gör att förväntade 
potentiella värden av nya läkemedel inte realiseras. 

Även om studien inte svarade på varför hälften av användarna slutat 
ta ut statiner efter tre år visar registeranalysen på ett möjligt problem 
som påverkar realiserade värden och behovet av att förstå varför patien-
ter avbryter behandlingen. En tänkbar förklaring, som åtminstone kan 
gälla för alla läkemedel som tas i förebyggande syfte, är att följsamhet 
till en behandling som ska förhindra framtida sjukdom begränsas av att 
individen värderar dessa framtida vinster förhållandevis lågt. 

Registerdata kan således användas bland annat för att identifiera 
potentiell underkonsumtion av läkemedel. 

5. frÅn klInIska PrÖvnIngar tIll klInIsk PraXIs
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Studiedesign och metodologiska utmaningar
Analyser och tolkningar av registerdata innebär metodologiska utma-
ningar. Fallstudier av värdet av nya läkemedel för enskilda sjukdomar 
och enskilda nya läkemedel såsom flera av exemplen i kapitel 3 och 4 
kan inte rakt av generaliseras till att gälla alla sjukdomsområden. Det går 
inte heller att summera resultat från studier som metodologiskt skiljer 
sig åt. En lösning på detta är att använda nationella data och analysera 
kopplingen mellan aggregerade mått på användning av läkemedel och 
hälsoutfall för befolkningen. I en SNS-studie använde Pettersson och 
Lichtenberg (2013) svenska aggregerade longitudinella data över mor-
talitet, introduktion av nya läkemedel och kostnaden för läkemedel 
under åren 1997−2010 för att analysera om innovationer i form av nya 
läkemedel hade effekt på livslängden. 

Rapportens ena författare, amerikanen Frank Lichtenberg, har pub-
licerat en lång rad studier som med ekonometrisk analys strävat efter 
att isolera effekten av nya läkemedel på mortalitet och sjukvårdsut-
gifter. Tidigare resultat pekar på större vinster i överlevnad och större 
minskningar av vårdkostnader där fler läkemedelsinnovationer används, 
se exempelvis Lichtenberg (2001, 2005, 2013). I sina analyser använder 
Lichtenberg vanligtvis aggregerade data på sjukdomsnivå eller på re-
gionalnivå som redskap för att isolera effekten av nya läkemedel. En 
eventuell generell hälsoförbättringstrend, exempelvis till följd av bättre 
levnadsförhållanden, antas i analyserna vara underliggande och påverka 
tidstrenden på samma sätt för alla sjukdomar respektive regioner som 
analyseras. Övrig variation mellan sjukdoms-/terapiområden tillskrivs 
sedan det nya läkemedlet.

Petterssons och Lichtenbergs (2013) regressionsanalyser pekar på 
att ungefär en tredjedel av ökningen i livslängd under perioden kunde 
kopplas till införande av nya läkemedel. Författarna påpekar dock att 
det kan finnas en risk för överskattning av den relativa betydelsen av 
nya läkemedel i de fall då annan, komplementär icke-farmakologisk 
utveckling skett parallellt inom samma sjukdomsområden som sett 
betydande minskningar i dödlighet. 

Analyser av aggregerade nationella och regionala data innebär att 
utvecklingen av läkemedelsanvändning och utfall beskrivs på gruppnivå. 
Denna typ av analyser kan bidra till att generera hypoteser om möjliga 
samband genom att beskriva mönster av samvariation. Pettersson och 
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Lichtenberg drar slutsatsen att deras studier ger stöd för en politik att 
främja innovation och tidigt införande av nya läkemedel. 

Däremot saknar aggregerade studier information för att dra slutsat-
ser om direkta orsakssamband. Sådana slutsatser förutsätter kunskap om 
vilka individer i en grupp som faktiskt använt behandlingen och vilket 
utfall just dessa personer fick. För att fastställa de biologiska sambanden 
krävs alltså möjligheter att säkerställa att det var just de individer som 
använde den nya teknologin som också erhöll hälsovinsterna. För detta 
behövs analyser som baseras på individdata och vanligtvis genom att 
en experimentell situation skapas. 

aggregerade data och orsakssamband

Det finns en pågående diskussion i vetenskapssamhället om hur långtgående 

slutsatser som kan dras från den typ av analys av samvariation på aggregerad 

nivå som Lichtenberg utvecklat. Den viktigaste utmaningen är att identifiera 

hur stor andel av totala skillnader som kan tillskrivas nya läkemedel och vad 

som troligen förklaras av andra faktorer. Studier som kritiserat Lichtenbergs ar-

beten hävdar att val av ekonometrisk specifikation och empirisk modell kan 

ha stor betydelse för resultaten liksom det faktum att aggregerade data kan 

rymma betydande variation på individnivå, se exempelvis Zhang och Soumerai 

(2007) samt Schnittker och Karandinos (2010). 

Det finns uppenbara analysfördelar för den som har tillgång till individ-
data, och särskilt om dessa innehåller år av uppföljning. I princip skulle 
samma metoder som användes på aggregerade data av Pettersson och 
Lichtenberg (2013) kunna tillämpas på individdata likt de som Anveden 
Berglind och medförfattare (2013) använde för att analysera följsamhet 
till statinbehandling. Svenska registerdata finns på individnivå och er-
bjuder stora möjligheter till statistiska analyser för att generera hypoteser 
för senare experimentella studier, men också för att genomföra studier 
av orsakssamband, inte minst för läkemedel i tidig implementeringsfas. 

Patientgrupper i klinisk praxis är sällan, eller aldrig, så homogena 
som studiegrupper i randomiserade, kontrollerade, kliniska prövningar. 
För att uppnå ett brett beslutsunderlag behövs därför komplettarande 
kunskap utöver traditionella experimentellt designade prövningar såsom 
författarna till de 13 principerna för studier av relativ effektivitet anförde 
(Luce och medförfattare 2012).

5. frÅn klInIska PrÖvnIngar tIll klInIsk PraXIs
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låt frågan styra metodvalet

Schwartz och Lellouch (2009) skiljer mellan studier som strävar efter förståelse 

av samband (= finns en effekt?) och studier som ska ge beslutsunderlag (= vilka 

effekter finns i hela den aktuella patientgruppen?). 

I det första fallet är syftet ytterst att visa att läkemedlet fungerar som avsett 

och att det finns en tillfredsställande balans mellan effekt och säkerhet. I det 

andra fallet är det lika viktigt att sträva efter att minska risken att för en enskild 

patient välja det sämre behandlingsalternativet. Med mindre än att alla patien-

ter reagerar exakt likadant på en behandling behöver inte de två studietyperna 

leda till samma svar om vilken behandling som är bäst.

För att analysera om det finns statistiskt signifikanta skillnader i effekt 
mellan behandlingar utgör experimentella studier som den randomise-
rade, kontrollerade prövningen en metodologisk guldstandard (Lauer 
och D’Agostino 2013). Den experimentella studiedesignen innebär att 
prövningsledaren i så stor utsträckning som möjligt strävar efter att un-
danröja andra förklaringsfaktorer som skulle kunna skapa systematiska 
skillnader mellan studiegrupperna. Ett sätt att säkerställa detta är att 
inkludera omfattande patientunderlag för att minska risken för syste-
matiska skillnader i någon egenskap mellan studiegrupperna, trots lott-
ningsförfarande. Stora patientunderlag ökar emellertid studiekostnaden. 

Ett annat sätt är att tillämpa inklusions- och exklusionskriterier på 
ett strategiskt sätt så att studiens patientunderlag har stor sannolikhet 
att visa på skillnad i effekt mellan behandlingsalternativ, om en sådan 
finns. Vanligt är till exempel att de studier som ligger till grund för 
regleringsmyndigheters beslut om godkännande av läkemedel baseras 
på patienter inom bestämda åldersgrupper, med väl definierade sjuk-
domskriterier, och ofta inkluderas inte personer med samsjuklighet. 

Målet med randomiserade, kontrollerade studier är att skapa hög 
intern validitet och säkerställa att korrekta skillnader mäts i det speci-
fika urvalet av patienter. Lauer och D’Agostino (2013) hävdar dock att 
dagens metoder för att skapa den experimentella situationen genom 
stora, multinationella, kostsamma kliniska prövningar har kommit till 
vägs ände. De argumenterar för att det finns en potential i att använda 
registerbaserade randomiserade prövningar för att generera kunskap om 
vilka behandlingsmetoder och läkemedel som ger mest patientnytta och 
värde. De betraktar registerbaserade randomiserade prövningar som en 
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omvälvande teknologi eftersom de förändrar nuvarande standards, rikt-
linjer och genomförande av forskning och, inte minst, avsevärt minskar 
kostnaderna. 

För den kliniska beslutssituationen utgör resultat från studier med 
hög intern validitet ett viktigt underlag. Detta är dock i regel inte ett 
tillräckligt underlag för beslutsfattande i rutinsjukvård. I den kliniska 
vardagen finns patienter med andra egenskaper än de som ingick i ran-
domiserade, kontrollerade prövningar. För det kliniska beslutsfattandet 
är det viktigt att utveckla kunskap om effekter i dessa patientgrupper. 
Är effekterna desamma som uppmättes i de kliniska försöken? Är de 
mindre, eller till och med större, för några grupper av patienter? 

För att besvara sådana frågor behövs kompletterande kunskap som 
kan skapas vid uppföljning av bredare patientgrupper. Dessa studier ska 
bland annat informera om hur behandlingen fungerar för patientgrup-
per som inte ingick i de ursprungliga kliniska prövningarna, exempelvis 
på grund av hög/låg ålder eller annan sjuklighet. 

För godkända och nyintroducerade läkemedel finns i nästa steg 
ett behov av att sammanställa och analysera data som utvecklar och 
förbättrar kunskapen om utfall. Den kunskap som i dag följs i indi-
viduella stuprör i patientjournaler skulle kunna utnyttjas bättre om 
den aggregerades och analyserades på gruppnivå och jämfördes med 
relevanta behandlingsalternativ.

Randomisering i observationsstudier – det 
bästa av två världar?

Neovius och Ramsberg (2013) diskuterar i sin SNS-studie vilka sorters 
kunskapsluckor som återstår att fylla när ett nytt läkemedel är godkänt 
och börjat användas i sjukvården. Som exempel på utfall som normalt 
inte fångas i kliniska prövningar lyfter författarna fram:
• Korta studietider möjliggör inte att händelser som tar lång tid att 

utveckla beaktas. Detta kan gälla såväl positiva behandlingseffekter 
som biverkningar.

• Effekter när behandlingen ges som tredje linjens behandling upp-
märksammas inte. Studier analyserar läkemedlet då det ges som 
första linjens eller andra linjens behandling.

• När forskning sker parallellt bland flera aktörer är det inte tillåtet 
att deras olika produkter jämförs med varandra före registrering. 

5. frÅn klInIska PrÖvnIngar tIll klInIsk PraXIs



122

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

Ibland anses det oetiskt att jämföra alternativen med varandra också 
efter lansering.

Det finns flera skäl till att inte kräva att registreringsstudier omfattar 
information som tar lång, eller mycket lång, tid att ta fram. För det första 
leder senare introduktion av nya teknologier med positiv hälsoeffekt till 
förlorad hälsa för de patienter som inte erhåller eller först senare erhåller 
behandlingen. För det andra förväntas en senare introduktion innebära 
att produkten bli dyrare eftersom kostnaden för läkemedelsprövningen 
ökar med längre uppföljningstid samt den effektiva patenttiden blir 
kortare. Båda dessa faktorer talar för att det från samhällssynpunkt kan 
vara optimalt att inte kräva långa uppföljningstider i registreringsstu-
dier och att ordna så att sjukvården tar ett delansvar för uppföljning av 
långtidseffekter i rutinmässig användning av produkten. 

Neovius och Ramsberg (2013) noterar att det i ett samhällsperspektiv 
är viktigt att beakta att även om observationsstudier för uppföljning av 
långtidseffekter i regel är billigare att genomföra så betraktas bevisvärdet 
i icke-experimentella studier som svagare, eftersom dessa inte i samma 
utsträckning kan utesluta fel som beror på annat än slumpen. Å andra 
sidan har sjukvården tillgång till patienter och registrerar rutinmäs-
sigt omfattande mängder information som är relevant för analyser av 
långtidseffekter och andra utfall.

Neovius och Ramsberg argumenterar för att så kallade pragmatiska, 
registerbaserade, randomiserade prövningar i svensk rutinsjukvård kan 
revolutionera kunskapsgenereringen – med samma skäl som Lauer 
och D’Agostino (2013). Sådana prövningar innebär att patienter i den 
”vanliga” sjukvården lottas till alternativa behandlingar som ska jäm-
föras. Behandlingsutfallet följs sedan i redan existerande register med 
patientdata. Detta innebär att det går att följa patienterna i den normala 
vårdsituationen (till skillnad från den ofta konstlade situationen i en 
randomiserad preklinisk studie) och att kostnaderna blir förhållandevis 
låga på grund av att behandlingen ändå skulle ges och data ändå samlas 
in. Data genererade genom pragmatiska prövningar i klinisk praxis 
skulle kunna komplettera de randomiserade och observationella studier 
som genomförs i dag efter lansering. 

Ett sätt att betrakta pragmatiska registerbaserade prövningar är att 
placera in dem på en skala mellan en hundraprocentigt experimentell 
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situation och en rent deskriptiv studie utifrån administrativa patient-
registerdata som illustreras i figur 5.1. 

Styrkan med den experimentella situationen är att det går att dra 
slutsatser om orsakssamband om studien har tillräcklig statistisk styrka 
för att belysa exempelvis effekt vid behandling med ett aktivt läkeme-
del. Med den experimentella designen styr prövningsledaren vilket 
urval av patienter som ska inkluderas i studien. Svagheter med den 
experimentella situationen är att den inte har som primärt syfte att 
spegla klinisk vardag i de vårdenheter där patienter finns. Kliniker som 
är involverade i kliniska prövningar bedriver forskning och kan därför 
skilja sig från icke-forskande verksamhetsenheter. Patienterna kan väljas 
så att de omfattar personer där läkemedlet förväntas ha störst effekt. 
Om syftet är att visa huruvida ett nytt läkemedel har någon effekt alls, 
görs jämförelsen mot placebo. Placebokontrollerade studier är ett viktig 
första steg, men samtidigt otillräckligt för beslut i klinisk vardag där 
placebo i regel inte är ett relevant behandlingsalternativ utan i stället 
en annan aktiv åtgärd.

För deskriptiva analyser av patientregisterdata är styrkor och svaghe-
ter i princip de omvända jämfört med traditionella randomiserade, kon-
trollerade, kliniska prövningar. Styrkan ligger i att alla patienter omfattas 
(i princip) och att registerdata innehåller stora informationsmängder 
om faktiskt vårdutnyttjande inklusive diagnos och operationskoder, 
läkemedelskonsumtion, dödlighet och återinsjuknande som kan följas 
longitudinellt. Svagheten ligger i att det inte från deskriptiva studier 
direkt går att dra slutsatser om orsakssamband. 

Figur 5.1 Studiedesign och datakällor: Från randomiserade kliniska prövningar till 
deskriptiv analys.
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Både experiment och klinisk praxis
Mellan ytterligheterna randomiserad klinisk prövning och deskriptiv 
analys finns tre andra metoder: pragmatiska prövningar, naturliga ex-
periment och så kallade propensityscorematchade studier (figur 5.1). 
Dessa metoder kan med fördel utgå från registerdata och då erbjuda 
möjligheten att till väsentligt lägre kostnader följa upp patienter som i 
klinisk vardag erhåller nya behandlingsteknologier. I kapitel 4 tog vi upp 
möjligheten att lära av regionala variationer. Särskilt i tidig implemen-
teringsfas förekommer det att väsentligen lika patienter, i olika delar av 
landet, erhåller olika behandling. Noggrann analys av registerbaserade 
observationsdata möjliggör att utesluta observerbara systematiska skill-
nader mellan studiegrupper, exempelvis ålder, kön, tidigare sjukdoms-
historik liksom eventuella socio-ekonomiska skillnader. Den statistiska 
analysen reducerar felkällor till observerade skillnader även om de inte 
kan elimineras helt. Å andra sidan möjliggör observationsdata att om-
fattande patientgrupper involveras till förhållandevis lägre kostnader.

