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referat

Niklas Hedberg från Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket, TLV, talade om aktuella utmaningar 
för verksamheten. En del läkemedel används min-

dre än de borde, andra används för mycket. Att landstingen 
värderar ett läkemedel annorlunda än TLV är också en ut-
maning att ta tag i.

Läkemedel utvecklas i dag på ett annat sätt än de tidi-
gare gjorts vilket gör att det sker förändringar längs vägen. 
Kostnaderna fördelas inte optimalt. Företaget bär alla kost-
nader om läkemedlet inte blir subventionerat och myndig-
heterna tar hela kostnaden om det blir subventionerat så 
länge produkten är registrerad. 

En annan utmaning är att försäljningen av läkemedel 
utanför förmånen har ökat, även om trenden nu verkar ha 
planat ut. 

För att hantera dessa utmaningar har TLV nya arbetssätt: 

• Fullmaktgruppen. Genom att ge fullmakt till landstingen 
har dessa rätt att ta del av TLV:s utredningsmaterial. 

• Trepartsöverläggningar. TLV, landstingen och företagen har 
överläggningar.

• Samverkan med andra myndigheter. Till exempel Läkeme-
delsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medi-
cinsk och social utvärdering, (SBU).

• Landstingen hjälper TLV med klinisk nyttovärdering. Lands-
tingen gör en bedömning av behovet av den nya produkten. 

• TLV hjälper landstingen med hälsoekonomisk utvärdering. TLV 
utvärderar klinikläkemedel på förfrågan från NT-rådet (nya 
läkemedelsterapier).

• Utvecklad patientsamverkan. TLV man har fortlöpande 
diskussioner med patientorganisationer för att höra deras 
åsikter. Man letar dock efter mer strukturerade samver-
kansformer med patienter. 

För att klara de utmaningar kring prissättning av läkemedel som man står inför i 
dag, måste man anpassa sitt arbetssätt, blicka ut mot vad som händer i Europa och 
vara öppen för  nya betalningsmodeller. Det är några av de många frågor som dis-
kuterades vid det seminarium som i slutet av januari ordnades av Dagens Medicin 
Agenda och Läkemedelsmarknaden. 

Många utmaningar vid       
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• Utveckling av stegvist godkännande. Kan man introducera 
läkemedel i tidiga faser till patienter, trots de osäkerheter 
som finns? 

Här frågade sig Niklas Hedberg om det är till gagn eller 
harm för patienten med tidigt användande och menade att 
om det gäller allvarliga sjukdomar, där patienterna löper 
stor risk att dö om de inte behandlas, är det naturligtvis 
bättre att de behandlas trots att läkemedlet kanske inte är 
helt färdigt. Målet är att få ett mer strukturerat och kontrol-
lerat användande. Det ska också finnas möjlighet att höja/
sänka priset beroende på resultat. Det måste tas fram en 
möjlighet att dela på kostnaderna när läkemedlet är under 
utveckling. 

• Ordnat införandeprocess. Målet är att horizon scanning-
fasen ska bli mer aktiv. TLV ska göra samma arbete oavsett 
var initiativet kommer från. (Horizon scanning innebär att 
man identifierar nya indikationer för redan godkända lä-
kemedel och nya substanser som kommer att introduceras 
på läkemedelsmarknaden inom kort.)

• Landstingens samverkansmodell. Sedan årsskiftet 2014/2015 
finns en ny landstingsgemensam samverkansmodell som 
har fokus på prissättning, förhandling, introduktion och 
uppföljning av läkemedel. 

Niklas Hedberg presenterade också en modell där priset 
ska kunna justeras uppåt eller nedåt efter godkännandet 
beroende på resultat av behandlingen.

Han avslutade med att peka på likheter mellan det euro-
peiska systemet. Vid en omröstning bland deltagarna om 
nuvarande system skulle göras om eller vara som det är tyck-
te cirka 75 procent att systemet var bra men borde justeras, 
medan cirka 25 procent tyckte att det borde göras om helt.

