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1. Övergripande analys av kostnadsutvecklingen 

Under 2012 uppgick den totala försäljningen av läkemedel i Stockholms län till 7,7 
miljarder kronor (Tabell 1). Landstingets kostnader minskade under året, något som 
kan förklaras av en kombination av flera patentutgångar för stora läkemedel, få nya 
läkemedel som riktar sig till stora befolkningsgrupper och den höjning av gränsen för 
frikort som trädde i kraft i början av året. För rekvisitionsläkemedlen ändrades 
prismodellen så att kostnaderna för leveranstjänsten inte längre läggs som påslag på 
lägemedelspriset. Dessutom var data för beredningar ofullständiga i slutet av året. 
Justerat för dessa förändringar ökade de totala läkemedelskostnaderna med cirka en 
procent. 
 

Tabell 1. Försäljning i Stockholms län av läkemedel och läkemedelsnära produkter 2012 jämfört med 2011. Uppgifter om 

egenvårdsläkemedel saknas. Källor: VAL/GUPS och Läkemedelsbokslut 2012.  

 
*)        Källa: Läkemedelsbokslutet SLL 2012 K. Sollermark. 
**)      Fria läkemedel enl. SML etc. Källa: Läkemedelsbokslutet SLL 2012 K. Sollermark. 
***)    Netto ev. centrala upphandlingsrabatter, 5 Mkr (200 Mkr)  men brutto tillverkarrabatter 
            cytostatika 55 Mkr (40 Mkr).Källa: R. Gustafsson SEM. 
****)   Inklusive direktdistribuerade hjälpmedel vid diabetes 89 Mkr. 
*****) Tillägg av i rekvisitionsbeloppet inkluderade upphandlingsrabatter rekvisition minus ej inkluderade rabatter för 
cytostatika. 

 

Under året fortsatte även trenden med omfördelningar från bas- till 
specialläkemedel. Under 2012 medförde patentutgångar och få nyintroduktioner att 
kostnaderna för basläkemedel minskade medan kostnaderna för specialläkemedel 
såsom onkologiska och biologiska läkemedel vid reumatoid artrit och andra 
autoimmuna sjukdomar, ökade med en dryg procent. Andelen specialläkemedel 
ökade därmed till 55 procent av den totala läkemedelskostnaden (Figur 1). 
 

Varutyp, försäljningssätt Totalt, Mkr SLL kostnader, Mkr

2012 2011 Diff. % 2012 2011 Diff. %

Läkemedel:

Recept & dosdispenserat VAL 6 021 6 025 -4 0 4 260 4 420 -161 -4

Dosdispensering, tjänsten*) 62 60 2 3 62 60 2 3

Fria läkemedel recept**) 366 322 44 14 366 322 44 14

Summa läkemedel recept 6 449 6 407 42 0,7 4 688 4 802 -115 -2,4

Rekvisitioner VAL ***) 1 284 1 314 -30 -2,3 1 284 1 314 -30 -2,3

Summa läkemedel 7 733 7 720 13 0,2 5 971 6 116 -144 -2,4

Läkemedelsnära:

Recept/Hjälpmedelskort****) 125 99 26 26 96 84 13 15

Rekvisitioner 1 2 -1 -37 1 2 -1 -37

Summa läkemedelsnära 126 101 25 25 97 86 12 14

Summa totalt netto 7 859 7 821 38 0,5 6 069 6 201 -132 -2,1

Upphandl.rabatter*****) (+) 5 200 5 200

Summa totalt brutto 7 864 8 021 -157 -2,0 6 074 6 401 -327 -5,1
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Figur 1. Fördelning av totalbelopp per år mellan bas- och specialläkemedel i Stockholms län. Uppgifterna för 

rekvisitioner år 2010-2012 är inklusive leverantörsrabatter, 

 

Jämförelse mot prognosen 
Den totala ökningen på cirka en procent var något lägre än de 1,5 procent som 
förutspåddes i föregående års prognos. För många terapiområden blev utfallet som 
prognosen angav. De största felbedömningarna redovisas i tabellen nedan. 
 
Läkemedelsgrupper 
som kostade mer än 
förväntat 

Kostnadsförändr  
2011-2012 (Mkr) 

Prognosticerad 
förändring 
(Mkr) 

Orsak till avvikelse 

Demensmedel -7 -35 Priskonkurrens efter 
patentutgång uppstod 
endast för donepezil 

Neuroleptika -47 -69 Patentutgången för 
olanzapin kom något 
senare än förväntat 

Antihistamin -2 -15 Generikakonkurrens vid 
patentutgång för 
desloratadin (Aerius) 
kom ej igång 

Antimykotika +5 -7  
Antivirala +54 +44  
Läkemedelsgrupper 
som kostade 
mindre än 
förväntat 

Kostnadsförändr  
2011-2012 

Prognosticerad 
förändring 

Orsak till avvikelse 

TNF-hämmare +23 +66 Prissänkning av TLV 5 
%, ökad övergång till 
infliximab 

Monoklonala 
antikroppar 

+8 +26 Introduktionen av flera 
cancermedel (tex 
ipilimumab) 
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långsammare än 
förväntat 

Koagulationsfaktorer +1 +17 Prissänkning gjordes av 
TLV juli 2012 

Analgetika -5 +6 Patentutång oxikodon 
hade större effekt än 
prognos 

Anestesimedel -3 +7  

 
 

Allmänna faktorer som förväntas påverka utvecklingen 
Kostnadsutvecklingen påverkas av en mängd faktorer som vårdprogram, 
rekommendationer, studier, massmedia, marknadsföring, ekonomiska incitament 
samt producentobunden information och utbildning från läkemedelskommittén och 
andra regionala och nationella aktörer. 
 