Vid naturliga experiment, kvasiexperimentella situationer och vid 
propensityscorematching utifrån regionala skillnader föranleder inte 
studien i sig några ändringar i vilken vård som erbjuds patienten. I den 
meningen gör dessa studier mindre ingrepp människors vardag. Vid 
en experimentell studiedesign görs större eller mindre förändringar i 
den vård som erbjuds patienten. Detta kan vara ett hinder i sig för att 
rekrytera patienter till den här typen av studier. 

Neovius och Ramsberg (2013) lyfter fram detta som utmaning för 
den experimentella designen i pragmatiska prövningar. Författarna 
konstaterar att det för sjukvårdssystemet i dag är förenligt med god 
läkarsed att mer eller mindre godtyckligt välja mellan två interventioner 
för en viss patient om det saknas kunskap om interventionernas relativa 
effekter, säkerhetsprofil och kostnader. Enligt gällande forskningsetiska 
regler är det emellertid inte förenligt med god forskningssed att låta 
samma läkare randomisera de aktuella patienterna till antingen den ena 
eller den andra interventionen, såvida inte omfattande information ges 
och patienterna ger informerat samtycke. 

Författarna drar slutsatsen att patienter riskerar att få suboptimal 
behandling i båda fallen. I det sistnämnda fallet, med randomisering, 
kan ny kunskap skapas över tid. Den nya kunskapen möjliggör att fram-
tida beslut grundas i en bredare kunskap. Det är till nytta för framtida 
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patientgrupper. I de fall interventionen avser kroniska sjukdomar kan 
även nuvarande patienter komma att ha nytta av att ingå i en pragmatisk 
prövning om det förbättrar och minskar osäkerheten i behandlingsval 
längre fram. Att inte ta till vara den kunskap som skulle kunna samman-
ställas från klinisk praxis på detta sätt riskerar att låta godtyckligheten 
att kvarstå över tid. 

Vem tar ansvar för att minska 
kunskapsluckor?

Den viktiga utgångspunkten för detta kapitel är att data för värdering 
av nya läkemedel inte primärt kommer från kliniska prövningar utan 
från studier av hur de fungerar i praktiken. 

De kliniska prövningarna före registrering gjordes av företagen och 
resultaten kommunicerades till regleringsmyndigheter och efter god-
kännande till läkare. Dessa data visar framför allt att det nya läkemedlet 
fungerar som avsett, och att det finns en tillfredsställande balans mellan 
effekt och säkerhet. 

Beslutsfattare som befinner sig ute i vårdorganisationen är intres-
serade av att läkemedlen används för rätt patienter och att de ger en 
effekt som är bättre än den som redan uppnås med befintliga (äldre) 
behandlingsalternativ (relativ effekt). Dessa data förfogar sjukvården 
i stor utsträckning över. Det finns alltså ett stort behov av samarbete 
mellan sjukvården och industrin i framtagning och analys av dessa ob-
servationsdata. Av tradition har läkemedelsindustrin samarbetat med 
företrädare för sjukvården som haft ansvar som kliniska prövare. När 
nya behandlingsteknologier såsom nya läkemedel introduceras finns 
fortsatt behov av samarbete där målsättningen är att fortsätta att ut-
veckla kunskap om effekt, säkerhet och värde. 

En utmaning i detta samarbete är att incitamenten kan se något 
olika ut för industrin och för sjukvården. Medan ett läkemedelsföretag 
avgränsar sitt intresse till sina egna produkter har sjukvården ett intresse 
att jämföra utfallet av olika företags produkter och sätta dessa i rela-
tion till andra möjliga åtgärder. Problemet ligger emellertid inte i att 
olika aktörer formulerar och analyserar olika frågeställningar. Den stora 
bristen är att för lite data från klinisk praxis analyseras och utvärderas 
av de aktörer som finns. 

5. frÅn klInIska PrÖvnIngar tIll klInIsk PraXIs
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Det är inte bara sjukvården och läkemedelsindustrin som har intresse 
av sammanställning och analys av data från användning av nya läkeme-
del såsom de realiseras i verkligheten. Även patienter och allmänheten 
är nu intresserade av dessa data. 

För att åstadkomma fortsatt systematisk kunskapsgenerering från 
klinisk praxis behövs också resurser för att organisera och finansiera ar-
betet med att sammanställa och analysera data. Sjukvården som förfogar 
över dessa data har en given roll att se till att de är tillgängliga för analys. 

Slutsatser 
Vi konstaterade i kapitlet att det finns påfallande stora kunskapsluckor 
om värdet av många åtgärder och interventioner, inklusive läkemedel 
som används regelmässigt i sjukvården i dag. Detta beror på att det 
hittills saknas regelmässig, systematisk uppföljning och utveckling av 
kunskap om effekter av nya teknologier i klinisk praxis. 

Data för beslut om värdet av nya läkemedel kommer i ökande ut-
sträckning att komma från studier av läkemedlets effekt i klinisk praxis. 
Detta gäller de regulatoriska besluten där bedömningar av risk−nytta 
baseras på data om både biverkningar och effekt i klinisk praxis. Efter-
som effekten beror på hur läkemedlet används i olika sjukvårdssystem, 
blir det nödvändigt att samla in och koordinera analysen av data från 
olika länder. Dessa data om det nya läkemedlets relativa effekt är något 
som också nationella myndigheter, som bestämmer om pris och sub-
vention, behöver för sina beslut. Dessa beslut har tidigare främst fattats 
på grundval av data från kliniska experimentella studier. Men dessa är 
ofullständiga för att bedöma värdet, och i stor utsträckning har dessa 
myndigheter börjat begära kompletterade studier när läkemedlet väl 
kommit ut på marknaden. 

De ökade kraven på data om användning och effekter i klinisk praxis 
medför kostnader för sjukvården. Det är därför viktigt att kraven från 
olika myndigheter koordineras, och att datainsamling görs så effektivt 
som möjligt. 

Men sjukvården behöver i ökande utsträckning också dessa data 
för styrningen av verksamheten mot mål om effektivitet och rättvisa. 
Patienterna är också i ökad utsträckning viktiga intressenter som ställer 
krav på underlag för att avgöra om de får tillgång till bästa möjliga vård. 



127

Beslut om användningen av sjukvårdens resurser blir allt mer uppmärk-
sammade, och kraven på rationella och transparenta beslutsprocesser 
ökar. De nya kraven på mer information om användning och effekt i 
klinisk praxis är således inte bara en teknisk aspekt, utan förändrar också 
insynen och inflytande över besluten.

För läkemedelsindustrin är detta en stor förändring, eftersom kon-
trollen förändras över hur data i utvecklingsprocessen genereras, ana-
lyseras, värderas och kommuniceras. Ett huvudsyfte med den kliniska 
experimentella studien är just att ha kontroll över faktorer som påver-
kar resultatet. Detta ger hög intern validitet. Data från läkemedlets 
användning i sjukvården har hög allmängiltighet och extern validitet 
därför att de kommer från den verksamhet där det används. Men detta 
sker på bekostnad av mindre kontroll över de faktorer som påverkar 
användning och effekt, vilket gör att slutsatserna kan ifrågasättas som 
en följd av bristande intern validitet. Det är ett dilemma som industrin 
behöver kunna hantera.

Kraven på datas kvalitet och de metoder som används för analyser 
blir inte mindre för studier av klinisk praxis. Snarare kommer kraven på 
vetenskaplighet att öka i takt med att resultaten blir allt mer betydelse-
fulla. Framför allt är det inte godtagbart att avstå från att sammanställa 
och analysera de data som finns med hänvisning till att klinisk vardag 
inte uppfyller alla krav på en laboratoriemässig experimentell situation. 
Kraven på öppenhet i redovisningen av hur studier genomförs och 
deras resultat är ofrånkomliga, men inte desto mindre svåra att hantera 
i praktiken. Detta gäller speciellt om resultatet ska ligga till grund för 
ekonomiska ersättningar.

5. frÅn klInIska PrÖvnIngar tIll klInIsk PraXIs
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6. Hur ska vi betala för nya 
läkemedel?

Detta kapitel handlar om hur vi ska betala för nya innovativa läkemedel. 
Vi måste betala, antingen privat eller kollektivt, och hur vi betalar styr 
vilka nya läkemedel som kommer fram, när de introduceras, hur de 
används och hur värdet av dem fördelas i befolkningen. 

Patienternas direkta betalning svarar för en allt mindre del av läke-
medelskostnaderna, och därmed även av finansieringen av utvecklingen 
av nya läkemedel. Det innebär inte att egenfinansiering helt eller delvis 
är oviktig. I Sverige svarar egenavgifter för omkring en fjärdedel av de 
totala läkemedelskostnaderna; de varierade mellan 22 och 27 procent 
under åren 2000 till 2012 (Apotekens Service AB 2013, tabell 1:2). Egen-
finansieringens utformning kan också användas som styrmedel för att 
åstadkomma en effektiv och rättvis vård. 

Kriterier för egenfinansiering
I SNS-studien Läkemedel – när är det rimligt att betala själv? analyseras 
gränsdragningen mellan kollektivt och individuellt ansvar inom hälso- 
och sjukvård av Carlsson och Tinghög (2013). Den specifika frågan 
är när det är rimligt att individen betalar själv för ett läkemedel. I en 
situation då de offentliga finanserna är ansträngda ställs denna fråga 
allt oftare. Om det offentliga inte kan betala för allt, vilka läkemedel 
är det då lämpligt att patienterna själva betalar för – helt eller i ökad 
utsträckning? En fördel med egenbetalning är att patienterna själva både 
värderar och finansierar sin läkemedelskonsumtion. Nackdelen är att 
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värderingen på marknaden också bestäms av betalningsförmågan. Det 
är därför viktigt, som rapporten slår fast, att ha klara kriterier för när be-
talningen för ett nytt läkemedel inte ska ingå i det offentliga åtagandet.

Analysen i rapporten görs från ett rättviseperspektiv, och tar inte 
närmare upp frågan om egenfinansiering ur ett effektivitetsperspektiv. 
Egenfinansieringen i den svenska läkemedelsförmånen är konstruerad 
för att möjliggöra en avgränsning mellan finansieringsmål, effektivi-
tetsmål och rättvisemål (Statens offentliga utredningar 2000). Rätt-
visemålet beaktas genom att det för subventionerade läkemedel finns 
en begränsning i egenavgiftens storlek till 2 200 kronor per år, vilket 
innebär att de som har störst utgifter får det största stödet. Detta så 
kallade högkostnadsskydd är därtill utformat som en rabattrappa. Indi-
viden betalar 100 procent av läkemedelskostnaden upp till 1 100 kronor 
och därefter minskar egenavgiften som andel av läkemedelskostnaden 
successivt ned till 10 procent då läkemedelskostnaden under perioden 
upp går till mellan 3 901 kronor och 5 400 kronor. Individen behöver inte 
själv betala något då den sammanlagda läkemedelskostnaden överstiger 
5 400 kronor under en tolvmånadersperiod. 

Effektivitetsmålet är tillfredsställt främst genom att personer med 
låga årliga utgifter har incitament att vara pris- och kostnadsmed-
vetna, eftersom de betalar en förhållandevis stor andel av den faktiska 
läkemedelskostnaden ur egen plånbok. Patientens direkta värdering av 
läkemedlets nytta och kostnader bidrar härigenom till en effektivare 
marknad. 

Finansieringsmålet innebär en avvägning av hur stor andel av total-
kostnaden som egenavgiften ska svara för. En högre andel än 25 procent 
är knappast möjlig, om fördelningsmålet på ett rimligt sätt ska uppnås. 
Förslaget i utredningen om den nya läkemedelsförmånen (Statens of-
fentliga utredningar 2000, s. 15), att patienternas finansieringsandel 
skulle ligga i intervallet 28−32 procent har inte uppnåtts. Den största 
delen av konsumtionen av läkemedel sker av en mycket liten grupp 
personer med behov av många eller dyra läkemedel som en följd av 
svåra sjukdomar. 

Carlsson och Tinghög (2013) utgår från fem ofta citerade egen-
skaper hos hälso- och sjukvård i sin analys av grunderna för att ha 
egenansvar för läkemedelskostnader. Dessa fem egenskaper är 1) att 
hälso- och sjukvård inte är ett mål i sig utan efterfrågas som medel för 
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att förbättra hälsa 2) att patienten och vårdgivaren har olika kunskap 
om hälsotillstånd och vårdmöjligheter 3) att osäkerhet ofta råder om 
patientnytta på individnivå 4) att det kan finnas positiva externa effekter 
när exempelvis vaccinationer minskar risken både för den enskilde att 
drabbas av sjukdom men också för att andra drabbas av smitta, samt 
5) att det finns en oförutsägbarhet och oregelbundenhet i efterfrågan 
på hälsovårdstjänster. 

Utifrån dessa egenskaper uppställer författarna sex kriterier som de 
anser bör vara uppfyllda för att egenfinansiering ska vara ”rättvis”. Den 
aktuella vårdinsatsen eller produkten bör 
1. vara sådan att flertalet individer har god förmåga att värdera behov 

och kvalitet både före och efter användning
2. främst utnyttjas av individer som kan betecknas som autonoma och 

reflekterande i sina beslut
3. förknippas med små positiva externa effekter
4. ha överkomlig kostnad för de flesta som har behov av den
5. ha tillräckligt omfattande och regelbunden efterfrågan för att en 

privat marknad ska kunna uppstå.

Dessutom framhåller författarna att
6. vårdinsatser/produkter som syftar till förhöjning av prestationer, 

funktion eller utseende utöver vad som anses normalt eller medi-
cinskt nödvändigt är mer lämpade för privat finansiering.

Dessa sex kriterier testas sedan på fyra läkemedel och två speciallivs-
medel. Författarna diskuterar lämpligheten av egenansvar i finansie-
ringen i förhållande till de tre etiska principer som styr Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets beslut om subvention: människovärde, behov 
och solidaritet, samt kostnadseffektivitet.

I sina slutsatser gör författarna bedömningen att egenfinansiering 
av läkemedel kan analyseras utifrån kriterierna. De anser att verktyget 
inte ska användas i syfte att kontrollera läkemedelskostnader utan för 
att urskilja varor och tjänster som kan komma ifråga för att hanteras 
på den privata marknaden, då man tar hänsyn till både effektivitet och 
jämlikhetsaspekter. De slår fast att helt egenansvar för finansiering inte 
är lämpligt för mycket dyra läkemedel som inte är tillräckligt kost-
nadseffektiva för att subventioneras av staten. I stället skulle en delad 
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finansiering kunna övervägas där samhället betalar priset upp till den 
nivå som satts för kostnadseffektivitet och att individen får möjlighet att 
betala resten själv. Författarna betonar att en sådan lösning har en rad 
komplikationer som behöver utredas noga före ett eventuellt införande. 

Avslutningsvis konstaterar Carlsson och Tinghög att det inte finns 
några perfekta lösningar för gränsdragning mellan samhällets och indi-
videns ansvar utan att olika värden alltid måste balanseras mot varandra. 
Det är viktigt att det sker öppet och utifrån tydliga principer.

Det är alltså viktigt att ha klara kriterier för vilka läkemedel som ska 
betalas av det offentliga. Med läkemedelsforskningens inriktning mot 
svåra sjukdomstillstånd i väldefinierade, ofta små patientgrupper, och 
de höga priser dessa läkemedel betingar, är dock egenbetalning mycket 
sällan ett alternativ för nya innovativa läkemedel. Egenbetalningen 
har också över tiden fått en allt mindre betydelse för finansieringen av 
kostnaderna för utveckling av nya läkemedel. Exempelvis är det regel 
i alla sjukvårdssystem att nya läkemedel mot cancer subventioneras till 
100 procent. 

I utredningen om läkemedelsförmånen år 2000 konstaterades att 
många nya läkemedel kostade 100 000 kronor för en årlig behandling 
av en kronisk sjukdom. Som framgått av kapitel 1 så är det i dag inte 
ovanligt att nya läkemedel kostar en miljon kronor per patient och år. 
I detta perspektiv blir egenavgiftens bidrag till finansieringen försum-
bar. Egenavgifterna i Sverige betalar således en mycket liten del av 
kostnaderna för de innovativa läkemedlen. Däremot betalar de en stor 
del av kostnaden för de billigare generiska läkemedlen, och bidrar till 
effektiviteten på denna marknad. Systemet med generisk substitution 
är dock den avgörande faktorn för prispress på denna marknad.

