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läkemedelsanvändning

Jämfört med övriga länder i Europa har Sverige en god 
tillgång till nya substanser, men det är samtidigt stor 
variation på upptag av läkemedel. Tidiga NT-rekom-

mendationer, kliniska studier och specialisternas öppenhet 
för innovationer påverkar användning, men ger inte hela 
förklaringen. Tidig användning gynnar fortsatt utveckling 
och kan stärka ställningen som life science-nation. Den ak-
tuella rapporten presenterades på ett seminarium under 
årets Almedalsvecka.

Som underlag för analysen har vi använt IQVIAs glo-
bala och lokala försäljningsstatistik, olika offentliga källor 
och den årliga marknadsundersökning (IQVIA ICOMED) 
som genomförs bland 4.000 specialister. 

Kommer nya läkemedel till Sverige?
Majoriteten av de läkemedel som används i Sverige lanse-
rades för mer än 40 år sedan, och ytterligare 41 procent för 
15–40 år sedan. De första 7 åren, första halvan av patent-
tiden, görs det initiala pris-godkännandet och eventuellt 

uppdateras behandlingsriktlinjerna. Under andra halvan, 
år 7–14, stabiliseras volymerna. I vissa fall, till exempel 
inom hepatit C, är utvecklingen så snabb att nyare produk-
ter tar över och en volymminskning och prisreduktion kan 
ske redan under den första patentperioden.

Av de 76 substanser som lanserades mellan 2011–2012 
globalt fanns 51 procent tillgängliga i Sverige under 2013, 
jämfört med Tyskland som hade 58 procents tillgång. Detta 
beror framför allt på att särläkemedel finns tillgängliga i 
Tyskland tidigare än i Sverige. Jämfört med övriga länder i 
Europa har Sverige en god tillgång till nya substanser. Un-
der 2014–2015 godkändes 97 nya substanser och av dessa 
var 47 procent tillgängliga år 2016 i Sverige. Trenden är att 
färre nya godkända substanser finns tillgängliga i Europa 
och Sverige. Det finns inget tydligt orsakssamband men en 
förklaring är att framgången inom hepatit C har påverkat 
utrymmet för andra nya produkter. Många nya särläkeme-
del är också dyra och svårare att analysera [Bild 1].

Får svenska patienter tillgång   
Nya läkemedel är en het fråga i svensk hälso- och sjukvårdsdebatt. Diskussio-
nen handlar dels om att nya läkemedel ökar sjukvårdskostnaden, dels om att 
patienter inte får den bästa vården om de inte får tillgång till dem. I en aktuell 
rapport har IQVIA (tidigare IMS Health och Quintiles) analyserat hur tillgäng-
lighet och användning ser ut i Sverige jämfört med andra europeiska länder, 
och vilka faktorer som påverkar. Innehållet i rapporten sammanfattas i denna 
artikel av Ida Gustafsson och Per Troein.
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Användning av nya läkemedel i Sverige 
jämfört med andra europiska länder
Vi har studerat global försäljningsstatistik tillsammans 
med befolkningsstatistik från Världsbanken för att utvär-
dera upptaget av nya läkemedel i Sverige i jämförelse med 
andra europeiska länder. De länder som vi jämfört med är: 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike, Ir-
land, Portugal, Schweiz, Österrike, Belgien, Nederländerna, 
Finland, Norge och Danmark. 

Fokus är läkemedel som lanserats sedan 2010 inom can-
cer, astma och KOL, autoimmuna sjukdomar, hiv, hepatit 
C, diabetes, MS och antikoagulantia. Totalt inkluderades 76 
substanser i analysen, som kunde följas under en tidspe-
riod längre än 2 år och med upptag i fler än 5 länder. 

Vi analyserade försäljningsdata för respektive land, jäm-
förde upptaget av läkemedlet mot andra länder och stude-
rade volym per capita över tid. Marknadsandelar för samt-
liga produkter inom respektive terapiområde togs också 
fram för att undersöka om prevalens påverkar något tera-
piområde så att upptaget blir högre eller lägre jämfört med 
andra länder. 