Ett europeiskt perspektiv
Richard Bergström från EFPIA, den europeiska läkemedels-
industriföreningen, talade om huruvida det finns en fram-
tid bortom internationell prissättning. 

Den stora frågan i Europa är att läkemedelsmyndigheterna 
måste bli starkare och bättre på att förhandla med industrin. 
Europasamarbetet har tagit fart och det finns en överenskom-
melse mellan alla medlemsländer i Europa att man från 2020 
ska ha en gemensam plattform för effektbaserad prissättning. 
Men det finns inget föregångsland i Europa, även om Sverige 
ligger långt fram i arbetet. I Belgien och Holland ska man an-
vända sig av managed entry agreements som är ett europeiskt 
begrepp som påminner om ordnat införande. 

 prissättning av läkemedel
Niklas Hedberg

Richard Bergström
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En annan aktuell fråga är en ny prismodell för cancerlä-
kemedel. Det finns många alternativ som diskuteras i Eu-
ropa, ett av dessa är olika pris för olika indikationer. Andra 
frågor är hur man ska betala för cellterapi och hur man ska 
prissätta förebyggande behandling med exempelvis de nya 
alzheimerläkemedlen. Pay for performance (pfp) är en bra 
idé men svårt att tillämpa. Betalarna vill helst bara ha en 
rak rabatt, annat är för krångligt. 

Richard Bergström menar att prissättning av läkemedel 
ska vara värdebaserad (man grundar prissättningen på hur 
produktens fördelar uppfattas av kunden i stället för på den 
exakta kostnaden för att utveckla produkten). Men den ska 
också ta hänsyn till när värdet minskar. Det gäller att hitta 
en kombination där hälsoekonomi och något annat till slut 
ger ett rimligt pris.

Ett land som Sverige kan lära av är Belgien. Där har lä-
kemedelsindustriföreningen skrivit ett avtal med myndig-
heterna att läkemedel ska komma snabbare till patienterna 
och följas upp kontinuerligt och att betalning ska ske efter 
utfall. Både myndigheter och företag är nöjda, men systemet 
är inte utvärderat under en längre tidsperiod.

Framtidens betalningsmodeller
Ulf Persson från IHM diskuterade framtidens betalnings-
modeller och använde Öresundsbron som ett exempel. 
Bron bryggdes av privata medel och nu finns det olika be-
talningssystem för att få tillbaka investeringarna. Priset är 
till exempel olika för olika kunder och hur frekvent man 
använder bron. Detta till synes komplicerade system känns 
ändå naturligt för användarna.

Han menade också att det är dags för en ny betalnings-
modell för läkemedel. Kunderna är otåliga och vill inte vän-
ta, till exempel på att patentet ska gå ut och priset falla. De 
vill kunna behandla patienter med metoder som de vet botar. 

Värdet av en behandling beror på patient, jämförelsebe-
handling och sjukvårdens organisation. Med andra ord 
styrs effekten av vilka läkemedel som man använder till-
sammans med eller vilka läkemedel man följer upp med. 
Det är därför svårt att sätta värde. 

Frågan är också om priset kan baseras på genomsnittligt 
värde för olika indikationer eller om man kan man ha olika 
rabatter för olika patienter. 

Behandling till bot begränsas av att betalaren har för 
snävt perspektiv både gällande budget och tid. Kostnadsef-
fektivitet står mot kostnadens storlek. 

Det är dags för en ny 
betalningsmodell för 

läkemedel. Kunderna är otå-
liga och vill inte vänta, till 
exempel på att patentet ska 
gå ut och priset falla. De vill 
kunna behandla patienter med 
metoder som de vet botar.

Ulf Persson



   pharma industry nr 2-16   17

Betalningsmodellen ska i en betalares perspektiv möjlig-
göra att:

• Patienten snabbt får tillgång till nya läkemedel.

• Man minskar osäkerheten i kostnader och klinisk evi-
dens.