Ökad egenbetalning ger större intäkter, och mindre offentliga utgifter, 
och kan innebära högre effektivitet genom att reducera överkonsumtion. 
Men dessa vinster får vägas mot att ökad egenbetalning innebär att vissa 
patienter inte får råd med behandlingen.

Det finns inga formella hinder i Sverige för patienterna att själva 
betala för läkemedel som inte betalas av det offentliga. Men det kan 
naturligtvis bli en bedömning av om sjukvården i sådana fall ska be-
tala för de kringresurser som administrationen och uppföljningen av 
läkemedlet kräver. Efter debatt i Storbritannien bestämdes att NHS 
accepterar detta ( Jackson 2010).
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Egenavgifter i andra länder
Som framgår av tabell 6.1 är det vanligt i många länder att den andel 
patienten betalar varierar mellan olika läkemedel. I Sverige hade vi 
tidigare också detta system, med en lista med läkemedel för vilka ingen 
egenavgift utgick. Det enda som finns kvar av detta är att insulin vid 
diabetes är befriat från egenavgift, liksom läkemedel till patienter med 
sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. 

Utformningen av egenbetalningssystem skiljer sig mellan länder 
och vi noterar att Nederländerna och Malta inte har några egenavgifter. 
Vanligast är dock att läkemedel har någon form av egenavgift och allra 
vanligast är att denna utgår som en viss procent av kostnaden, ibland 
med ett tak för den totala utgiften eller annan variation i hur procen-
tuella egenavgifter tillämpas. 

Den svenska modellen ger en möjlighet till avvägning mellan olika 
mål utan att skapa incitament för subventioneringsstyrda läkemedelsval. 
Undantaget av insulin från egenavgifter medförde ett visst tryck på 
läkarna att förskriva insulin i stället för andra diabetesläkemedel för 
vilka patienten måste betala egenavgift. Det var inte populärt att taket 
i den svenska egenavgiften höjdes från 1 800 kronor till 2 200 kronor i 
januari 2012, efter att ha varit oförändrat sedan mitten på 1990-talet, men 
det har inte under det senaste decenniet varit några större kontroverser 
kring utformningen av egenbetalningen. 

Tabell 6.1 Egenavgifternas utformning i olika länder.

1 Ingen egenfinansiering: Nederländerna och Malta

2 Schablonbelopp: Österrike, Italien och Storbritannien (med implicit tak genom 
certifikat för förskottsbetalning)

3 Procentuella egenavgifter: Belgien, Frankrike, Grekland, Estland, Finland (med 
årligt tak), Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien

4 Konstant procentsats: Cypern, Tyskland och Norge

5 Medförsäkring med sjunkande procentsats vid stigande utgifter över given 
period tillsammans med fastställt tak: Danmark och Sverige

6 Självrisk: Irland, Sverige

7 Flera länder tillämpar också principer som befriar specifika produkter, patienter 
och socioekonomiska grupper från egenfinansiering

Källa: Espin och Rovira (2007). Författarnas översättning.
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Egenavgifters roll
Frågan om egenavgifter var föremål för intensiv, internationell debatt 
under 1990-talet. Många hälsoekonomer var kritiska till egenavgifter 
med argumentet att det var ett både ineffektivt och orättvist sätt att 
kontrollera läkemedelskostnaderna, se till exempel Barer och medförfat-
tare (1994). Ett stort antal empiriska studier gav också stöd för kritiken, 
och under lång tid har det funnits få röster för egenavgifter som ett sätt 
att kontrollera läkemedelskostnaderna och styra användningen för att 
uppnå mål om effektivitet och rättvisa. I stället kom det som senare 
kallats värdebaserad prissättning, som ett alternativ för att kontrollera 
kostnaderna och styra användningen av främst nya läkemedel. 

Under senare år har en ny diskussion startats om egenavgifternas roll 
i den nya situationen när värdebaserad prissättning och subventionering 
av läkemedel på basis av kostnadseffektivitet blivit den dominerande 
modellen för att styra och kontrollera utgifterna för innovativa läke-
medel (Drummond och Towse 2012).

Drummond och Towse argumenterar för en roll för egenbetalningar 
som komplement till vad det offentliga är villigt att betala för ett läke-
medel. Detta system finns delvis i USA där vissa läkemedel för en viss 
sjukdom betalas helt av försäkringen, medan andra endast kan fås om 
patienten betalar en del av merkostnaden. Argumentet är att möjlighe-
ten att göra sådana extra betalningar kan öka tillgängligheten till nya 
läkemedel, och samtidigt ge information om patienternas preferenser 
för olika behandlingar. Om patienternas betalningsvillighet är stor för 
ett visst läkemedel, det vill säga värdet uppfattas som högt i relation till 
billigare läkemedel, blir det en indikation på att det offentliga beslutet 
kanske ska omprövas. Frågan kvarstår dock vilken betydelse patienter-
nas subjektiva och kanske oinformerade bedömningar ska tillmätas av 
offentliga betalare. De praktiska svårigheterna att genomföra egenbe-
talningar på detta sätt är påtagliga, och de administrativa kostnaderna 
kan bli stora för ett relativt litet bidrag till finansieringen. 

Det är lätt att förstå invändningar mot förslag om en ökad andel 
egenavgifter. Principen att det inte ska vara möjligt att köpa sig till bättre 
vård inom till exempel det svenska sjukvårdssystemet är djupt rotad. 
Risken för en mer ojämlik vård är uppenbar, även om de som har råd 
redan kan skaffa sig den vård de önskar inom den privata sjukvården, 
inom eller utom Sverige. 
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Möjligheten att genom privata försäkringar lösa problemet har 
diskuterats. En mycket begränsad andel av den sjukvård som produceras 
i Sverige finansieras av privata försäkringar. Enligt Världshälsoorganisa-
tionens (WHO:s) Health expenditures series svarade privata försäkringar i 
Sverige för 1,4 procent av de totala privata utgifterna och 0,3 procent av 
de totala utgifterna för hälsa år 2011 (Världshälsoorganisationen 2013). 

Även privata försäkringar har begränsningar och använder i ökad 
utsträckning egenbetalningar, eller begränsningar av de totala utgifter 
som de täcker, för att kontrollera kostnaderna. En mycket debatterad 
konsekvens av detta i USA är det stora antalet personliga konkurser 
som hänför sig till obetalda räkningar för sjukvård (Himmelstein och 
medförfattare 2009 samt Ramsey och medförfattare 2013). System med 
olika subventionsnivåer, där dyrare läkemedel har en procentuell del-
betalning från patienterna, har medfört att ett system med rabattkort, 
betalda av läkemedelsföretagen, har införts för att hjälpa patienterna 
att betala egenavgifterna. Detta är kontroversiellt eftersom det tar bort 
den kostnadsbegränsande effekt som försäkringsbolagen eftersträvar.

Egenavgifter för innovativa läkemedel för svåra sjukdomstillstånd är 
således problematiska ur flera aspekter. Därför är tredjeparts betalning, 
privat eller offentlig, det dominerande finansieringsalternativet. Hur 
detta utformas är därför av större betydelse än egenavgifter.

Hur ska den offentliga betalningen för 
innovativa läkemedel utformas?

Genom uppdelningen på beställare och utförare (köpare och säljare) 
inom sjukvården, och en ökande andel privata vårdgivare med offentlig 
finansiering, har metoderna för hur vårdgivarna ska betalas utvecklats; 
från betalning per vårddag, per besök eller med en global budget, till 
sofistikerade kontrakt med såväl volymer som kvalitetsvariabler specifi-
cerade. Utvecklingen av betalning till sjukhusen enligt diagnosrelaterade 
grupper (DRG) är ett exempel på ett nytt sätt att betala, som medfört 
ökad produktivitet och bättre kostnadskontroll. 

Genom att en allt större del av vården ges utanför sjukhus, eller i 
samverkan mellan olika vårdnivåer, finns behov av nya ersättningssys-
tem baserade på värdet av en kombination av tjänster i en vårdepisod 
(bundled payments). Sådana ersättningssystem kallas ofta något oegent-
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ligt i Sverige för ”värdebaserad ersättning” efter en uppmärksammad 
publikation av Porter och Teisberg (2006). Ersättning per vårdepisod 
ingår som en del av en strategi för att reformera den amerikanska sjuk-
vården, se Newcomer (2012) för en tillämpning på behandling av cancer 
i USA. Detta är en intressant metod för att reducera kostnaderna; en 
systematisk utvärdering av erfarenheterna i USA visar en modest ef-
fekt på kostnaderna utan negativa effekter på kvaliteten (Agency for 
Healthcare Research and Quality 2012).

Det finns dock anledning att se utvecklingen av betalningssystem 
inom sjukvården i ett vidare perspektiv, framför allt när det gäller den 
svenska sjukvårdens utveckling. Mest aktuellt är utvecklingen av det som 
kallas betalning efter prestation (Pay for performance, P4P). Det finns 
en omfattande litteratur kring sådana metoder och rekommendatio-
ner för hur de bör utformas. Betalning efter resultat är en metod som 
diskuterats och prövats sedan länge inom sjukvården. Syftet är att den 
ska bidra till högre effektivitet, men om detta mål uppnås eller inte, och 
under vilka förutsättningar, är fortfarande en öppen fråga (Emmert och 
medförfattare 2012; Anell 2010). Det är knappast heller möjligt att den 
bara har ett svar, utan att vad som åstadkoms är beroende av samman-
hanget den används i, och hur metoden utformas i sina detaljer. För en 
översikt som ger vägledning för utformning av P4P-överenskommelser, 
se Eijkenaar (2013).

Utveckling av system för betalning mellan offentliga betalare och 
privata vårdgivare har bara till en del ännu berört läkemedlen. Där-
emot finns det en parallell utveckling under de senaste tio åren som 
initierats av de överenskommelser som NICE gjort rörande villkoren 
för att rekommendera innovativa läkemedel för användning i NHS i 
England och Wales (Towse och medförfattare 2012). Det startade redan 
2002 med en överenskommelse, efter att NICE initialt i ett fall sagt nej 
till det begärda priset, mellan fyra företag och Department of Health att 
priserna på nya läkemedel vid multipel skleros, MS, skulle sänkas om 
inte vissa mål rörande effekten uppnåtts. En observationsstudie startades 
för att utvärdera detta. Den tog lång tid att genomföra, och gav inte 
ett klart resultat. Priserna justerades aldrig, och det blev en omfattande 
debatt om den valda metoden. Vi återkommer till denna i ett senare 
avsnitt om metoder för att hantera osäkerheten om läkemedlets värde 
när beslutet fattas.
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Överenskommelsen om MS-läkemedel i Storbritannien kan ses som 
en tillämpning av principen om betalning efter prestation. Men den 
kallas vanligen också coverage by evidence development (CED), eftersom 
läkemedlet subventioneras under tiden som insamling sker av ytterligare 
data. För en internationell översikt av denna metod, se Carlson och 
medförfattare (2010). Av denna framgår att det endast är i ett fåtal fall 
som uppföljningen explicit kopplats till betalning. Det vanligaste är att 
uppföljningen medför en revidering av subventioneringsbeslutet, som i 
Sverige där TLV ställt krav på uppföljningsstudier i ett stort antal fall. 
En översikt över utvärderingar av sådana överenskommelser har också 
presenterats av Puig-Peiró och medförfattare (2011). De fann 24 publika-
tioner, varav mer än 40 procent hänförde sig till NICE upp följning av 
MS. Utvärderingarna pekar å ena sidan på betydande kostnader för att 
genomföra sådana överenskommelser, och för de administrativa resurser 
som krävs för uppföljningen. Å andra sidan är de vinster som framhävs 
bättre tillgång till nya läkemedel, ett pris som bättre motsvarar värdet, 
möjlighet att förbättra effektiviteten i innovationsprocessen genom att 
betala för innovation och minskad osäkerhet för betalaren. 

Föga förvånande är det för betalningen av ett antal cancerläkemedel 
som det utvecklats nya metoder. Exempelvis gjorde NICE år 2006 en 
överenskommelse med det amerikanska företaget Johnson & Johnson 
och dess läkemedelsföretag Janssen, också efter att initialt ha sagt nej till 
subvention, att en återbetalning skulle ske om inte läkemedlet Velcade 
uppvisade någon effekt definierat som mindre än 50 procent minskning 
i en viss bio markör (serum M-protein). 

Efter detta har ytterligare överenskommelser av detta slag gjorts, 
men huvudprincipen är ännu att läkemedel betalas efter ett visst pris 
per enhet, exempelvis en förpackning innehållande ett visst läkemedel, 
oberoende av vilken effekt som uppnås. Det innebär att priset för denna 
förpackning hamnar i centrum för intresset. Det är detta pris som fast-
ställs när TLV beslutar att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånen 
och därmed subventioneras. Det är också detta pris som används vid 
internationella jämförelser, och det är skillnader mellan länder i detta 
pris som ger upphov till parallellhandel.

Betalning per förpackning var ett självklart val på en privat finansie-
rad läkemedelsmarknad. Så länge läkemedelsmarknaderna var nationella 
marknader, var det också möjligt att variera priset efter betalnings-
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förmågan på olika marknader. Som monopolist kunde läkemedels-
företaget sätta det pris som man bedömde maximerade intäkterna på 
olika marknader. Detta gav också maximalt bidrag till finansieringen 
av utvecklingskostnaderna. 

Situationen ändrades inte nämnvärt så länge subventionering var 
begränsad, och egenavgifter kunde kontrollera konsumtionsnivån. Ge-
nom marknadsföring till förskrivande läkare var det möjligt att påverka 
volymen av förskrivningar. Men med introduktionen av ett stort antal 
dyra särläkemedel och inte minst ett antal viktiga cancerläkemedel 
(trastuzumab och imatinib som varit återkommande exempel i kapitlen 
3−5) kom situationen att ändras. Det blev uppenbart att marknaden för 
nya innovativa läkemedel kännetecknas av att vara en förhandlings-
marknad med offentliga betalare. I denna situation är det inte optimalt 
att starta med ett fixerat pris. Förhandlingen kräver en stor flexibilitet 
där pris och kvantiteter förhandlas parallellt.

Utvecklingen av en europeisk marknad med ett enhetligt pris, en 
konsekvens av tillkomsten av den inre marknaden i EU, och en allt mer 
global läkemedelsmarknad innebar att prissättning (global pricing) blev 
en central funktion i de stora läkemedelsföretagen. Utvecklandet av 
systemet med internationella referenspriser gav ytterligare incitament 
att kontrollera produktens pris för att undvika prissänkningar som spred 
sig mellan länderna (Stargardt och Schreyögg 2006). I dag har detta sys-
tem kommit till vägs ände, och en återgång till priser som varierar efter 
värdet på olika marknader (värdebaserad prissättning) är på gång. Detta 
innebär en återgång till prisdiskriminering som modell för att skapa 
maximala intäkter och maximalt bidrag till utvecklingskostnaderna. 

Denna utveckling är lätt att observera, men det kommer att bli en 
lång process att utveckla värdebaserade pris- eller ersättningssystem 
och inte minst att implementera dessa i sjukvårdssystem med olika 
strukturer och mekanismer för beslutsfattande. Som jämförelse kan 
nämnas att det tog cirka 20 år att införa DRG-baserad ersättning för 
den slutna sjukvården.

Värdebaserad prissättning av läkemedel
Värdebaserad prissättning (VBP), i motsats till kostnadsbaserad, är inte 
något helt nytt på läkemedelsmarknaden. Ett tidigt exempel är Tagamet, 
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ett läkemedel för magsår som introducerades 1976 i USA och 1978 i 
Sverige. Tagamet ersatte syraneutraliserande medel, och var mycket 
effektivare. Tagamet lanserades till ett pris per dag som var mycket 
högre än för de produkter det ersatte, och detta motiverades med den 
bättre effekten, som även innebar att antalet kirurgiska operationer för 
magsår kunde reduceras. Drygt tio år senare lanserades Losec av Astra 
för samma indikation med ännu bättre effekt. Priset på Losec baserades 
också på analyser av det extra värdet.