Det är stor variation på upptag av läkemedel i Sverige. 
Terapiområden med nya läkemedel där upptaget är högt i 
Sverige, i jämförelse med andra europeiska länder, är au-
toimmuna sjukdomar och lungcancer. Exempel på läkeme-
delsgrupper där upptaget av nya läkemedel är högt är anti-
koagulantia och anti-TNF-hämmare [Bild 2]. Terapiområden 
med lågt upptag av nya läkemedel, i jämförelse, är astma, 
diabetes, blodcancersjukdomar, bröstcancer och MS. An-
ledningen till att exempelvis MS är ett område med lågt 
upptag av nya läkemedel beror på hög användning av lä-
kemedlet Mabthera i Sverige, som inte är indikerat för MS. 
Dessutom syns stora skillnader på produktnivå.

Denna användarbaserade analys visar att upptaget av 
nya läkemedel i Sverige, jämfört med andra europeiska län-

der, ligger på en medelhög nivå. Det är svårt att urskilja en 
tydlig trend för varje terapiområde utan en vidare analys.

Exempel på upptag per terapiområde 
De NOAKs (nya orala antikoagulantia) som godkändes i 
Sverige före 2010 har haft det lägsta upptaget i Europa, och 
Sverige är fortfarande ett av de länder i Europa som använ-
der mest warfarin. När Eliquis lanserades syntes en avvi-
kande trend och ett plötsligt snabbt upptag i jämförelse med 
andra europeiska länder. Det tog nästan två år för samt-
liga länder i Europa att faktiskt anamma de nya NOAKs, 
Pradaxa och Xarelto. Införandet av NOAKs i Sverige ligger 
över 5 år senare än i Tyskland. Under 5 år har den svenska 
sjukvården genomfört cirka 9 miljoner provtagningar och 
haft 3–4.000 fler allvarliga kardiovaskulära incidenter. 
Samtidigt har vi sparat 3,5 miljarder i läkemedelskostnad.

Hepatit C är ett område där vi i Sverige ansett oss ha ett 
högt upptag. Ur ett europeiskt perspektiv ser det däremot 
annorlunda ut. De produkter som lanserades först hade ett 
tidigt upptag, delvis på grund av att staten gick in och fi-
nansierade 70 procent av läkemedlen mot hepatit C. De lä-

Riktlinjer styr till stor 
del styr användningen 

av nya läkemedel och bidrog i 
några fall till lågt upptag över 
tid då nya läkemedel inte pre-
mierats över väletablerade 
äldre läkemedel.
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kemedel som lanserades därefter har däremot haft ett lågt 
upptag. Det land som överlag haft det högsta upptaget, ett 
år efter lansering, är Norge. 

Diabetes har ett stort fokus i södra Europa. Dessa länder 
uppvisar därmed också ett högt upptag av de produkter 
som lanserats sedan 2010. I Sverige har vi bland det lägsta 
upptaget i hela Europa, även över lång tid. De produkter 
som lanserats kännetecknas av lägre innovationsgrad, till 
exempel ändrade administrationssätt, kombinationspro-
dukter och andra mindre förbättringar som förenklar för 
patienter att ta sin medicin. Denna typ av innovation tycks 
inte premieras på den svenska marknaden till skillnad mot 
andra länder. Det innebär att Sveriges diabetespatienter inte 
får ta del av innovationer i samma utsträckning.

Vad påverkar tidig användning av nya läkemedel?
För att undersöka frågan om användning prövades sex olika 
hypoteser om varför användning i Sverige är hög eller låg. 
De läkemedel som ingår i undersökningen är tekniskt sett 
likvärdiga och har ett EMA-godkännande. Slutsatsen är att 
tidiga NT-rekommendationer, kliniska studier av specia-
listläkemedel och till viss del specialisternas öppenhet för 
innovationer kan ha betydelse för att vissa produkter har 
ett högt upptag. Men inget av detta är en garanti för hög 
användning, och det finns exempel på motsatsen.

Vad påverkar ett högt respektive lågt upptag?
Vid diskussioner med life science-företag väcktes ett flertal 
frågor kring orsaken till ett högt respektive lågt upptag. Sex 
faktorer bedömdes möjliga att testa utifrån ett hypotesper-
spektiv: Kanal, lanserande företag, NT-rekommendationer, 
nationella och lokala riktlinjer, kliniska studier samt kun-
skaps- och informationsskillnader.  

