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Det finns stora otillfredsställda medicinska behov 
bland de svårt sjuka patienter som har en sällsynt 
sjukdom och som i dag helt saknar effektiv be-

handling. Före år 2000 fanns det inget regelverk för dessa 
läkemedel inom EU och inte heller något incitament för 
läkemedelsföretagen att utveckla nya läkemedel för dessa 
sjukdomar – därför kallas de orphan drugs eller särläke-
medel. 

För att patienter med sällsynta sjukdomar skulle få möj-
lighet att få vård på samma villkor som patienter med van-
ligare sjukdomar har man infört en rad incitament – till 
exempel EU:s regelverk för särläkemedel år 20001 och EU-
rådets rekommendationer för sällsynta sjukdomar år 20092. 
Efter introduktionen av EU:s regelverk har fler än 1 194 sub-
stanser fått särläkemedelsstatus, men bara 85 har fått mark-
nadsföringsgodkännande (cirka 7 procent)3. 

Trots att antalet sällsynta sjukdomar och personer som 
drabbas kan tyckas vara många, är det väldigt få som får 
behandling. Endast 1 procent av de identifierade sällsynta 
sjukdomarna har i dag behandling. I debatten sätter man 
ofta likhetstecken mellan ”nya, innovativa läkemedel med 
hög kostnad” och särläkemedel. Det är dock viktigt att hål-
la i minnet att samhället aktivt stimulerat utvecklingen av 
särläkemedel via lagstiftning och stimulansåtgärder4.

Framtidsanalyser
Många tror att särläkemedel och dess kostnad kommer att 
öka dramatiskt i framtiden och flera studier har analyse-
rat kostnaden av särläkemedel ur olika aspekter. År 2004 
uppskattade Europakommissionen att kostnaden för sär-
läkemedel skulle öka från 0,07 procent till upp till cirka 
8 procent av EU:s läkemedelskostnad år 20105. I en senare 
belgisk studie år 2008 beräknades budgetpåverkan av sär-
läkemedel öka från 1,9 procent till 4 procent år 20136. Ingen 
studie har än så länge har kartlagt den svenska marknaden.

I februari i år publicerades en studie i Orphanet Journal 
of Rare Diseases där budgetpåverkan av särläkemedel i Sve-
rige och Frankrike studerades fram till 20207. Studien är 
baserad på samma modell som en tidigare studie publicerad 
2010 som uppskattar budgetpåverkan av särläkemedel i hela 
Europa. Resultatet för den svenska delen visar att budget-
påverkan av särläkemedel långsiktigt kommer att förbli 
mindre än 5 procent av den totala läkemedelsbudgeten. 

Modellen i studien är dynamisk och bygger på fyra sub-
analyser som estimerar trender för särläkemedelsstatus, 
marknadsföringsgodkännande, försäljning, och budgetpå-
verkan på den svenska och franska läkemedelsmarknaden. 
Modelleringen utgår från historiska data för dessa fyra in-
formationsmängder.

NY STUDIE VISAR:

Kostnaden för särläkemedel förblir 
en liten del av läkemedelsmarknaden

En ny publikation som tittat på kostnaderna för särläkemedel i bland annat Sverige 
visar att dessa kostnader fram till 2020 kommer ligga under 5 procent av den totala 
läkemedelsbudgeten. Det innebär en möjlighet att förbättra behandlingen för några 
av de svåraste sjukdomarna och mest utsatta patienterna i samhället. Det skriver 
Cassandra Julin, Celgene och Karolina Antonov, LIF, i den här artikeln.
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särläkemedel

Modelleringen visar att det 2020 kommer att finnas 152 
godkända särläkemedel och att det genomsnittliga försälj-
ningsmedelvärdet för särläkemedel kommer att uppgå till 
11,1 miljoner SEK under de första fyra åren efter lansering 
och för att sedan öka till 21,5 miljoner SEK 12 år efter lan-
sering. Modellen räknar med en generell marknadstillväxt 
på 2 procent per år från 2013, vilket är en konservativ be-
räkning utifrån historisk data. 