Principen för VBP är att priset bestäms utifrån evidens om läkemed-
lets effekt (outcome). Denna effekt måste sedan översättas till ett värde. 
När det gäller Tagamet och Losec gjordes inga formella kalkyler, men 
data om kortare behandlingstid, tidigare återgång till arbete, minskat an-
tal förtidspensioner och minskat antal kirurgiska operationer användes 
som indikatorer på att värdet av effekten motiverade det begärda priset.

I början av 1990−talet införde Kanada (Ontario) och Australien 
kostnadseffektivitet som kriterium för beslut om pris och subventione-
ring. Men det var först med tillkomsten av NICE 1999 som kostnadsef-
fektivitet blev ett avgörande kriterium för att värdera ett läkemedel i 
relation till dess pris. Tillkomsten av TLV i Sverige år 2002 formalise-
rade den tidigare informella värderingen av nya läkemedel på basis av 
deras kostnadseffektivitet. 

Utvecklingen mot ett system där beslut om användning och betal-
ning baseras på systematiska beräkningar av kostnadseffektivitet, det vill 
säga om läkemedlet ger tillräckligt med värde för pengarna, har således 
pågått en längre tid. Principen har dock existerat tillsammans med andra 
principer. I Tyskland och Frankrike baseras fortfarande beslut om sub-
ventionering och pris huvudsakligen på kliniska data om effekt; kom-
binerat med förhandlingar om priser och kvantiteter (budgetpåverkan). 
Det är dock en förändring på gång i Frankrike att mera systematiska 
studier av kostnadseffektiviteten ska göras efter introduktionen. Denna 
diskussion finns också i Sverige som vi diskuterat tidigare bland annat 
i kapitel 5.

Värdebaserad prissättning är en variant av prisdiskriminering, som 
möjliggör olika priser för samma läkemedel för olika användningar 
(indikationer) och i olika länder beroende på vilken betalningsförmåga 
som länderna har. Principen kan förenklat beskrivas som i figur 6.1.

Faktorn K anger betalningsvilligheten för en viss ökning av hälso-
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effekten, till exempel 500 000 kronor per vunnet levnadsår eller QALY. 
Om ett nytt läkemedel har ett högre värde, vilket motiverar ett högre 
pris, beror på vilka besparingar det ger, vilka hälsoeffekter som uppkom-
mer, och hur stor betalningsvilligheten för bättre hälsa är.

Denna princip kan det kanske vara lätt att enas om, men det blir 
svårare när det kommer till detaljerna om hur kostnadsbesparingen ska 
beräknas, hur hälsoeffekten ska mätas, och vilket värde den förbättrade 
hälsan ska ges. Trots dessa svårigheter finns en tydlig trend att de flesta 
sjukvårdssystem rör sig i riktning mot denna princip. Förklaringen till 
detta är att alternativen är sämre. Vi har tidigare förklarat varför egen-
avgifter inte längre fungerar, och varför ”interna referenspriser” bara 
fungerar när nya läkemedel med samma effekt som de som redan finns 
kommer ut på marknaden. En tredje möjlighet, externa referenspriser, 
har blivit ett allt vanligare alternativ på en allt mer internationell och 
transparent marknad. Följden av denna utveckling har blivit att fö-
retagen tvingas kontrollera priset på olika marknader för att undvika 
oönskade prissänkningar genom att olika länders priser blir beroende 
av varandra.

Systemet med internationella referenspriser har bland annat inne-
burit att priserna för länder med låg betalningsförmåga blir lika höga 
som för rikare länder, vilket i sin tur medfört att användningen blivit 

Figur 6.1 Värdebaserad prissättning.
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mycket liten. Det är ett problem för patienterna i dessa länder, men 
också för företagen, som skulle kunnat få ett större bidrag till utveck-
lingskostnaderna genom att sälja till ett lägre pris. Varierande pris, 
prisdiskriminering, är av intresse för båda parter. Värdebaserad pris-
sättning är en metod för detta, som har accepterats av både företag och 
betalarna av sjukvården, även om det finns olika uppfattningar av hur 
systemet fungerar i sina detaljer.

I Sverige har ett värdebaserat pris- och subventioneringssystem 
utvecklats och administrerats av TLV sedan 2002. Detta system har 
fram till nu accepterats av såväl företagen som regering och riksdag, 
som beslutat om den lagstiftning som reglerar systemet. Det finns dock 
indikationer på att en omprövning är på gång vad gäller prisutvecklingen 
på innovativa läkemedel efter introduktionen och fram till patentutgång. 
Jämförelser med andra länder har visat att Sverige för vissa storsäljande 
läkemedel har högre priser än vissa jämförbara länder. Efter överens-
kommelsen nyligen mellan regeringen och industrin om prissänknin-
gar på äldre läkemedel får väl denna aspekt betraktas som avförd från 
agendan (Socialdepartementet 2013).

Utvecklingen av systemet med värdebaserad prissättning innebär 
främst förslag om att utsträcka det till att omfatta alla läkemedel, inte 
bara receptbelagda, och även till andra medicinska teknologier. Detta 
är dock inte enkelt, eftersom det förutsätter att dessa teknologier kan 
identifieras, grupperas och värderas på ett objektivt sätt (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket 2013). 

värdebaserad prissät tning i storbritannien

Även i Storbritannien är systemet för prissättning av läkemedel under 

utveckling och det tidigare systemet, baserat på en reglering av företagens 

vinstnivå, föreslås förändras till ett som baseras på principen om värdebaserad 

prissättning. Liksom tidigare kommer företagen att ha möjlighet att själva sätta 

priset. Men för läkemedel som betalas av den nationella brittiska hälsovården 

(National Health Service, NHS), kommer detta pris att prövas utifrån en beräkning 

av värdet, på liknande sätt som National Institute for Health and Care Excellence, 

NICE, gjort sedan 1999. 

Detaljerna i systemet är ännu inte kända, trots att det ska träda i kraft 2014. 

Men enligt utredningar som gjorts blir det en utvidgning av vilka kostnadsbe-

sparingar som kan räknas in, i linje med det samhällsperspektiv som finns i det 

svenska systemet. Användningen av QALY som mått på hälsoeffekten kommer 
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att finnas kvar, men det kan komma att kompletteras med framför allt infor-

mation om sjukdomens svårighetsgrad. Om detta leder till olika beräkning av 

QALY för olika sjukdomar, eller om det ska vägas in i betalningsvilligheten för 

en QALY, på det sätt som redan finns för behandling av små patientgrupper i 

livets slutskede, är ännu inte klart. Detta tas i det svenska systemet in i beslutet 

genom beaktandet av principerna om alla människors lika värde och att de 

svårast sjuka ska prioriteras. 

Värdebaserad prissättning och betalning
Värdebaserad prissättning är en metod att relatera priset till läkemedlets 
värde när det används för olika patienter. Principen ger inte någon tydlig 
vägledning för hur betalningen ska utformas. Den beaktar exempelvis 
inte den osäkerhet som är förknippad med beräkningen av värdet. Den 
visar inte heller hur stor del av det värde läkemedlet medför för sam-
hället som ska tillfalla läkemedelsföretaget som utvecklat produkten. I 
kapitel 3 gav vi två exempel på studier som beräknat och fördelat värdet 
av nya läkemedel på det som tillfaller användarna/samhället och det 
som tillfaller producenterna sett i ett längre perspektiv. 

För att diskutera betalningen kan det vara lämpligt att starta med 
en jämförelse mellan byggandet av en bro och utvecklingen av ett nytt 
läkemedel. 

dupuits bro och prissät tning av offentliga nyt tigheter 
Jules Dupuit var en fransk ingenjör och ekonom, som i en artikel 1844 använde 

byggandet och användningen av en bro för att illustrera skillnaden mellan vär-

det av en offentlig nyttighet och hur utnyttjandet bör prissättas. Värdet av bron 

utgörs av betalningsviljan för alla framtida överfarter. Priset för att få använda 

bron bör sättas lika med den kostnad som överfarten är förknippad med (mar-

ginalkostnaden). Eftersom denna ligger nära noll är det rationellt att finansiera 

bron helt eller delvis med offentliga medel. Om bron måste finansieras med 

avgifter så ger prisdiskriminering, det vill säga att avgiften varierar med värdet 

och betalningsvilligheten hos olika användare, den största nyttan för samhället 

(Ekelund 1968).

Kostnaden för att bygga Öresundsbron var cirka 20 miljarder kronor, i 
samma storleksordning som kostnaden för att utveckla två nya läkeme-
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del. Bron kommer att ha ett värde under lång tid framöver. Huvuddelen 
av de årliga kostnaderna för bron, cirka 1 miljard kronor, utgörs av rän-
tor och avskrivningar på de lån som finansierat investeringen. Endast 
cirka en fjärdedel utgörs av kostnader för underhåll och administration. 

Betalningen för att få utnyttja bron är komplicerad, och varierar 
mellan olika användare. De som åker med tåget över bron har broav-
giften inkluderad i biljettpriset. Tunga lastbilar betalar en högre av-
gift än personbilar. Det finns också olika former av rabattsystem som 
gör att avgiften varierar beroende på hur frekvent bron utnyttjas. För 
att finansiera utgifterna tillämpas således prisdiskriminering, vilket 
är möjligt därför att ägaren har en monopolsituation. Detta innebär 
inte att bron är det enda alternativet att åka över Öresund, utan bara 
att ägaren har möjlighet att bestämma priset för en överfart för olika 
kategorier av trafikanter. Priset som betalas har inget att göra med vad 
det kostar att låta någon åka över bron; denna kostnad är i princip noll 
för en överfart. Men potentiella resenärer väljer att åka över bron bara 
om värdet överstiger det pris som betalas.

Problemet att finansiera utvecklingen av nya läkemedel är principi-
ellt detsamma som för Öresundsbron. Behandlingen av en extra patient 
är försumbar när läkemedlet redan finns på marknaden; marginalkost-
naden är nära noll. Detta gäller även i de fall då produktionskostnaderna 
för substansen är betydande, eftersom dessa också till stor del är fasta 
och inte varierar med producerad volym läkemedel. Ur hela samhällets 
synvinkel är det därför inte rationellt att hindra någon från att få tillgång 
till läkemedlet; lika lite som det är samhällsekonomiskt rationellt att 
med ett högt pris hindra någon att passera Öresundsbron. Men en bro 
måste betalas, och om inga broavgifter skulle tas ut måste finansieringen 
ske via skatter. Då skulle bron sannolikt aldrig ha byggts.

Den rationella betalningsmekanismen för ett innovativt läkemedel 
vore att patienten betalade marginalkostnaden, och att resten betalades 
genom försäkring eller skatter (Garber och medförfattare 2006). Detta 
är också den situation vi har i länder med offentligt finansierad sjukvård. 
Men problemet, om hur det offentliga ska betala för sin del, återstår. 
Det rationella vore att betala en klumpsumma, som motsvarar värdet 
för alla patienter med rätt indikation som använder läkemedlet. Denna 
princip är enkel men fordrar att vi kan identifiera alla dessa potentiella 
användare, och värdet för var och en. I praktiken blir detta ogörligt, 



144

BENGT JÖNSSON • KATARINA STEEN CARLSSON

och i stället är den vanliga modellen att betala ett pris som är lika för 
alla användare. Men det innebär att det inte blir kostnadseffektivt att 
behandla de patienter för vilka värdet är lägre än priset; även om värdet 
är högre än den rörliga kostnaden.

En lösning på detta dilemma skulle vara att dela upp betalningen i 
två delar; en fast ersättning som är oberoende av hur många patienter 
som behandlas, och en lägre avgift per behandlad patient. I en artikel har 
Persson och medförfattare (2012) föreslagit att det statliga bidraget till 
finansieringen av läkemedelskostnaderna skulle utformas som en sådan 
fast ersättning, och att landstingen sedan skulle få köpa läkemedlet till 
en lägre kostnad. Det finns en logik i detta, men det är inte alldeles 
självklart hur det ska genomföras i praktiken. För det första måste 
den rörliga kostnaden bestämmas, och sedan storleken på den fasta 
ersättningen för varje läkemedel. Vi har inte sett någon tillämpning av 
detta i praktiken. Ett system med rabatt utöver en viss användning kan 
dock ses som ett steg i denna riktning. 

Ett konsekvent genomförande av värdebaserad prissättning innebär 
att vi går mot en situation där betalningen i hög grad sker i form av 
ett fast belopp. Det kan ses som ett abonnemang, på samma sätt som 
vi betalar för telefon och internet, där det finns en liknande kostnads-
struktur; inom kapacitetsgränsen är marginalkostnaden försumbar. Det 
är naturligtvis också möjligt att ha ett system med olika priser för olika 
indikationer eller patientgrupper om nyttan skiljer sig åt. Men det kräver 
dokumentation av hur många patienter som behandlas för olika indi-
kationer för att ersättningarna ska bli korrekta. Sådana uppgifter finns 
inte rutinmässigt tillgängliga i dag. I kapitel 5 gick vi igenom möjligheter 
och utmaningar att utveckla uppföljningen av hälsoeffekter och andra 
värden av nya läkemedel i data från användning i klinisk praxis.

Osäkerhet och värdebaserad prissättning – 
krav på uppföljningsstudier 

Beräkningar av värdet och kostnadseffektiviteten av ett nytt läkemedel 
är förenade med osäkerhet. Denna osäkerhet kan kvantifieras på olika 
sätt. En möjlighet är att beräkna ett konfidensintervall kring kostnads-
effektkvoten. Frågan är hur denna osäkerhet ska beaktas i besluten om 
betalning och användning. 

En möjlighet är att, i de fall osäkerheten är stor, tillämpa ett lägre 
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pris, eller högre rabatt, än då osäkerheten är liten. Det finns indikationer 
på att detta är det vanligaste sättet att hantera osäkerheten. Läkemedels-
företagen föredrar i allmänhet en fast rabatt i stället för att ersättningen 
görs beroende av ett osäkert framtida utfall. Fördelen med detta är att 
det inte fordras några uppföljande data, och att det ger säkerhet för 
läkemedelsföretaget när det gäller intäkterna. 

Den vanligaste metoden att hantera osäkerhet vid beslut om sub-
ventionering är att kräva att data samlas in som sedan används för en 
förnyad prövning vid ett bestämt senare tillfälle. Denna metod har 
använts i olika länder sedan 1999 och det vanligaste är att data insamlas 
för att verifiera antaganden avseende effekt i klinisk vardag, och för 
att verifiera antaganden i den kostnads-effektberäkning som ligger till 
grund för beslutet. 

uppföljning av effekter i klinisk vardag

Ett tidigt exempel var beslutet av NICE 2002 att kräva insamling av data om 

effekten av MS-läkemedel som underlag för en revidering av priset. Trots en 

omfattande datainsamling är emellertid frågan om effekt ännu inte besvarad, 

vilket beror på osäkerhet om vad den observerade effekten ska jämföras med 

(McCabe och medförfattare 2010). Det visar betydelsen av att i förväg planera 

sådana studier så att de ska kunna besvara den fråga som ställs. I dag är det lätt-

are att beräkna effekten av nya MS-läkemedel därför att det nu finns relevanta 

data om existerande behandlingar att jämföra med. 

Metoden med villkorat beslut har tillämpats i flera fall av TLV, se 
Ivergard och medförfattare (2011). I cirka en fjärdedel av fallen innebär 
kravet att data ska insamlas, som visar att läkemedlet används för de 
patientgrupper som beslutet avser. En fjärdedel avser uppföljning för 
att verifiera effektdata, och i hälften av fallen är det en kombination av 
dessa båda mål för datainsamlingen.

Vi kan alltså se att krav på uppföljningsdata redan är etablerad praxis 
i Sverige. Den svenska läkemedelsförmånen är i princip utformad som 
ett produktbaserat subventioneringssystem, där läkemedlet subventio-
neras och inte indikationen. Detta harmonierar dock inte med kravet 
på kostnadseffektivitet, som bara kan fastställas för definierade patient-
grupper, i relation till definierade behandlingsalternativ. I princip kan 
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läkemedlet användas inom förmånen för vilken indikation som helst. 
För företaget finns incitament att följa de restriktioner som TLV angett 
eftersom det naturligtvis finns en risk att TLV omprövar subventionen.