För samtliga 76 produkter som är med i analysen var ge-
nomsnittet liknande oavsett om det gällde en förskrivnings-
produkt eller en produkt som administreras på sjukhus. 
Det fanns i båda kategorierna produkter som både hade ett 
högt och lågt upptag och genomsnittet blev 42 procent för 
sjukhusprodukter och 36 procent för förskrivningsproduk-
ter. Av de 24 företag som lanserat de undersökta nya läke-
medlen var det inte något företag som enbart visade högt 
upptag och genomsnittet för alla företag var liknande. 

Har produkter med NT-rekommendation ett bättre upp-
tag? Av de 6 läkemedel som var med i analysen och hade 
ett högt upptag var det 5 som hade en positiv NT-rekom-
mendation. Bland de 38 produkter som hade ett medelupp-
tag var det 12 produkter som hade en positiv NT-rekom-
mendation och av de 32 produkter som hade ett lågt upptag 
var det 6 produkter som hade en positiv NT-rekommenda-
tion och 3 som hade en restriktiv NT-rekommendation.

Riktlinjer styr till stor del styr användningen av nya lä-
kemedel och bidrog i några fall till lågt upptag över tid då 
nya läkemedel inte premierats över väletablerade äldre lä-
kemedel. En annan förklaring är att riktlinjerna, både de 
nationella och lokala, inte alltid uppdaterats i den takt som 
nya innovativa läkemedel lanserats på den svenska mark-
naden [Bild 3].

Kliniska studier av specialistläkemedel ger en tidigare 
användning och ett högre upptag av läkemedel, vilket kan 
bero på att specialisterna bygger tidig kunskap i samband 
med att studien genomförs. Generellt kunde ett tidigt an-
vändande efter lansering identifieras i landsting som ge-
nomfört en klinisk studie. I landsting som inte genomfört 
någon klinisk studie började läkemedlen användas senare, 
och upptaget tog generellt sett längre tid. Det var framför 
allt landsting med stor befolkningsmängd som genomförde 
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kliniska studier av specialistläkemedel. För öppenvårdslä-
kemedel var sambandet inte lika tydligt [Bild 4].

För att utvärdera informations- eller kunskapsskillnader 
analyserades graden av innovation i kombination med ex-
ponering från läkemedelsbolag. Detta baseras på en enkät 
(IQVIA ICOMED), som besvaras av cirka 4.000 specialister 
i Sverige varje år.

Baserat på svaren från undersökningen är det lunglä-
kare och dermatologer som anser sig vara mest innovativa, 
medan allmänläkare, onkologer, hematologer i större ut-
sträckning styrs av riktlinjer. I analysen undersöktes också 
hur exponerad respektive specialitet var för de läkemedels-
bolag som hade en större andel produkter på marknaden. 
Dermatologer och reumatologer var de mest exponerade 
grupperna, vilket kan förklaras av utvecklingen inom anti-
TNF-området de senaste åren. De tre grupper som expone-
rades minst var neurologer, urologer samt barnläkare. Till 
sist undersöktes även om det fanns någon korrelation mel-
lan hur mycket respektive läkemedelsspecialitet exponerats 
i förhållande till upptaget av läkemedel inom respektive 
terapiområde. En viss korrelation kunde identifieras, om 
än relativt svag i förhållande till andra faktorer.

Många fördelar med tidig användning 
av nya läkemedel 
Framsteg sker ibland som genombrott, men oftare som 
stegvisa förbättringar. Bilar och mobiltelefoner är bra ex-
empel på detta. Ett medicinskt område som nyligen haft 
ett genombrott är behandlingen av hepatit C. Med den nya 
generationens produkter botas nästa alla patienter medan 
den tidigare generationens läkemedel främst gav besvärs-
fria perioder. Ett flertal länder har satt som mål att elimi-
nera hepatit C till år 2030, vilket är möjligt i dag med de 
nya behandlingarna.

Enligt gällande svenska rekommendationer är NOAKs (nya 
orala antikoagulantia) förstahandsval vid behandling av för-
maksflimmer, framför behandling med warfarin. NOAKs 
minskar risken för stroke, samt även risken för biverkning-
ar. Patienter som behandlas med warfarin måste ta ett blod-
prov var tredje vecka för eventuella dosjusteringar, vilket 
är resurskrävande för vården.