Analyser av historiska data visar att under de första 6 
åren efter introduktionen av EU:s regelverk år 2000 växte 
särläkemedlens kostnadsandel till 0,7 procent av den to-
tala läkemedelskostnaden. Mellan 2006 och 2009 ökade till-
växten för att sedan sakta ner till 2,5 procent år 2012.

Modellen estimerar att kostnadsutvecklingen för särlä-
kemedel kommer att växa från 2,7 procent till 3,9 procent 
år 2018. Sedan kommer den att plana ut och nå en platå runt 
4,1 procent av den totala läkemedelsförsäljningen. 

Studien omfattar även en sensitivitetsanalys där de olika 
faktorernas inverkan på slutresultatet analyseras. Sensiti-
vitetsanalysen visade att det var få faktorer som påverkade 
slutresultatet signifikant. 

• Den ena av de två faktorer som hade en signifikant inver-
kan var sannolikheten att substanser med särläkemedels-
status når marknadsföringsgodkännande. Om man an-
vänder data från att regelverket för särläkemedel just kom 
på plats – då den högsta procentsatsen av substanser med 
särläkemedelsstatus fick marknadsföringsgodkännande 
– landar kostnadsandelen för särläkemedel på 9 procent. 
Detta är inte ett realistiskt scenario eftersom det inklude-
rar ett antal läkemedel som var långt fram i utvecklingen 
när regelverket kom på plats. Därefter minskade antalet 
produkter som blev godkända.

• Den andra faktorn av betydelse var om medelvärdesför-
säljningen efter lansering fördubblades – då landar budget-
påverkan på 8,1 procent av den totala läkemedelskostnaden. 
Om det inte skulle ske någon prisändring efter utgång av 
marknadsexklusivitet ökar andelen särläkemedel av totala 
kostnaden till 5,7 procent jämfört med resultatet i studien.

Den mest robusta uppskattningen hittills
Modellen i studien är den mest robusta uppskattningen 
hittills av framtida påverkan av särläkemedel på läkeme-
delskostnaden i Sverige. Att särläkemedel endast är en be-
gränsad del av den totala läkemedelskostnaden beror på 
att få substanser med särläkemedelsstatus får marknads-
föringsgodkännande samt att patent löper ut på befintliga 
särläkemedel.

Studien är intressant eftersom den tittar specifikt på 
svenskt data och eftersom det är den första studien som 
uppskattar särläkemedlens kostnadspåverkan i Sverige. 
Den är också intressant eftersom försäljningsutvecklingen 
för särläkemedel inte är självklar, vilket kan bero på att det 
saknas finansieringslösningar i sjukvården. 

Resultatet i studien är i linje med tidigare studier. Denis 
med flera uppskattade att andelen av särläkemedel skulle 
stiga till 4 procent av den totala läkemedelskostnaden år 
2013 i Belgien8. Den tidigare studien med samma författare 

som den svenska studien från i år som uppskattade kost-
nadsutvecklingen för särläkemedel i hela EU, och där sär-
läkemedel estimerades nå en platå på 4,6 procent av den 
totala läkemedelskostnaden år 20169. Resultaten av analys 
av de franska data i samma studie från i år prognostiserar 
att kostnaden för särläkemedel i Frankrike kommer att sti-
ga till 4,9 procent av den totala läkemedelskostnaden år 
2020. 

Sammanlagt visar dessa studier är att särläkemedel kom-
mer att förbli en begränsad del av den totala läkemedels-
marknaden. Utifrån detta borde tillgång till behandling för 
några av de svåraste sjukdomarna och mest utsatta patien-
terna i samhället kunna förbättras avsevärt.
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EN HALV MILJON PERSONER PÅVERKAS
Ett särläkemedel är framtaget för behandling av sällsynta sjuk-
domar. En sällsynt sjukdom är ett livshotande eller svårt handi-
kappande tillstånd som påverkar små patientgrupper. Sjukdo-
marna är ofta kroniska och progressiva, och drabbar färre än 
5 av 10 000 personer. Det finns mellan 6 000 och 8 000 säll-
synta sjukdomar10 och det uppskattas att cirka en halv miljon 
personer i Sverige påverkas av en sällsynt sjukdom.
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