TLV beviljar vanligen temporär subvention för en period av två år, 
varefter en omprövning äger rum. Några speciella krav på hur data ska 
insamlas har inte funnits med i beslutet. Det har varit upp till företaget 
att själv avgöra detta, och att bekosta studierna. I en del fall har det 
varit svårt att inom den angivna tidsperioden få fram den önskade 
dokumentationen; i dessa fall har TLV vanligen utsträckt tidsgränsen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att TLV i de flesta fall fått de 
data som krävts, och att subventioneringen permanentats (Ivergard 
och medförfattare 2011).

Priskontroll och egenavgifter
Priskontroll och egenavgifter är således inte längre en bra metod för 
att styra användningen och kontrollera kostnaderna för nya innovativa 
läkemedel. För vissa innovativa läkemedel kan det finnas skäl, baserade 
på i förväg fastlagda kriterier, att individerna betalar själva. Men även 
i dessa fall finns det ofta vissa grupper av patienter där egenbetalning 
leder till oönskade effekter. Det är således bara i undantagsfall som det 
inte krävs någon form av värdering av pris och värde som underlag för 
offentlig betalning.

Högkostnadsskyddet i läkemedelsförmånen ger personer med stora 
behov skydd från höga kostnader. Högkostnadsskyddets utformning 
stimulerar också effektivitet, särskilt när det gäller användningen av 
äldre läkemedel, där priserna är låga som en följd av att patentet gått 
ut, och bland användare med låg läkemedelskonsumtion som betalar 
en stor del själva.

Läkemedel som används på sjukhus betalas av det offentliga, och 
det finns ingen statlig priskontroll. Inte sällan finns vid beslut om be-
handling ett val mellan att använda läkemedel som tas som tablett, eller 
ges genom injektioner eller infusioner. Hur ett läkemedel betalas bör 
inte vara olika beroende på var och hur patienten få det, utan utifrån 
kostnader och effekter för de alternativ som står till buds.
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Referenspriser, rabatter och värdebaserad 
ersättning och användning 

Referensprissättning leder till utjämning av priser mellan länder, vilket 
ofta uppfattas som positivt för kostnadskontroll. En annan aspekt av 
referensprissättning är att prisskillnaderna mellan länder minskar ge-
nom att länder med lägre inkomster betalar ett högre pris, och länder 
med högre inkomster ett lägre. Referenspriser minskar möjligheten till 
prisdiskriminering mellan länder, vilket ger företagen mindre intäkter 
för att finansiera utvecklingen av nya läkemedel. Referenspriser gör 
det också lönsamt för företagen att utveckla strategier för lansering 
och prissättning på olika marknader, vilket i vissa fall kan innebär att 
det kan bli stora fördröjningar i tillgången på läkemedlet i vissa länder.

Värdebaserad prissättning, eller snarare värdebaserad betalning, har 
utvecklats till den dominerande principen för olika länders beslut om 
användningen av nya innovativa läkemedel. Om läkemedlet inte är in-
novativt och ger bättre behandlingsresultat än de som redan finns, så blir 
priset detsamma som för den produkt som redan finns på marknaden. 
Eftersom värdet beror av hur det används, för vilka patienter och vad 
alternativet är samt hur mycket ett land vill och kan betala för den bättre 
effekten, så kommer det värdebaserade priset att variera mellan länder, 
och mellan indikationer inom länderna. 

I situationer när företaget och betalaren inte kan komma överens om 
det begärda priset för att använda läkemedlet, finns starka incitament 
hos båda parter att göra en överenskommelse som innebär en inte of-
fentliggjord rabatt. 

rabat ter har blivit allt vanligare

• Förhandlingar om rabatter är ett permanent inslag i Storbritannien i de be-

slut som NICE fattar om att rekommendera ett nytt läkemedel för använd-

ning inom NHS. 

• Det franska systemet, med icke offentliga överenskommelser om pris- och 

volym, är i princip ett rabattsystem, som också har fördelen att det stimulerar 

till högre användning genom att kvantiteter utöver de som överenskommits 

kan köpas till ett lägre pris. 

• Tyskland har nyligen infört en prisförhandling efter beslutet om subventio-

nering. 

• I Sverige finns ett mindre antal överenskommelser på landstingsnivå om ra-

batterat pris. 
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Värdebaserad ersättning öppnar för nya principer för betalningen av 
nya läkemedel. Det blir oviktigt vilket pris som kan räknas fram för den 
enskilda förpackningen. För företagen blir det viktigaste vilka intäkter 
som kan erhållas, och för köparen blir de viktiga parametrarna hur 
många patienter som kan behandlas, och vad den totala kostnaden 
blir. En konsekvens av denna utveckling blir också att det inte längre 
är meningsfullt, eller ens möjligt, att jämföra priser per förpackning i 
olika länder. 

Slutsatser 
Vår främsta slutsats är att det är viktigt för Sverige, både i ett sjukvårds-
perspektiv och i ett vidare samhällsperspektiv, att vara ledande när det 
gäller utveckling, utvärdering och användning av nya läkemedel – och 
att anpassa lagstiftning, institutioner och beslutsprocesser till denna 
utveckling. Nya betalningssystem för läkemedel behöver utvecklas, som 
kombinerar sjukvårdens krav på effektiv och rättvis resursanvändning 
med att upprätthålla drivkrafter för teknologiutveckling. 

Värdebaserad prissättning är en bra princip, men leder till alltför 
stort fokus på priset. Det viktiga för företagen som utvecklar nya lä-
kemedel och för sjukvården är att ersättningen och användningen blir 
värdebaserad. Eftersom värdet av olika användningar kan variera, blir 
också det värdebaserade priset olika. Det är därför viktigt att beslut 
om ersättningar utgår från vilka, och hur många, patienter som ska 
behandlas, och inte enbart från ett visst pris.

Beslut om användning och ersättning måste fattas under osäkerhet 
om värdet av ett nytt läkemedel i den kliniska användningen. Centralt 
både för beslutsfattandet och betalningen är att sjukvården i större 
utsträckning än i dag samlar in och tillgängliggör data som också kan 
användas för nya betalningssystem. Betalning per patient och per vård-
episod är ett steg på vägen. Men i ökad utsträckning blir det nödvändigt 
att också koppla betalningen till det vårdresultat som uppnås. För detta 
fordras ett utvecklat partnerskap mellan sjukvården och de innovativa 
läkemedelsföretagen.
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7. Sammanfattning, slutsatser 
och förslag

Värdet av ett läkemedel har kommit i fokus i läkemedelspolitiken som 
en följd av en mängd samverkande faktorer. Bakgrunden är de stora 
framsteg som gjorts tidigare, genom utveckling av nya innovativa läke-
medel, och som nu finns tillgängliga till låga kostnader. Nya läkemedel 
måste överträffa dessa och samtidigt vara konkurrenskraftiga i pris. 
Därför har läkemedelsutvecklingen alltmer inriktats mot sjukdoms-
områden med stora medicinska behov. De potentiella värden som kan 
skapas är stora, men kostnaderna och riskerna ökar också. Varje nytt 
läkemedel som kommer ut på marknaden har därför blivit allt dyrare, 
och den genomsnittliga utvecklingskostnaden är i dag över 10 miljarder 
kronor (kapitel 1).

Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för sjuk-
vården och samhället. Men sjukvårdens förmåga att betala för nya lä-
kemedel har inte ökat i samma grad som kostnaderna för att utveckla 
dem. Den svaga ekonomiska utvecklingen i USA, Europa och Japan, 
där de stora läkemedelsmarknader som finansierat tidigare innovationer 
finns, har medfört svårigheter för sjukvården att fortsätta expandera 
och betala för nya medicinska möjligheter. Den kraftiga ekonomiska 
tillväxten i andra delar av världen har bara delvis kompenserat för detta. 
Sjukvårdskostnaderna i dessa länder är ännu låga i absoluta tal, och 
endast en mindre del av befolkningen har ännu möjlighet att betala för 
nya innovativa läkemedel (kapitel 1). 

Samtidigt som sjukvårdens ekonomi blivit allt mer ansträngd, har 
läkemedelsindustrin blivit allt mer beroende av att offentliga sjukför-
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säkringar och sjukvårdssystem betalar för de nya läkemedel som tas 
fram. I dag är sjukvårdens förmåga och vilja att betala avgörande för 
läkemedelsindustrins utveckling. Direkta betalningar från patienter 
svarar för en mycket liten del av finansieringen av nya läkemedel (kapitel 
6). Eftersom sjukvårdens resurser inte ökar i nämnvärd omfattning, blir 
konkurrensen om utrymmet i de offentliga och privata sjukvårdsbud-
getarna allt hårdare, och beslut om pris och användning baseras alltmer 
på formella beräkningar där värdet ställs mot kostnaderna. Principerna 
för dessa beräkningar är likartade, men praktiken och beslutsfattandet 
skiljer sig kraftigt åt mellan länder. Det har blivit allt svårare för nya 
läkemedel att komma in på marknaden, och allt mer resurser måste 
satsas på att visa värdet av ett nytt läkemedel.

Men det är inte bara efterfrågesidan på läkemedelsmarknaden som 
förändrats. De ökade kostnaderna för att ta fram nya läkemedel har 
medfört en ökad koncentration inom läkemedelsindustrin till allt färre 
och större företag. För Sverige har detta medfört att ledande svenska 
företag fusionerats med företag i andra länder, och i ett senare skede 
har verksamheten i Sverige reducerats. Den svenska exporten av läke-
medel är fortfarande större än importen, men överskottet har under 
senare år reducerats, liksom antalet anställda inom läkemedelsindustrin 
i  Sverige. En viktig fråga blir vad som kan göras för att bryta denna 
trend, och göra Sverige till en intressant plats för innovativ utveckling 
och produktion av läkemedel. Denna fråga har inget enkelt svar, men 
alla analyser pekar på att sjukvårdens betalning för och användning av 
nya läkemedel är en viktig faktor.

Beslutsfattande
Beslutsfattandet kring användningen av nya innovativa läkemedel är 
komplicerat, och har under årens gång varit föremål för många analyser 
och mycket diskussion; läkemedel är ett av de vanligaste föremålen för 
offentliga utredningar (kapitel 2). Detta återspeglar dynamiken på mark-
naden, och nödvändigheten att anpassa lagstiftning, institutioner och 
beslutsfattande till en förändrad verklighet. Så är också fallet i dag, då 
vi kan konstatera att den historiska uppdelningen i en sjukhusmarknad, 
där läkemedlen utgör en mycket liten andel av budgeten, och en öppen-
vårdsmarknad, som styrs via priskontroll och egenavgifter, inte längre 



153

   7. sammanfattnIng, slutsatser och fÖrslag

motsvarar hur läkemedelsmarknaden och sjukvården fungerar och styrs 
(kapitel 6). Budgetarna omfattar i dag både slutenvård, öppenvård och 
läkemedel, och inom vissa verksamheter kan läkemedelsbudgeten vara 
lika stor som personalbudgeten. Användningen av nya läkemedel be-
stäms av deras värde i relation till kostnaden, oberoende av om det ges 
genom infusion på kliniken eller om patienten tar en tablett hemma. 

Sjukvårdssystemet, snarare än den enskilde läkaren och patienten, 
är i dag den viktigaste kunden för nya läkemedel. Om inte sjukvårds-
systemet väljer att betala för och använda ett nytt läkemedel finns bara 
en mycket begränsad privat marknad, som inte kan bära utvecklings-
kostnaderna. Därför blir de kriterier sjukvårdssystemet ställer upp för 
att använda nya läkemedel, och de beslut som baseras på dessa kriterier, 
allt viktigare för den innovativa läkemedelsindustrin. Sjukvården är 
i dag fokuserad på resultat, mer vård och hälsa för pengarna, och därför 
intresserad av att betala för nya läkemedel som bidrar till bättre resultat. 

Det är därför viktigt att utvecklingen av nya läkemedel sker med 
hänsyn till vad sjukvården kan och vill betala för. Formella processer 
för att få in sjukvårdens synpunkter tidigt håller på att utvecklas, både 
på Europanivå och i enskilda länder. Till exempel är det möjligt för 
läkemedelsföretagen att få gemensam rådgivning från Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket när det gäller 
uppläggningen av kliniska studier. Informella kontakter mellan sjuk-
vården och företag som bedriver utveckling av nya läkemedel är också 
viktiga. Etablerandet av ett Foresight Institute inom Medicon Village i 
Lund, som systematiskt ska studera marknadens utveckling i Sverige och 
internationellt, är ett initiativ som ger mindre företag tillgång till infor-
mation om framtida krav och önskemål från sjukvården. Mer resurser 
behöver satsas på detta om det ska ge företagen en konkurrensfördel.

Reglering och subventionering
Hur ett nytt läkemedel värderas har förändrats över tiden. För recept-
förskrivna läkemedel, den dominerande marknaden, är det läkaren och 
patienten som gör värderingen och fattar beslutet. Priskontroll och 
egenavgifter används för att kontrollera kostnaderna. Genom tillkom-
sten år 2002 av Läkemedelsförmånsnämnden, som sedermera fick utökat 
uppdrag och år 2008 bytte namn till TLV, infördes en formell process 
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där läkemedlets värde och betydelse för patienten skulle prövas mot 
det begärda priset. 

De flesta nya läkemedel är utvecklade för svåra sjukdomar där pa-
tienten har stort behov av en bättre behandling. När ett innovativt 
läkemedel godkänns av Läkemedelsverket kan man därför argumen-
tera för att det enligt två av de etiska principer som TLV arbetar efter, 
människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen, bör 
inkluderas i läkemedelsförmånen. Därför blir den tredje etiska principen 
TLV arbetar efter, kostnadseffektivitet, i praktiken det (dominerande) 
kriterium efter vilket värdet bestäms, och som driver beslutet. Läke-
medlet inkluderas i förmånssystemet om det begärda priset är satt så 
att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY, ett mått 
på hälsoförbättringen och värdet) ligger på en nivå som bedöms rim-
lig; för ett nytt läkemedel under 1 miljon kronor per QALY. I beslutet 
att läkemedlet ska ingå i förmånen fastställs också läkemedlets pris. I 
princip blir därför beslutet en avvägning mellan pris och värde.

Detta system har fungerat väl, men tre problem har blivit uppenbara 
under senare år. Det första är att receptläkemedel inte är de enda inno-
vativa läkemedlen, och det är ologiskt att inte också andra läkemedel 
görs till föremål för samma bedömning. Steg har också tagits i denna 
riktning, genom att TLV kan göra en värdering utan att fatta beslut om 
pris för dessa läkemedel. Möjligheterna att utsträcka TLV:s mandat till 
andra medicinska metoder har också varit föremål för utredning. Denna 
typ av objektiva beräkningar av ett nytt läkemedels värde har blivit ett 
viktigt styrinstrument i många länders sjukvårdssystem. 

Det andra problemet är att TLV:s bedömning av kostnadseffektivi-
teten leder till ett officiellt prisbeslut. Till följd av systemet med inter-
nationella referenspriser måste läkemedelsföretagen ta hänsyn till att 
en prissänkning i ett land kan leda till prissänkningar i andra länder. En 
utveckling är därför på gång där det officiella priset bara är en utgångs-
punkt för förhandlingar om rabatter eller andra villkor för att läkemedlet 
ska bli berättigat till ersättning från betalaren. Detta är mycket vanligt 
i andra länder, men har först under senare år börjat diskuteras och 
tillämpas i Sverige. Det sätter dock såväl den officiella priskontrollen 
som systemet med internationella referenspriser ur funktion. Det är 
inte förvånande att det, på en marknad med stora variationer mellan 
sjukvårdssystemen i olika länder, utvecklas ett system med differen-



155

   7. sammanfattnIng, slutsatser och fÖrslag

tierad prissättning, bort från ett enhetligt internationellt pris. Det ger 
möjligheter till vinster för såväl betalaren som för läkemedelsföretagen.  

