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• De flesta nya innovationer är bra, men långt ifrån alla. För att 
möjliggöra användandet av nya (bra) innovationer med en 
hållbar ekonomi krävs en tydlig evidensbaserad prioritering

• Syftet med rapporten är därför att undersöka om dagens 
processer för prioritering och införande av nya interventioner 
i hälso- och sjukvården säkerställer att det som 
implementeras och finansieras ger verklig patientnytta till en 
rimlig kostnadseffektivitet.

Syfte
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Den etiska plattformen
1. Människovärdesprincipen

2. Behovs- och solidaritetsprincipen

3. Kostnadseffektivitetsprincipen

Prioriteringsgrunder
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För att kunna fatta beslut om prioriteringar och ordnat införande utifrån 
den etiska plattformen krävs evidens om olika interventioners 
behandlingseffekter och kostnadseffektivitet. 
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• Processer för ordnat införande utifrån prioriteringsgrunderna
– TLV & NT-rådet (Läkemedel)
– MTP-rådet (medicintekniska produkter)
– SBU, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten (riktlinjer, 

rekommendationer)
– HTA-råd i sjukvårdsregionerna

Prioriteringar utifrån evidensbaserad medicin
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• Dagens processer säkerställer inte tillräckligt väl att nya 
innovationer som introduceras har en rimlig patientnytta och 
kostnadseffektivitet

• I rapporten exemplifieras detta med 3 kostnadsdrivande 
exempel med många problematiska* nya innovationer
– Läkemedel (cancerläkemedel)
– Kirurgi (claudicatio-kirurgi utan nytta)
– Teknik (ultrarena operationsrum)

* dyra och med högst oklar patientnytta eller dokumenterat avsaknad 
patientnytta

Vård utan tillräcklig nytta
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• Av 60 nya godkända cancerläkemedelsindikationer i Sverige 
åren 2010-2020 har en majoritet ingen dokumenterad
evidens på kliniska förbättringar

• Majoritet bygger på påvisade förbättringar i surrogatutfall
– Progressionsfri överlevnad
– Responskvot

• Bland de läkemedel med dokumenterad evidens på kliniska 
förbättringar är den genomsnittliga överlevnadsvinsten 2-3 
månader

Vård utan tillräcklig nytta: läkemedel
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• Problemet med surrogatutfall och behovet av uppföljning
• Exempel (ett av flera) är behandling vid lungcancer med ceritinib

– Infördes i förmånen år 2015
– Endast ”single-arm” data tillgängligt vid beslut
– Behandlingskostnad ca 50 tkr per månad

• Uppföljande RCT-studie publicerades 2017

Vård utan tillräcklig nytta: läkemedel
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• Mycket kirurgi införs på bred front utan dokumenterad 
evidens på förbättrade kliniska utfall

• Omtalat exempel under senaste 10-20 åren är 
breddinförande av robotassisterad kirurgi

• I rapporten lyfts exemplet med kirurgiska interventioner vid 
Claudicatio (”fönstertittarsjuka”)
– Insatser som kostar mer än 100 miljoner kronor per år
– Svensk studie med lång uppföljning visar ingen som helst 

förbättring i utfall jämfört med fysisk aktivitet och 
läkemedelsbehandling

Vård utan tillräcklig nytta: kirurgi
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• Postoperativa infektioner är smärtsamt och farligt för patienter 
och leder till stora kostnader

• Många insatser för att minska omfattningen av dessa, på senare 
år mycket drivet kring ”ultraren” luft
– Kan uppnås med nya dyra ventilationslösningar (LAF, TAF)

• Har kunnat visa sig minska bakteriemängden vid odlingar, men 
WHO, Cochrane, NICE, HTA-centrum m.fl. har sammanfattat att 
ingen evidens finns för att det minskar infektioner

• Breddinförs på svenska sjukhus för hundratals miljoner kronor

Vård utan tillräcklig nytta: teknik
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• Regulatorisk optimism
– Att förlita sig på förbättringar på surrogatutfall istället för kliniskt relevanta 

utfall
– Att i allt större utsträckning förlita sig på studier utan jämförelsegrupp

(“single-arm trials”)

• Orimlig kostnadseffektivitet?
– Idag accepteras nya innovationer med en ökad kostnad på omkring 1 miljon

kronor per vunnet friskt levnadsår, vilket med fasta budgetar (troligtvis) 
innebär att mer hälsa trängs undan än vad nya innovationer skapar

• Evidensens kris i vetenskapssamhället
– Replikerbarhetsproblem & publikationsbias

• Allmänintresse kontra särintresse

Vad förklarar införandet av vård med otillräckligt värde?

| INSTITUTE OF MEDICINE   |   SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND COMMUNITY MEDICINE 12/ 14



UNIVERSITY OF GOTHENBURG   |   SAHLGRENSKA ACADEMY

Det behövs en stärkt roll för evidensbaserad prioritering där 
nya innovationer införs om, och endast om, de kan visa rimligt 
dokumenterad evidens kring patientnytta och 
kostnadseffektivitet
• Stärkt evidens – striktare krav på data vid ordnat införande 

och med tydliga uppföljningskrav
• Officiella icke-göra listor med öppna jämförelser
• Reviderad gräns för kostnadseffektivitet
• Stärka hälso- och sjukvården som kunskapsorganisation

Policyförslag
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Tack!
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