Kunskapsuppbyggnad i sjukvården sker dels genom kli-
niska prövningar och systematisk utvärdering, dels genom 
den behandlande läkarens personliga erfarenhet. Tid är en 
faktor och med en tidig start går kunskapsuppbyggandet 
fortare. Detta innebär att nya läkemedel uppnår sin fulla 
potential om de kombineras med tidig och relevant kun-
skapsuppbyggnad.

En värdebaserad prissättning innebär att ett nytt läke-
medel med tydliga fördelar mot redan godkända produkter, 
får ett högre pris. Samtidigt finns konkurrensfaktorer som 
gör att liknande produkter, som introduceras senare, oftast 
får likartat eller (efter rabatter) ett lägre pris. 

De flesta förespråkar att vi bör ta hänsyn till hur kost-
naden för läkemedel påverkar hela sjukvårdskostnaden (in-
klusive sparad tid för sjuksköterskor eller läkare) eller hela 
samhällskostnaden (inklusive kostnad för omvårdnad eller 
förlorad arbetsförtjänst). Principen är viktig, men i verklig-
heten hamnar kostnaderna ofta i olika budgetar – en po-
tentiell besparing inom sjukvården eller för samhället kan 
inte ställas mot en ökad läkemedelskostnad.

Tidig användning stimulerar läkemedelsutveckling 
och gynnar export
Tidig användning av nya läkemedel är också väsentligt för 
att stimulera utveckling av läkemedel i ett land. Detta leder 
långsiktigt både till en stark position som life science-nation 
och till ett stabilt exportnetto. Läkemedel är en viktig del av 
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Sveriges export och vi ligger på fjärde plats i EU (Dan-
mark, Irland och Belgien är främst) med ett markant 
handelsöverskott per capita för läkemedel. Vår nuva-
rande regering har identifierat ”Life Science” som ett 
framtidsområde. 

Drivkraft till förbättrad hälsa 
och en effektivare sjukvård 
Denna kartläggning av upptag och användning av 
innovativa läkemedel ger upphov till ytterligare frå-
geställningar: Hur ser avvägningen ut mellan pa-
tientnytta och kostnad? När kostnad diskuteras, är 
det då läkemedelskostnaden, totala sjukvårdskost-
naden, eller totalkostnaden för samhället som avses? 
Hur kan allokering mellan läkemedelskostnad och 
annan sjukvårdskostnad fungera rent praktiskt? Är 
prioriteringsgruppernas kapacitet, som till exempel 
NT-rådet, en väsentlig begränsning och hur löser vi 
detta i sådana fall?

Innovation på läkemedelssidan har varit en av de 
stora drivkrafterna för förbättrad hälsa och en effekti-
vare sjukvård. Kostnaderna för läkemedel är en stor 
utgiftspost och måste värderas och utvärderas nog-
grant. I Sverige är användandet av nya läkemedel väl-
digt ojämnt. Vår studie visar att i vissa fall missgynnas 
både patienten och sjukvårdssystemet av fördröjning-
ar i användandet av nya läkemedel. Frågan kräver de-
finitivt ytterligare uppmärksamhet, genom grundlig 
analys och åtföljande åtgärder.

IDA GUSTAFSSON, Senior consultant, IQVIA

PER TROEIN, VP Strategic partners, IQVIA

Rapport: NYA LÄKEMEDEL – NÅR DE PATIENTEN I SVE-
RIGE? Upptag av nya läkemedel i Sverige, jämfört med andra 
europeiska länder
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Vad kan läkemedelsreklam 
lära av biobiljetter,  
popcorn och katastrofer?

En hel del, om du frågar mig. På Qre gillar vi att  

mixa erfarenheter och även om du känner oss som  

en läkemedelsbyrå tror vi att andra influenser berikar.  

Jag har lång erfarenhet av att skapa lönsamma  

kundrelationer och säljdrivande kommunikation  

som bygger varumärke. Tidigare från vitt skilda  

branscher, bland annat för SF Bio och Röda Korset.  

 

Läkemedel då? Jo då, jag har jobbat med både Rx  

och OTC. Och tillsammans med mina kollegor på  

Qre gör vi nu morgondagens läkemedelsreklam.

Hör gärna av dig.
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Gedeon Richter, Hollister, Kanmed, H. Lundbeck, Moberg Pharma, Novartis,  

Otsuka, QuintilesIMS, Roche, Sandoz, Shire, Théa, Tillotts och Vertex. 