Det tredje problemet är att värdet av ett läkemedel inte är känt när 
det först kommer till marknaden (kapitel 3). Det finns kunskap baserad 
på selekterade patientgrupper som prövat läkemedlet i en experimentell 
situation. Det finns därför behov av ytterligare kunskap om läkemedlets 
effekter i bredare patientgrupper i klinisk vardag. Det är först genom 
användning av läkemedlet och insamling av ytterligare data som värdet 
mera säkert kan bedömas. 

Den reglering som finns för att få marknadsföra ett nytt läkeme-
del, och som manifesteras i ett beslut av EU-kommissionen efter en 
vetenskaplig utvärdering av den europeiska läkemedelsmyndigheten, 
European Medicines Agency (EMA), har sedan länge tagit hänsyn till 
detta och krävt att data samlas in för att upptäcka eventuella sällsynta 
biverkningar när läkemedlet används i större omfattning (kapitel 3 och 
5). På grundval av dessa data har beslutet sedan omprövats, och det har 
i vissa fall medfört att läkemedlet dragits in, och i andra fall att indi-
kationerna utökats, eller att restriktioner tagits bort. I dag är effekt och 
säkerhet inte de enda variabler som behöver beaktas vid bedömningen 
av värdet. Även EMA fokuserar i dag på avvägningen mellan risk och 
nytta, och detta fordrar ytterligare data om hur läkemedlet används i 
klinisk praxis, och vilket värde detta skapar för patienterna (kapitel 5). 

Både den traditionella läkemedelskontrollen, i Sverige Läkeme-
delsverket, och de myndigheter som värderar läkemedlets kostnadsef-
fektivitet, i Sverige TLV, har alltså intresse av data som visar värdet i 
klinisk användning. TLV har i ett stort antal fall krävt uppföljande 
data för att dokumentera att läkemedlen använts för rätt patienter, och 
att de antaganden som gjorts i bedömningen av kostnadseffektiviteten 
stämmer med den kliniska verkligheten. 

Uppföljningsstudier av effekt i den kliniska vardagen har blivit ett 
viktigt instrument för att fastställa ett läkemedels värde, och därmed 
också för utvecklingen av nya läkemedel. Endast de läkemedel som 
skapar värden som accepteras av betalarna kommer att generera de 
intäkter för företagen som gör det lönsamt att utveckla dem (kapitel 1).
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Hur kan värdet av ett läkemedel objektivt 
beräknas? 

Den viktigaste förutsättningen är att behandlingsresultatet kan faststäl-
las på ett säkert och relevant sätt. För läkemedel som påverkar överlevna-
den kan det mätas i antalet vunna levnadsår. Om effekten främst är att 
patientens livskvalitet förbättras kan detta också mätas på ett objektivt 
sätt. Begreppet kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) används för att 
beskriva hälsoförbättringen på ett sätt som både tar hänsyn till att alla 
extra levnadsår inte är av full kvalitet, och fångar upp förbättringar av 
livskvaliteten till följd av exempelvis mindre biverkningar eller bättre 
funktionsförmåga till följd av minskad smärta och oro. Fördelen med 
detta mått är att det är möjligt att jämföra olika typer av behandlingar 
och sjukdomar. 

Nya läkemedel kan också innebära ekonomiska vinster genom att 
sjukskrivning och förtidspensionering minskas. En minskad dödlighet 
under den yrkesverksamma tiden medför också att produktionen ökar. 
Detta kan dock balanseras av ökade utgifter i samhället när överlevna-
den ökar efter den yrkesverksamma tiden. Läkemedel har också medfört 
att kostnaderna för andra sjukvårdsinsatser minskat. Effektiva läkemedel 
mot magsår minskade kostnaderna för sjukhusinläggningar och opera-
tioner, och behandling med hypertoniläkemedel och kolesterolsänkande 
läkemedel har minskat antalet strokefall och hjärtinfarkter, och därmed 
kostnaderna för att behandla dessa (kapitel 3).

Beräkningar av värdet av innovativa läkemedel visar att hälso vins ten 
i form av bättre livskvalitet och längre livslängd är den dominerande 
posten, såsom exempelvis i SNS-studien av läkemedel vid bröstcancer 
(kapitel 3). Vinsterna i form av ökad produktion är störst för sjukdomar 
som drabbar personer i yngre åldrar, exempelvis typ 1-diabetes, och 
reumatoid artrit (RA). Vinsterna till följd av lägre sjukvårdskostnader 
blir stora när ett läkemedel eller vaccin kan bota respektive förhindra 
en sjukdom som annars skulle medfört lång och kostsam kronisk be-
handling.

En stor del av välfärdsvinsten av innovativa läkemedel genereras 
efter det att patentet gått ut, det vill säga när de inte längre är nya. Det 
illustreras av exemplen hiv och aids och hjärt-kärlsjukdom (kapitel 3). 
Det läkemedelsföretag som utvecklat läkemedlet tenderar att få en 
relativt liten del av det totala värde som skapats för samhället. Trots 
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detta är det ett fåtal mycket framgångsrika och värdefulla läkemedel 
som finansierar den dominerande delen av utvecklingskostnaderna för 
nya läkemedel. De flesta läkemedel som kommer ut på marknaden har 
en blygsam försäljning som inte täcker utvecklingskostnaderna. De 
framgångsrika läkemedlen ska därför finansiera utgifterna också för 
de läkemedel som aldrig når marknaden. Företag som inte får fram 
några storsäljare får därför problem, och detta är en viktig orsak till de 
sammanslagningar och uppköp som sker inom läkemedelsindustrin. 

De redovisade studierna visar att innovativa läkemedel skapat värden 
som vida överstiger kostnaderna (kapitel 3). Våra exempel hämtades 
från kända innovativa framgångar för att visa metoder för hur sådana 
beräkningar kan göras. Men frågan om den optimala användningen av 
läkemedel i klinisk verksamhet finns fortfarande kvar. Denna fråga har 
kommit att allt mer observeras genom att data om regionala variationer 
i användningen av läkemedel i ökande utsträckning blir tillgängliga 
(kapitel 4). 

Detta är ingen ny observation, och det är inte heller något som gäl-
ler enbart för läkemedel, utan för de flesta andra medicinska metoder, 
såsom exempelvis kirurgiska operationer. Men i takt med behovet att 
begränsa sjukvårdens kostnadsökning, och nödvändigheten att utveckla 
verksamheten inom i princip oförändrade kostnadsramar, har frågor 
uppkommit om huruvida den variation som observeras är rationell; 
finns det överkonsumtion inom vissa regioner eller underkonsumtion 
inom andra? 

Intresset har också ökat till följd av att indikationerna för behand-
ling blivit allt mer preciserade; exempelvis har man visat att det är en 
specifik typ av bröstcancer, HER2-positiv, som kan behandlas med 
läkemedel trastuzumab. Möjligheterna att rikta behandling och snäva in 
indikationerna för läkemedelsterapier innebär att värdet per patient blir 
större. Vid bredare och mindre välavgränsade indikationer blir värdet 
i genomsnitt lägre för patienten, eftersom det inte på samma sätt kan 
förväntas att varje patient i praktiken har nytta av behandlingen. Det 
kan vara lättare att acceptera variationen vid mer oklara värden och 
lägre kostnad per patient än om det omvända gäller.
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Regionala variationer
De regionala variationerna är stora för många viktiga behandlingar, 
medan förklaringarna till varför de varierar är få eller otydliga. Den 
dominerande förklaringen till variationerna är att det finns lokala te-
rapitraditioner (kapitel 4). Detta är säkert korrekt, men den behöver 
följas upp med analyser av hur dessa traditioner uppkommer, och vilka 
faktorer som gör att de förändras. Detta är särskilt viktigt när studier 
visar att det inte finns något vetenskapligt stöd för dessa traditioner, 
eller att de är ett resultat av önskemål från patienterna. I sådana fall 
bygger de ofta på nyckelpersoners egna erfarenheter och övertygelser.

Studier av regionala variationer har varit viktiga för att stimulera 
till eftertanke och analys. Ett problem är dock att de data och analyser 
som finns tillgängliga sällan visar vad som är problemet och hur det kan 
åtgärdas. Det finns behov av uppgifter på individnivå, där indikationer, 
behandlingar och behandlingsresultat kan jämföras för populationer 
inom olika regioner. 

Regionala skillnader ger en bild av verkligheten vid en viss tidpunkt. 
Detta är en viktig utgångspunkt för analyser av hur sjukvården fungerar 
och kan förbättras. Men det krävs också jämförande data över tiden, där 
behandlingsalternativ kan ställas mot varandra. Det centrala nya begrep-
pet för bestämning av värde är relativ effekt; hur mycket bättre en ny 
behandling (till exempel ett nytt läkemedel) är jämfört med de alternativ 
som finns tillgängliga i klinisk praxis. Storleken på effektförbättringen 
jämfört med tillgängliga behandlingar är avgörande för hur innovativt 
läkemedlet är, och därför vid vilket pris det är kostnadseffektivt. I kapitel 
5 diskuterade vi SNS-studier och internationellt publicerat material 
som lyfter fram behovet av analyser av data från klinisk praxis och de 
metodologiska utmaningar som finns för att studera storleken på ef-
fektskillnader mellan behandlingar. 

Eftersom klinisk praxis kan variera, både mellan och inom länder, 
så kommer också den relativa effekten att variera. Denna kan också 
bero av egenskaper hos de patienter som behandlas, och av hur effektivt 
sjukvårdssystemet åstadkommer resultat med de resurser som används. 
Medan nya medicinska metoder och läkemedel numera sprids allt snab-
bare mellan länder, kan deras användning och effekter variera kraftigt. 
Värdet av ett läkemedel kan således inte fastställas enbart utifrån de 
kliniska studierna, den traditionella basen för ”evidens”, utan denna bas 
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behöver utvidgas till att omfatta också data från observationsstudier i 
klinisk verklighet. 

Vidgade intressentgrupper
Det är viktigt att alla intressenter blir hörda och har inflytande. Be-
talarens beslut måste balansera dessa olika intressen i ett gemensamt 
samhällsintresse. Det betyder att denna utveckling inte bara påverkar 
vilka data som är relevanta för att bedöma ett läkemedels värde. Det 
innebär också att gruppen intressenter vidgas eftersom besluten som fattas 
har ett allmänintresse. Medan data från kliniska studier tidigare kontrol-
lerades och bedömdes av läkemedelsföretaget, de kliniska forskare som 
medverkade i studierna och de reglerande myndigheterna (till exempel 
EMA) så blir sjukvården som betalare av läkemedlen en allt viktigare 
intressent när det gäller dokumenterad kunskap om ett läkemedels 
värde. Organiserade patientgrupper, och representanter för allmänheten 
i olika organ som bedömer ett läkemedels värde, är andra intressenter i 
den nya formella beslutsprocess som utvecklas. Dessa grupper är intres-
serade av data som är relevanta för deras ställningstaganden, inte bara av 
information om verkningsmekanismer och biomedicinska parametrar 
utan även om förväntade effekter på funktionsförmåga och livskvalitet 
liksom kostnaderna.

Vi noterar att denna framväxt av flera tydliga intressentgrupper 
kommer att bidra till att driva på utvecklingen av strukturer för att 
bättre än i dag ta vara på den kunskap som kan erhållas från data om 
användning i klinisk praxis. Här finns en direkt koppling mellan intres-
set för bättre läkemedel och intresset av en mer effektiv användning av 
sjukvårdens resurser för att skapa ett bättre resultat. Den ökande graden 
av kollektivt beslutsfattande innebär också större krav på öppenhet 
och klara kriterier jämfört med tidigare situation med större inslag av 
individuella beslut.
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Jämförande effektforskning
Framtagandet av relevant dokumentation som underlag för värdering 
och beslut om användningen är av dessa skäl under stark förändring i 
länder med utvecklade sjukvårdssystem – i både Europa och USA. Den 
amerikanska marknaden har varit viktig som finansiär av utvecklingen 
av nya läkemedel och svarat för en dominerande del av företagens 
intäkter, trots att läkemedlen där svarar för endast drygt tio procent av 
sjukvårdskostnaderna – att jämföra med det dubbla och tredubbla i vissa 
europeiska länder. Men också i USA är sjukvården under förändring och 
”jämförande effektforskning” (Comparative Effectiveness Research, CER) 
är ett av de centrala inslagen i arbetet med att öka tillgängligheten och 
kostnadseffektiviteten i den amerikanska sjukvården (kapitel 5). Även 
om resultatet av dessa studier har begränsad relevans för andra länder, 
så kommer utvecklingen av metoderna att få betydelse. Resultaten 
kommer att förändra värdering av läkemedel i USA såväl som i Europa. 

Metoderna för att analysera observationsdata är annorlunda än de 
som gäller för traditionella kliniska prövningar, som är inriktade på att 
testa hypoteser om huruvida en medicinsk metod fungerar eller inte. 
Fokus i jämförande effektstudier är på beräkningar av den absoluta 
storleken på förbättringen av behandlingsresultatet. Men för att studera 
skillnader i effekt i klinisk praxis behövs ibland också experimentella 
studier, där behandlingsresultat utvärderas efter att patienter slumpmäs-
sigt hänvisas till den ena eller andra behandlingen. 

Kvalitetsregister
De svenska kvalitetsregistren har sedan lång tid redovisat data för pa-
tienter som behandlats med olika medicinska metoder, både kirurgiska 
som exempelvis ortopediska höftledsoperationer och medicinska som 
TNF-hämmare för behandling av RA. Dessa register beskrivs ofta som 
en ”guldgruva” för information om vad som görs i sjukvården och vilka 
effekter det har. Men en närmare analys av registren visar att denna 
guldgruva ännu är i stort sett oexploaterad, och att guldet måste förädlas 
för att bli värdefullt. 

Kvalitetsregistren är speciellt svaga när det gäller information för 
att bedöma de medicinska metodernas värde, exempelvis uppgifter om 
effekter på patienternas funktionsförmåga och livskvalitet, och vilka 
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resurser som de olika behandlingarna kräver. Däremot finns mycket 
detaljerade uppgifter som är viktiga för metodens interna optimering, 
exempelvis om hållbarheten hos olika proteser och förekomsten av 
sällsynta biverkningar. 

Frågan för framtiden är dock inte främst hur kvalitetsregistren kan 
förbättras för att bli mer användbara för utvärderingen av olika metoder; 
det är en relativt enkel uppgift att komplettera registren med fler sorters 
data. Det viktiga är att uppgifterna registreras för alla behandlingar och 
alla patienter utan undantag. 

exempel: ut veckling av cancerregister

Cancer är ett exempel på att det inte är tillräckligt med register för speciella 

behandlingar eller typer av cancer. Patienter har oftast flera olika behandlingar, 

varav läkemedel bara är en, och i behandlingsprocessen används oftast flera 

läkemedel, tillsammans eller i sekvens. Dessutom är det möjligt att klassificera 

cancersjukdomarna på olika sätt, och den nya individualiserade medicinen 

bygger i stor utsträckning på tumörbiologiska data där behandlingen styrs av 

sådana data snarare än av i vilket organ cancern är lokaliserad. Därför har också 

cancer blivit det första område där en systematisk uppföljning av alla patienter 

påbörjats i flera länder, exempelvis Italien och Storbritannien. 

De svenska cancerregistren är heltäckande vad gäller uppgifter om incidens 

och dödlighet, men ofullständiga för studier av vilka behandlingar som ges och 

deras effekter. Cancer är också ett område där behandlingar utvecklas stegvis 

för små grupper av patienter. För att snabbt kunna få uppgifter om effekterna 

och värdet av dessa behandlingar krävs ett internationellt samarbete, där jäm-

förbara data insamlas och analyseras. Det tidigare internationella samarbetet 

rörande kliniska experimentella studier av nya läkemedels effekt och säkerhet 

behöver därför följas upp med ett motsvarande samarbete när det gäller framta-

gandet av relevanta data för att bedöma ett nytt läkemedels värde i klinisk praxis. 

Hur ska läkemedlen betalas?
Det är alltmer självklart att besluten om användningen av sjukvårdens 
resurser ska fattas på objektiva grunder och med verifierbara kriterier. 
Vid beslut om till exempel läkemedel gäller det bland annat att väga 
(förväntat) värde mot kostnad. Det innebär i sin tur att det offentligas 
betalningsvilja för läkemedel alltmer styrs – eller borde styras – av infor-
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mation om deras värde. Detta är en stor förändring som skett successivt 
under de senaste femtio åren, genom att patienternas direkta betalningar 
för läkemedlen successivt minskat i betydelse. 