• Optimerar användandet, det vill säga att man varken 
över- eller underbehandlar.

En annan fråga som Ulf Persson tog upp var om det är 
möjligt att införa ett kreditsystem för att kunna behandla 
nu och betala senare. Detta har diskuterats i USA för att fi-
nansiera behandlingen med de nya hepatit C-läkemedlen. 

Det finns också olika sätt att hantera priset för att mins-
ka osäkerheten i kostnader och klinisk evidens. Man kan 
ha:
• CED coverage. Ersättning för lovande produkter där det 
ännu saknas klinisk evidens. LFN/TLV har tillämpat detta 
med bland annat Duodopa i Parkinson’s sjukdom och Ris-
perdal Consta vid schizofreni.

• Conditional treatment continuation, CTC. Endast patienter 
som gynnas av behandlingen står kvar på behandlingen. 
Under de första månaderna erbjuds läkemedlet gratis av 
tillverkaren. Om behandlingsmålen uppfylls efter 3 måna-
ders behandling så fortsätter man och läkemedlet ersätts 
av nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Detta har till-
lämpats för bland annat Alzheimers i Italien. 

Det är inte lätt att veta vilken modell man ska ta. Det be-
ror på hur den befintliga modellen ser ut och vilka andra 
modeller som finns. Kanske kan man använda sig av olika 
betalningsmodeller i olika skeden av produktens liv. Då får 
man ett differentierat prissättningssystem.

Efter presentationen fick publiken genom en webbsida 
svara på frågan om besparingarna på gamla läkemedel lett 
till ökad användning av nya innovativa läkemedel. Publi-
ken svarade med stor majoritet att besparingarna i alltför 
liten omfattning används till nya innovativa läkemedel. 

Verktyg för ny prissättning
Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV, menade att 
det finns verktyg för ny prissättning, men att för detta be-
hövs: ett resonemang kring betalningsvilja, bättre uppfölj-
ningsmöjligheter, bättre utvecklad dialog med patienter 
och läkare samt att aktörerna måste vara överens om vägen 
framåt och ta gemensamt ansvar. Det måste också finnas en 
etisk plattform för ett sådant system. Hur man än tänker är 
en helt fri prissättning inte hållbar. 

Jonathan Lind Martinsson talade mycket om problemen 
med särläkemedel och det faktum att dessa kostar mer per 
patient att behandla en liten grupp svårt sjuka än en stor 
grupp. Han frågade sig också hur god effekt ett nytt läke-
medel behöver ha och hur vi vet att det har det när de an-
vänds tidigt?

Ett nytt system för prissättning måste tåla en ökad kom-
plexitet och innehålla en dynamik i beslut och pris och an-
vändning av ett nytt läkemedel.

En av konferensens deltagare, Michael Hoffman, tog upp 
att det stora problemet med särläkemedel oftast landar i 
den etiska plattformen. Hur ska man kunna försvara att 
behandla eller inte behandla med pengar som skulle kunna 
hjälpt andra med samma samhällsvinst? Han menade ock-
så att diskussionen kring särläkemedel måste tas av politi-
ker och inte bara av företag, landsting och myndigheter. 
Politiker måste kunna ta obekväma beslut för att ge en väg 
framåt. Vidare ansåg han att man gång på gång måste gå 
tillbaka till frågan eftersom samhället förändras med nya 
politiker, nya medborgare och nya teknologiska landvin-
ningar.

Jonathan Lind Martinsson efterlyste dialog med indu-
strin och trycker på att samverkan är viktig för framgång.

En av deltagarna, Lars Löv från LOK och NT-rådet, ansåg 
att det är viktigt att sjukdomar behandlas efter svårighets-
grad inte för att sjukdomen är ovanlig eller inte. För de 
ovanliga sjukdomarna efterlyste han en delad risk och ny 

FAKTA OM SEMINARIET
Seminariet ”Prissättning av läkemedel – dags för en ny 
svensk modell?” hölls 29 januari i Stockholm och anord-
nades av Dagens Medicin Agenda och tidningen Läkeme-
delsmarknaden. Moderatorer var Christina Kennedy, Da-
gens Medicin och Jonny Sågänger, Läkemedelsmarknaden. 