Introduktionen av nya läkemedel, där behandlingskostnaden är 
mycket hög, har medfört att patientens egenbetalning inte längre har 
någon funktion för att begränsa kostnaderna för dessa läkemedel. Pa-
tientens möjligheter att utvärdera effekten är också begränsad när den 
inte främst är symtomlindring utan handlar om att stoppa sjukdomens 
utveckling och öka överlevnaden. Besluten om pris och subventionering 
för många nya läkemedel har inte heller alltid en klar koppling till 
användning inom sjukvården. Vi har sett exempel på att TLV beslutat 
att ett läkemedel ska ingå i förmånen, men vissa landsting har ändå valt 
att inte använda läkemedlet. Det finns också exempel där TLV sagt 
nej till att läkemedlet ska ingå i förmånen, men där det ändå finns en 
omfattande användning i landstingen.

Frågan om hur vi ska betala för nya läkemedel har således hög 
aktualitet. I dag delas kostnadsansvaret för läkemedlen mellan staten 
och landstingen, där staten enligt en speciell överenskommelse med 
landstingen svarar för huvuddelen av kostnaderna i läkemedelsförmå-
nen genom statsbidrag. Läkemedel som inte ingår i förmånen betalas 
av landstingen när de används i sjukvården och av medborgarna själva 
i övriga fall. Staten bestämmer via TLV vilka läkemedel som ska ingå 
i förmånen och till vilket pris. Denna ansvarsfördelning har fungerat 
väl hittills, men är på väg att bli allt mindre rationell. Vilka principer 
ska då en förändring baseras på?

Ett första beslut är om den offentliga sjukvården över huvud taget 
ska betala för ett nytt läkemedel. Det är viktigt att det finns klara reg-
ler för vilka läkemedel som inte ska betalas av sjukvården. I kapitel 6 
refereras en SNS-studie där kriterier för egenbetalning av läkemedel 
formuleras och testas. Analysen visar att kriterierna för egenbetalning 
sällan är uppfyllda för nya innovativa läkemedel. Utvecklingen mot allt 
mer preciserade behandlingar för väl definierade patientgrupper med 
svåra sjukdomar innebär att offentlig betalning är en förutsättning för 
att patienterna ska få tillgång till behandling, och för att utvecklings-
kostnaderna ska kunna finansieras.

Har då egenavgifter ingen roll att spela? I dag finansieras nästan 
en fjärdedel av läkemedelskostnaderna genom patienternas egna betal-
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ningar. Konstruktionen av egenavgifterna, med ett tak på 2 200 kronor 
för läkemedelsutgifter under en 12-månadersperiod, gör att patienterna 
skyddas mot höga utgifter. Att de själva betalar hela kostnaden upp till 
det belopp där högkostnadsskyddet träder in skapar samtidigt pris- och 
kostnadsmedvetenhet hos majoriteten av läkemedelskonsumenterna, 
som ofta bara har enstaka förskrivningar eller använder billiga generika.

Den viktigaste frågan blir därför hur den offentliga betalningen ska 
utformas. Principen om värdebaserad prissättning, eller snarare värde-
baserad ersättning, är förenlig med olika utformningar av modellen för 
betalning. Det finns, som vi skrivit om i kapitel 6, stora likheter mellan 
finansieringen av framtagandet av ett nytt läkemedel och byggandet av 
en bro. För båda är investeringskostnaden hög, medan kostnaden för 
en extra dos av läkemedlet eller en extra bropassage är förhållandevis 
liten. Om priset sätts så att löpande intäkter ska kompensera investe-
ringskostnaden är risken stor för underutnyttjande. Om priset å andra 
sidan sätts så att användningen blir optimal kommer intäkterna inte 
att räcka till – och investeringen blir inte av utan annan finansiering, 
till exempel med skattemedel. 

För att få tillräckliga intäkter för att finansiera exempelvis Öre-
sundsbron, som inte är skattefinansierad, finns ett komplicerat system 
av olika avgifter för olika typer av transporter. Vissa användare betalar 
en fast avgift, vissa en rörlig avgift beroende på typ av fordon, och vissa 
frekventa användare får rabatt. 

Det är inte heller rationellt att alla betalar samma pris för ett nytt 
läkemedel, eftersom värdet varierar. Vidare är det inte rationellt att 
hindra någon som är beredd att bidra till finansieringen av de fasta 
kostnaderna, från att använda läkemedlet. Prisdiskriminering har därför 
alltid förekommit på läkemedelsmarknaderna. Under en kort period har 
dock läkemedelsföretagen, bland annat som en följd av skapandet av 
den gemensamma marknaden i EU och systemet med internationella 
referenspriser, strävat efter ett enhetligt internationellt pris. Jämfört 
med tidigare, då återförsäljning mellan länder inte var möjlig, eller 
åtminstone svårare, innebär detta lägre pris i rika länder och högre pris 
i länder med låga inkomster.

Systemet med enhetligt pris är på väg bort. I Frankrike har sedan 
länge förhandlingar om pris och volym varit en del av introduktionen 
och betalningen för nya läkemedel. I England har rekommendationerna 
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från NICE i ökande grad inkluderat överenskommelser om en inte pub-
licerad reduktion av det officiella priset. I Tyskland följs beslutet om att 
ett läkemedel ska ingå i förmånen nu upp med förhandlingar om priset. 
I USA finns sedan länge en omfattande rabattering av det officiella list-
priset, inkluderande att läkemedelsföretagen betalar egenavgifterna för 
patienterna, i de fall de utgör ett hinder för dem att erhålla produkten.

Tiden är mogen för att också svensk sjukvård får ökade möjligheter 
till flexibla överenskommelser med läkemedelsföretagen, med syfte att 
ge fler patienter tillgång till nya läkemedel inom de begränsade eko-
nomiska ramarna. Men flexibel prissättning, eller snarare överenskom-
melser om pris kopplat till antal behandlade patienter, löser inte i sig 
problemet med osäkerheten kring läkemedlets värde. Därför kommer 
vi i ökande utsträckning också att se överenskommelser där delar av 
ersättningen knyts till observerade resultat av behandlingen. Denna 
typ av betalning används redan i viss utsträckning inom andra delar 
av vården, exempelvis i landstingens betalning till sjukhus och andra 
vårdgivare. Utformningen och uppföljningen av denna typ av kontrakt 
är komplicerad och kräver såväl förtroende mellan parterna, som kom-
petens och kreativitet att utveckla innehållet i överenskommelserna.

Statlig budget för innovativa läkemedel?
Det finns en logik i principen att den som fattar besluten om använd-
ning av resurserna också har ansvaret för betalningen. Staten finansierar 
i dag, av främst historiska skäl, en del av läkemedelsutgifterna. Finan-
sieringen har ingen koppling till värdet av nya läkemedel, och statens 
intresse är väl främst av fiskal art – att utgifterna inte blir för höga. Men 
det skulle vara möjligt att använda en del av dessa pengar för att betala 
för innovativa läkemedel, under en viss tidsperiod. 

Om innovativa läkemedel finansierades utanför landstingens ordi-
narie budgetar, skulle det underlätta och stimulera användningen. Det 
är ingen tvekan om att effekten på användningen skulle bli betydande, 
och utgifterna för innovativa läkemedel skulle med säkerhet bli högre 
än nu. I dag svarar läkemedel introducerade under de senaste fem åren 
för åtta procent av det totala försäljningsvärdet 30 miljarder kronor 
(kapitel 1). Ett tidigare införande av nya läkemedel skulle omfördela 
och troligen öka de totala läkemedelskostnaderna något, men detta 
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måste vägas mot de vinster som detta kan ge (kapitel 3). Ett sådant 
nytt system skulle också kräva ökad administration för att välja ut vilka 
läkemedel som ska klassificeras som innovativa och få ingå i systemet. 
Det handlar även om att förhandla fram kontrakt om priser och volymer 
med läkemedelsföretagen, och svara för uppföljning.

Nationellt och regionalt
Svensk sjukvårdspolitik kännetecknas av en spänning mellan centralt 
och decentraliserat beslutsfattande eller, enkelt uttryckt, mellan staten 
och landstingen. Politiken är mest framgångsrik när staten och lands-
tingen går i takt. När det gäller frågan om värdet av nya läkemedel är 
både staten och landstingen involverade, och vår utgångspunkt är att 
de kommer att vara så även i framtiden.

Priskontrollen på receptläkemedel (som inte gäller för slutenvårds-
läkemedel) är inte funktionell i en situation där olika priser på ett lä-
kemedel, beroende på användning, blir allt mer relevant. Regleringen 
skapar en artificiell uppdelning av marknaden i dag, beroende av var 
och hur ett läkemedel intas. 

Läkemedelsverket och TLV gör liknande utvärderingar och re-
kommendationer, och här finns vinster med en samordning eftersom 
rekommendationerna baseras på samma data. Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsens enhet för nationella 
riktlinjer gör också bedömningar av evidens och värde, och utfärdar 
rekommendationer med syfte att påverka användningen av medicinska 
metoder inom sjukvården. Ett problem är att riktlinjerna huvudsakligen 
baseras på resultat av internationella kliniska studier, och inte på meto-
dernas värde i den svenska sjukvården. Ett annat problem, illustrerat av 
de stora regionala skillnaderna i användningen av många medicinska 
metoder, är att riktlinjerna följs dåligt och att det saknas underlag för 
relevant uppföljning och analys.

Det finns ingen anledning att ändra systemet med egenavgifter 
för receptläkemedel. Men ett avskaffande av priskontrollen innebär 
att systemet för ersättning till apoteken måste ändras. Denna styrs nu 
av apoteksmarginalen, det vill säga prisskillnaden mellan fastställda 
inköps- och försäljningspriser. En receptavgift, som kan varieras efter 
den service som ingår i expedieringen, ligger nära till hands att överväga.  
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De ökade kraven på information om värdet av nya läkemedel, och 
ett rationellt och transparent beslutsfattande baserat på denna infor-
mation, innebär en ny situation för landstingen. Det behövs utveckling 
av processer och kompetens för detta, men framför allt en systematisk 
dokumentation av patienter, behandlingar och resultat som ger underlag 
för objektiva och verifierbara beräkningar av värdet för behandlingar på 
gruppnivå. Utveckling av ersättningssystem i vården som premierar me-
toder med högre värde är också viktigt för att styra resursanvändningen. 

Det finns farhågor om att landstingen inte kommer att klara denna 
uppgift, och att kortsiktiga mål kring besparingar och bevarande av 
existerande strukturer kommer att dominera över potentiella, långsiktiga 
vinster från nya innovativa läkemedel och andra nya teknologier. Det 
finns dock ingen seriös dokumentation som stöd för denna uppfattning, 
mer än allmänna hänvisningar till landstingens traditionella uppfattning 
att forskning och utveckling är statens ansvar. Men som utvecklingen ser 
ut, kommer sjukvården att tvingas bli mer involverad i den innovativa 
process som tidigare drivits främst av forskande läkare inom sjukvården 
i samverkan med läkemedelsindustrin. Det är svårt att se hur sjukvården 
skulle kunna undvika detta åtagande, eftersom det är intimt kopplat till 
fokus på sjukvårdens resultat och ökade krav på att dokumentera att 
resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt.

Patientperspektivet
Det framhålls ofta att det finns en risk att patientperspektivet går för-
lorat när betalaren får ett ökat inflytande över vilka behandlingar som 
finns tillgängliga och används inom sjukvården. Detta kan inte igno-
reras, och de slutsatser och förslag som vi lägger fram har utformats 
för att ta hänsyn till detta. Vi måste också komma ihåg att studier av 
variationer i klinisk praxis visar att det inte är patienterna som har det 
avgörande inflytandet (kapitel 5). Även om patienten betalar hela eller 
en del av kostnaden, så krävs också att patienten är väl informerad om 
alternativen, och deras konsekvenser. Formella värderingar av den typ 
som SBU genomför har ökat kunskapen om detta och därmed också 
medfört ett ökat patientinflytande.

Fokuseringen på sjukvårdens resultat är i patienternas intresse. Ge-
nom principen om kostnadseffektivitet styrs resurserna till de områden 
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där hälsovinsterna är störst. Kravet att resultatet ska mätas och värderas 
utifrån effekter som är relevanta för patienterna är också i linje med 
patientperspektivet. 

Kraven att beslut ska fattas på objektiva och verifierbara grunder, 
och att det ska finnas öppen tillgång till den information som besluten 
grundas på, innebär att alla patienter ska ha lika möjligheter att få 
tillgång till nya läkemedel. Aktivt deltagande av patientrepresentanter 
i de formella beslutsprocesserna är en positiv effekt av större öppen-
het vid värdering av och beslutsfattande om nya läkemedel och andra 
medicinska metoder.

Innovation och användning – viktiga frågor 
för sjukvården och industrin i Sverige 

Historiskt har Sverige varit en betydelsefull aktör i utvecklingen av nya 
läkemedel, en process som blir alltmer internationell. Under det senaste 
decenniet har dock den svenska exporten av läkemedel stagnerat, och 
det svenska deltagandet i kliniska studier för utvärdering av nya läke-
medel har minskat. Samtidigt har det blivit allt svårare för sjukvården 
att vara med i den internationella toppen när det gäller användning och 
utvärdering av nya läkemedel. 

Det finns många förklaringar till varför Sverige hamnat i denna 
situation, och det kan till och med upplevas som rimligt att Sverige 
inte längre är med i ledningen inom detta område. Men frågan om vad 
som kan göras för att förbättra Sveriges position inom denna samhälls-
sektor är också berättigad, eftersom den är central för såväl sjukvårdens 
framtida utveckling som för Sveriges ekonomi. Andra länder observerar 
samma utveckling som Sverige och ställer samma fråga.

Det ligger utanför ramen för denna bok att lägga fram ett program 
för utvecklingen av den innovativa läkemedelsindustrin i Sverige. Men 
våra observationer och analyser, liksom de som gjorts för andra länder, 
visar att sjukvården spelar en central roll i en strategi för att förbättra 
förutsättningarna. Det är sjukvårdens roll som betalare för innova-
tiva läkemedel, och därmed hur värdet bestäms och ersätts, som är av 
strategisk betydelse för framtiden. Betydelsen ligger inte främst i de 
intäkter användningen ger för läkemedelsföretagen, utan än viktigare 
är att betalningen sker för rätt användning av läkemedlen. 
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Data om effekten av nya läkemedel i den kliniska användningen 
blir därför allt viktigare som en del av utvecklingsprocessen. Att vara 
med och utveckla denna dokumentation skapar en strategisk fördel. 
De data som krävs för detta är också nödvändiga för utveckling och 
effektivisering av sjukvården. Investeringar i informationsteknologi 
inom sjukvården kan därmed få dubbel avkastning.

Förslag
Vad kan göras för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen, 
introduktionen och värderingen av nya läkemedel?

tre ”megatrender” 
Beslut om betalning (pris) och användning av nya läkemedel kommer, 
trots den osäkerhet om effekterna som finns, att i allt högre grad behöva 
fattas på objektiva och verifierbara grunder
– Det kräver systematiska sammanställningar av relevanta data, väl definierade 

beslutskriterier och uppföljande studier av både effekter och kostnader. 

Beslut om betalning (pris) och användning av nya läkemedel kommer i 
ökad utsträckning att bygga på evidens om deras effekter i klinisk praxis
– Det kräver systematisk registrering av relevanta data och utveckling av me-

toderna för att studera effekterna av olika behandlingsstrategier i klinisk praxis. 

Intressentgrupperna i beslut kring värdet av nya läkemedel har vidgats
– Det kräver både ökad öppenhet med information och en mer aktiv roll för 

betalaren i hela processen utveckling, utvärdering och användning av nya lä-

kemedel.

1. Sjukvården bör ta ett ökat ansvar för registrering och sammanställning 
av data från klinisk praxis, som underlag för beslut om betalning (pris) 
och användning av nya läkemedel (och andra medicinska metoder).
• Sjukvården är huvudaktör när det gäller att tillämpa beslut baserade 

på värdet av läkemedel i klinisk praxis. Eftersom beslut måste fattas 
på objektiva och verifierbara grunder, är relevanta och tillförlit-
liga data om de faktiska effekterna nödvändiga. Dessa data måste i 
ökande utsträckning samlas in av sjukvården på ett sätt som möjlig-
gör analys som är relevant för beslutsfattandet. 
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• Det behövs översyn av dagens strukturer och principer för regi-
strering av patientdata, med syfte att förenkla, effektivisera och 
säkerställa att målen för klinisk uppföljning av effekt och värde i 
användningen uppfylls. 

• En viktig konsekvens av att detta görs är att kostnaderna för ut-
vecklingen av nya läkemedel kan reduceras, genom att kostnader 
för kliniska studier och uppföljningsstudier minskas, samtidigt som 
data blir mer relevanta för alla intressenter.

2. Analyser av regionala skillnader behöver i ökad utsträckning baseras 
på individdata som möjliggör studier av orsaker till och konsekvenser av 
över- och underkonsumtion.
• Studier av regionala skillnader har varit viktiga för att stimulera 

diskussion om hur sjukvårdens resurser bör användas för att uppnå 
en effektiv och rättvis vård. Flera svenska och internationella studier 
indikerar att dessa skillnader inte är motiverade utifrån variation i 
efterfrågan och behov hos befolkningen. Skillnaden beror på vad 
som beskrivs som ”lokala terapitraditioner” som kan bestå över tid 
och där det ofta inte finns något vetenskapligt underlag i form av 
systematiska studier. 

• Individdata behövs för att skapa ytterligare policyrelevant kunskap, 
baserad på regionala skillnader. Regionala skillnader i användningen 
av läkemedel och andra medicinska metoder kan också utnyttjas 
för studier av deras effekt. Men det behövs också data som gör det 
möjligt att följa behandlingar och utfall över tid, på patientnivå.

3. Beslut om betalning (pris) och användning av nya läkemedel, base-
rade bland annat på beräkningar av kostnadseffektiviteten, bör gälla 
alla läkemedel, oberoende av om de används inom slutenvården eller 
förskrivs inom öppenvården och ingår i läkemedelsförmånen. På sikt 
måste denna värdering utsträckas till att omfatta också diagnostik och 
andra medicinska metoder, som ofta är komplement eller substitut till 
innovativa läkemedel.
• Den uppdelning av beslut och finansiering av nya läkemedel som 

finns, mellan de som förskrivs i öppenvården och de som upphandlas 
direkt för slutenvården av landstingen, är inte ändamålsenlig och 
rationell. Beslut om användning och ersättning bör fattas på samma  
sorts underlag och utifrån samma principer. 
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• Ett läkemedel är ofta en del i en behandling som också omfattar 
specifik diagnostik, andra läkemedel i kombination eller sekvens, och 
ytterligare medicinska insatser. Dagens system med beräkning av 
kostnadseffektivitet för enbart vissa läkemedel bör på sikt utsträckas 
till alla behandlingsstrategier.

4. Avskaffa priskontrollen på läkemedel och ersätt den statliga finan-
sieringen av läkemedelsförmånen med en budget för betalning av 
innovativa läkemedel, diagnostik och andra behandlingar, kopplat till 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, utvärdering av 
kostnadseffektiviteten.
• Ett problem i det nuvarande systemet är att TLV fattar ett prisbeslut 

men inte ansvarar för kvantiteter, kostnader eller vilka patienter som 
ska behandlas. Det försvårar överenskommelser om värdebaserad 
ersättning och värdebaserad användning.

• Om värderingen och beslutet inte hade priset som utgångspunkt, 
utan utgick från vilka patienter som kan ha nytta av behandlingen, 
och vad detta kostar, skulle överenskommelser kunna göras som 
blir bättre för patienterna, sjukvården och industrin. Det viktiga vid 
bedömning av värdet av nya läkemedel är den samlade patientnyttan 
och kostnaden för samhället. 

• Om staten under en viss tid, medan kunskap skaffas om värde och 
användning, betalar för innovativa läkemedel blir dessa en fri nyt-
tighet för landstingen. Detta stimulerar till användning, men kräver 
uppföljning och styrning för att minska risken för överkonsumtion.

5. Samordna resurserna för värdering och införande av innovativa lä-
kemedel (och andra medicinska metoder) på den nationella nivån, och 
utveckla kompetensen inom landstingen för utvärdering, implementering 
och uppföljning.
• Läkemedelskontrollen och besluten om betalning för nya läkemedel 

baseras i allt högre grad på samma data från kliniska prövningar, och 
har samma behov av uppföljningsdata av effekter i klinisk praxis. 
Samtidigt går utvecklingen i riktning mot att dessa beslut allt mer 
måste samordnas på Europanivå. Det finns också vinster i samarbete 
mellan länder när det gäller medicinsk och ekonomisk utvärdering 
och studier av läkemedels konsekvenser inom sjukvården. 
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   7. sammanfattnIng, slutsatser och fÖrslag

• Det är viktigt att all den samlade kunskap, inklusive data om läke-
medels värde, som till exempel i TLV:s utredningar om kostnadsef-
fektivitet bygger på, görs tillgänglig för alla intressenter. Detta är 
en förutsättning för transparens och beslut utifrån objektiva och 
verifierbara kriterier.

• Sjukvården har ansvaret för att beslut om värdebaserad användning 
och ersättning implementeras, och att relevanta data samlas in för 
utvärdering och uppföljning. Landstingen, enskilt eller i samverkan, 
måste därför ha en aktiv roll i hela processen. De behöver avsevärt 
utveckla sin kompetens för att medverka i utvärdering, implemente-
ring och uppföljning av nya läkemedel. Det är viktigt att insatserna 
koordineras regionalt och nationellt. 

• En arbetsfördelning mellan landstingen och staten, liknande den 
som finns på den europeiska nivån mellan EMA/EUnetHTA och 
de nationella läkemedels-/HTA-myndigheterna, skulle skapa ansvar 
och delaktighet för genomförandet av värdebaserad användning och 
ersättning för innovativa läkemedel och andra medicinska metoder.
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Författare
Bengt Jönsson är professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm 
och internationellt verksam som forskare och rådgivare. Han är en av 
Europas främsta hälsoekonomer och har bland annat varit ordförande 
i både den svenska och den internationella hälsoekonomföreningen. 
Han är vice ordförande i EU-kommissionens expertgrupp för hälso- 
och sjukvård. Han var under 1990-talet vetenskapligt ansvarig för ett 
stort SNS-projekt, Nya spelregler för hälso- och sjukvården, och har senare 
medverkat i studierna Hälsa, vård och tillväxt (2004) och Medicin för 
Sverige! Nytt liv i en framtidsbransch (2007). 

Han är medförfattare till en av projektets delstudier. 
E-post: bengt.jonsson@hhs.se

Katarina Steen Carlsson är forskningsledare vid Institutet för hälso- 
och sjukvårdsekonomi, IHE, Lund, samt forskare i hälsoekonomi vid 
Lunds universitet. 

Hon var huvudansvarig för projektets förstudie och är medförfattare 
till fyra av delrapporterna. 

E-post: katarina.steen_carlsson@ihe.se 

Tack!
En färdig bok är ett resultatet av ett lagarbete. I detta fall gäller det i 
särskilt hög grad eftersom den markerar slutet på ett omfattande projekt 
som pågått under flera år. Vi har på olika sätt medverkat i detta projekt 
och vill tacka alla övriga medverkande; projektledare och övriga på SNS, 
referensgruppen, forskare och författare av delstudier, och alla som kom-
menterat och generöst bidragit med synpunkter. Ett speciellt tack till 
SNS forskningsledare Göran Arvidsson, vars insatser varit avgörande 
för att föra projektet i mål. Ni har alla bidragit till det som blev bra. 
För allt som kunde gjorts bättre tar vi som författare det fulla ansvaret.
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Referensgrupp
Nedanstående företag, organisationer och myndigheter representerades 
i forskningsprogrammets referensgrupp genom angivna medarbetare. 
Ordförande var Michael Sohlman.
 
Nadia Bracken och Therese Carlborg, AbbVie 
Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten 
Eva Fernvall, Apoteket AB 
Suzanne Håkansson och Martin Henriksson, AstraZeneca 
Thomas Broberg, Finansdepartementet 
Johan Christenson, HealthCap 
Anna Käll, Janssen 
Anders Blanck, LIF – De forskande läkemedelsföretagen 
Susanne Baltzer och Lars Dagerholt, Läkemedelsverket 
Billie Pettersson och Jacob Tellgren, Merck Sharp & Dohme 
Erik Fahlbeck, Näringsdepartementet 
Johan Brun och Kerstin Falck, Pfizer 
Pontus Johansson, Socialdepartementet 
Maarten Sengers, Socialstyrelsen 
Magnus Thyberg, Stockholms läns landsting
Bo Claesson, Sveriges Kommuner och Landsting 
Stefan Odeberg, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
Maria Landgren och Jenni Nordborg, Vinnova

Granskning
Värdefulla synpunkter har lämnats av ledamöter i referensgruppen samt 
av särskilda granskare: 
Kristian Bolin, professor, Centrum för Hälsoekonomi och Handelshög-
skolan vid Göteborgs universitet 
Mikael Hoffmann, med.dr, chef för Stiftelsen NEPI (Nätverk för läke-
medelsepidemiologi) och tidigare överläkare i klinisk farmakologi vid 
Universitetssjukhuset, Linköping 
Lars-Åke Levin, professor, Institutionen för Medicin och Hälsa, Lin-
köpings universitet. 
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SNS forskningsprogram Värdet av nya 
läkemedel

Syfte
Syftet med forskningsprogrammet har varit att bidra med kunskapsunderlag 
för beslut som styr tillgången till nya läkemedel och hur läkemedel används. 
Fokus har legat på att belysa värdet av – framför allt nya – läkemedel ur 
ett brett och långsiktigt samhällsperspektiv. Baserat på både teoretiska och 
empiriska studier skulle programmet utmynna i policyslutsatser.

Studier 
Arbetet inleddes under våren 2011 med en förstudie. I förstudien gick tre 
hälsoekonomer igenom den internationella litteraturen på området och 
kartlade hur värdet av läkemedel kan studeras. 

Forskningsprogrammet utformades därefter som en serie fristående 
teoretiska och empiriska studier som även skulle kunna utgöra underlag 
för en policyinriktad slutrapport. Delstudierna avrapporterades efter hand 
varvid såväl resultat som policykonklusioner presenterades och diskuterades. 

Slutrapportens syfte var att ge en samlad beskrivning och analys av 
frågor och svar som väckts i forskningsprogrammet och i annan relevant 
forskning, att redovisa slutsatser och att presentera policykonklusioner som 
underlag för debatt och förändringsarbete. 

Arbetet genomfördes i tre faser med slutrapportering i november 2013:
Fas 1: Empiriska studier av utvalda terapiområden
• Bröstcancer, kronisk myeloisk leukemi och diabetes.
• Reumatoid artrit.
• Hjärt- och kärlsjukdom.

Fas 2: Kompletterande empiriska och teoretiska studier som belyser olika aspekter 
med stor policyrelevans
• Samband mellan nya läkemedel, livslängd och vårdkostnader i Sverige.
• Regionala skillnader i användningen av nya läkemedel – kartläggning 

och analys. 
• Värdering, beslut och implementering: introduktion av nya läkemedel 

med exempel från cancerbehandling.
• Nya läkemedel i tidig implementeringsfas: kan analyser av svenska 

registerdata bidra med ny kunskap om förekomst av och kostnader för 
läkemedelsrelaterad sjuklighet? 

• När är det rimligt att betala själv? Om samhällets respektive individens 
ansvar för att finansiera läkemedel och läkemedelsnära produkter. 
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• Räkna med register och randomisera mera – ett smartare sätt att få 
kunskap i vården. 

Fas 3: Slutrapport med övergripande slutsatser och konkreta policyförslag. 

Seminarier och konferenser
Större konferenser där delstudier har presenterats och diskuterats har hål-
lits i maj 2012 samt i februari, maj och oktober 2013. Samtliga studier har 
dessutom seminariebehandlats och ett antal rundabordssamtal med särskilt 
inbjudna har hållits.

Referensgrupp
En referensgrupp har följt arbetet och bidragit med faktauppgifter samt 
synpunkter på frågeställningar och rapportutkast. Forskarna har utfört sitt 
arbete självständigt och under full akademisk frihet. 

Finansiering 
Finansieringen har skett genom bidrag från följande företag, myndigheter 
och organisationer: AbbVie, Apotekarsocieteten, Apoteket AB, Astra-
Zeneca, HealthCap, Janssen, Kronans Droghandel, LIF – De forskande 
läkemedelsföretagen, Läkemedelsverket, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms läns landsting och Vin-
nova. 

Rapporter
Värdet av nya läkemedel – en förstudie av Ulf-G. Gerdtham, Ulf Persson 
och Katarina Steen Carlsson, Institutet för hälso-och sjukvårdsekonomi 
(IHE), Lund. Maj 2011.

Målinriktad behandling av bröstcancer av Adam Lundqvist, Nils Wilking, 
Ulf-G. Gerdtham, Ulf Persson och Katarina Steen Carlsson. Wilking 
Region Skåne och Karolinska Institutet; övriga IHE. Januari 2013.

Medicinska framsteg i behandling av kronisk myeloisk leukemi av Adam Lund-
qvist, Anne-Charlotte Norlenius Ohm, Paul Dickman, Martin Höglund, 
Leif Stenke, Ulf-G. Gerdtham, Ulf Persson, Magnus Björkholm och Kata-
rina Steen Carlsson. Norlenius Ohm, Dickman, Stenke, Björkholm Karo-
linska Institutet; Höglund Uppsala universitet; övriga IHE. Februari 2013.

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar – exempel på 
användning av svenska hälsodataregister av Martin Neovius, Institutionen 
för medicin, Karolinska Institutet. Februari 2013.
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Värdet av statiner – användningsmönster och följsamhet vid behandling av 
Ingegärd Anveden Berglind, Helle Kieler, Marie Linder, Anders Sundström, 
Björn Wettermark, Anna Citarella och Morten Andersen, Institutionen för 
medicin, Karolinska Institutet. Februari 2013.

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv av Katarina Steen Carls-
son, Christian Berne, Pierre Johansen, Gustav Lanne och Ulf-G. Gerdtham. 
Berne Akademiska sjukhuset Uppsala; övriga IHE. Februari 2013.

The Value of Pharmaceutical Innovation – within the context of policies that im-
pact use of new medicines in Sweden av Billie Pettersson, MSD (gästforskare 
vid SNS i detta projekt) och Frank R. Lichtenberg, Columbia University, 
New York. Maj 2013.

Värdering och implementering av nya läkemedel – med exempel från cancerom-
rådet av Bengt Jönsson, Handelshögskolan i Stockholm, och Nils Wilking, 
Karolinska Institutet. Maj 2013.

Professionen, pennan och pengarna – regionala skillnader i användning av lä-
kemedel av Mats Brommels, Johan Hansson, Emma Granström och Emma 
Wåhlin, Medical Management Centrum (MMC), Karolinska Institutet. 
Maj 2013.

Nya läkemedel och läkemedelsrelaterad sjuklighet – analysmöjligheter i svenska 
registerdata av Hanna Gyllensten, Nordic school of public health NHV, 
Göteborg, och Katarina Steen Carlsson, IHE. Oktober 2013.

Räkna med register och randomisera mera! Inför pragmatiska, registerbaserade, 
randomiserade prövningar i svensk rutinsjukvård av Martin Neovius och 
Joakim Ramsberg, Karolinska Institutet. Oktober 2013.

Läkemedel − när är det rimligt att betala själv? av Per Carlsson och Gus-
tav Tinghög, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet. 
Oktober 2013.

Värdet av läkemedel. Slutrapport. Av Bengt Jönsson, Handelshögskolan i 
Stockholm, och Katarina Steen Carlsson, IHE. November 2013.
Samtliga rapporter kan laddas ner från www.sns.se.

Forskningsledare
Johanna Lind, med.dr, t.o.m. januari 2013
Göran Arvidsson, docent, fr.o.m. februari 2013