Jonathan Lind Martinsson
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prissättningsmodell för att underlätta prioritering. Här fyll-
de Jonathan Lind Martinsson i med att prioriteringsmodel-
len måste spikas så det inte blir godtyckligt.

Effekter av ett ordnat införande
Mikael Svensson, SKL, talade om förfarandet vid ordnat in-
förande och de erfarenheter man har för de läkemedel som 
gått igenom processen. Syftet med nationellt ordnat infö-
rande är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ända-
målsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, 
i hela landet. På www.janusinfo.se/ordnat-inforande kan 
man överskådligt se en förklaring av processen och även 
vilka läkemedel som ligger i vilka faser. 

Mikael Svensson tog upp hepatitläkemedlen som ett bra 
exempel på ordnat införande. Läkemedlen har använts på 
rätt patienter och det sker en noggrann rapportering i kva-
litetsregistret för hepatit. Man har också haft en jämn för-
delning av behandlingen över riket. Sverige ligger i fram-
kant i en internationell jämförelse med högst användning 
per 100 000 invånare. Ett annat exempel är läkemedlen 
Xtandi och Zytiga. Försäljning av produkterna har ökat 
markant efter överenskommelsen mellan parterna.

Det finns också ett pågående arbete med PD1-hämmarna 
som används för behandling av malignt melanom – Opdivo 
från BMS och Keytruda från MSD. Detta arbete har varit 
framgångsrikt tack vare trepartsöverläggningar och sidoö-
verenskommelser som minskat osäkerheter och gett ökad 
trygghet när man utfärdat gemensamma rekommendatio-
ner. Men i längden är det inte är hållbart med sidoöverens-
kommelser, då dessa kan bli väldigt många, i stället måste 
man hitta andra tillvägagångssätt.

På en fråga till publiken om vem som har gynnats av det 
ordnande införanden svarade 40 procent landstingen, 18 
procent läkemedelsindustrin och 23 procent patienterna.

Cimzia-domen
Maria Landgren, läkemedelschef i region Skåne och Marianne 
Aufrecht Gustafsson, TLV, redogjorde för sina synpunkter på 
Cimzia-domen. (Det handlar om att Högsta Förvaltnings-
domstolen anser att TLV inte kan förbjuda landsting att 
ingå prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om 
läkemedel.) 

Båda var överens om att domen ger möjlighet till ytter-
ligare ett verktyg att komma överens om pris, men det ger 
dock inte, enligt Marianne, svar på om landstingets dubbla 
förfarande strider mot EU:s direktiv om transparens. 

Anders Blanck, verkställande direktör på LIF, kommente-
rade att det är klart i domen att TLV inte har tillsynsansva-
ret men att det däremot inte är besvarat att det dubbla för-
farandet är riktigt enligt EU-rätten. Trots domen är rättslä-
get fortfarande oklart.

En bakgrund till domen finns på http://www.tlv.se/
press/ovriga-nyheter/Dom-fran-Hogsta-forvaltningsdoms-
tolen-i-Cimzia-fallet/

På fråga till publiken vad Cimzia-domen lett till svarade 
35 procent att det leder till en himla röra och 20 procent att 
det leder till lägre läkemedelspriser och ny lagstiftning.

Michael Hoffman menade att vi måste gå vidare från 
Cimzia-domen. Eftersom det finns ett internationellt refe-
rensprissystem så kan inte läkemedelsföretagen göra något 
utom att möjligen ha hemliga avtal med landstingen. Han 
ansåg att man på nationell nivå borde ge företagen en mot-
prestation för att sänka priset.

NICLAS AHLBERG 
chefredaktör

Mikael Svensson Maria Landgren
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