Sedan 2003 har vi haft en låg årlig kostnadsökningstakt för läkemedel i SLL och övriga 

landsting. Det förklaras till stor del av generikareformen och stora patentutgångar för vanliga 

läkemedel, men också TLV:s genomgångar av sortimentet samt läkemedelskommitténs 

aktiviteter och införandet av decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel. I absoluta belopp 

har läkemedelskostnaderna ökat varje år, men sedan generikareformen genomfördes år 2002 

har den totala läkemedelskostnadens andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna i riket varit 

stabil och legat strax under 12 procent (Figur 2 & 3).  

 

 

Figur 2. Läkemedelsförsäljningens utveckling i Sverige 1989–2009. Källa: Socialstyrelsens 
prognosrapport 

 



  

 Sida 7 

Kostnaderna för receptläkemedel inom förmånen har varit oförändrade, medan 
kostnaderna för rekvisitionsläkemedel på sjukhuset har fortsatt att öka (Figur 2). Det 
förklaras av att de patentutgångar som skett främst har varit för stora 
öppenvårdsläkemedel där generikabytena på apotek bidragit till prispress, men också 
att en ökande andel av alla nya läkemedel som introduceras är läkemedel som 
administreras på sjukhus. Här ligger till exempel de flesta cancerläkemedel, som idag 
står för närmare hälften av alla nya läkemedel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna i riket. 
Källa: Socialstyrelsens prognosrapport 

Antalet nya läkemedel 
En bidragande förklaring till den minskade ökningstakten är att det introducerats 
färre läkemedel, att vi har bra behandling inom de allra flesta terapiområden och att 
de nya läkemedel som introduceras riktar sig till mer begränsade 
patientpopulationer, ofta som andra eller tredje linjens behandling för patienter som 
inte uppnår behandlingsmål med förstahandsläkemedlen. Antalet nya substanser 
som kommer ut på marknaden har halverats sedan 90-talet (Figur 4). Läkemedlen 
skiljer sig också till karaktären. Bland läkemedlen som godkändes 1998 finns flera 
läkemedel som kom att få en väldigt snabb försäljning såsom Viagra vid 
potentsproblem och Xenical vid övervikt. De flesta läkemedel som godkändes 2011 
var specialläkemedel för begränsade patientpopulationer.  
 

 



  

 Sida 8 

 

Figur 4. Antal nya humanläkemedel (nya substanser) som godkänts av Läkemedelsverket mellan 
1998 och 2011. Källa: Läkemedelsverket 

 
Faktorer med särskild påverkan på kostnadsutvecklingen i SLL  
2013 – 2014 
 
Demografi 
SLL har under flera år haft en högre ökningstakt än andra landsting. En bidragande 
förklaring är den stora befolkningstillväxten. Långtidsprognoser antyder att länets 
befolkning kommer att fortsätta växa med cirka 35 000 personer per år. De som 
flyttar in är i regel yngre individer som förbrukar mindre läkemedel, men enbart 
befolkningstillväxten gör att läkemedelskostnaderna kan förväntas öka cirka en 
procentenhet. Landstinget har även en åldrande befolkning, som driver på 
kostnadsutvecklingen. I sin befolkningsprognos beräknar regionplanekontoret att 
befolkningen i Stockholms län under åren 2009 – 2019 kommer öka från 2 till 2,3 
miljoner, motsvarande en ökning på 14 procent för hela perioden. Under samma 
period beräknas antalet äldre (65+) öka med 25 procent från dagens 297 000 till 
373 000. 
 
Ny slutenvårdsförsörjning 
Under hösten 2012 bytte SLL leverantör för läkemedelsförsörjningen till sjukhus. 
Ansvaret för att leverera rekvisitionsläkemedel har övertagits av ApoEx och ansvaret 
för läkemedelsberedningar (bland annat parenteral nutrition, cancerläkemedel och 
vissa antibiotika) har övertagits av Apotekens Produktion och Laboratorier (APL). 
Bytet skedde successivt hösten 2012 och början av 2013. I och med detta har 
ersättningsmodellen ändrats och sjukhusen har övergått till att betala inköpspris för 
läkemedel och leveranstjänsten betalas separat. Totalt sett förväntas leverantörsbytet 
medföra besparingar. I statistiken för nov-dec 2012 och för 2013 ser besparingarna 
större ut än vad de kommer att bli. Det förklaras av att kostnader för beredningar 
saknas samt att kostnaderna för läkemedelsleveranser på rekvisition faktureras 
separat och inte som en marginal för respektive läkemedel. 
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Prissättning 
Vi tycker oss se en ny prissättningstrend för nya, dyra, högspecialiserade läkemedel. 
Priset verkar numera sättas på global nivå vilket många gånger innebär en prisnivå 
som till exempel TLV inte anser är kostnadseffektiv. I vissa fall erbjuder företagen 
rabatter och nya typer av affärsmodeller med olika riskdelningsprogram. 
 
Andra förändringar som kan påverka 
Utöver det kan nedanstående faktorer förväntas påverka. Effekterna är dock 
svårbedömda och Inga justeringar i prognosen har gjorts för dem.  
 

 Ökning av det skarpa kostnadsansvaret för öppenvårdsläkemedel (KÖL) vid 
akutsjukhusen, psykiatrin och geriatriken samt införande av skarpt 
kostnadsansvar inom andra vårdgrenar 

 Omstruktureringar av vårdstrukturen i SLL kopplade till Framtidsplanen för 
Hälso- och sjukvården med etablering av specialistcentra samt införande av 
vårdval inom vissa specialiteter 

 Ändringar i hanteringen av särläkemedel och vissa dyra läkemedel inom SLL, 
inklusive nya möjligheter till andra prismodeller och rabattavtal 

 
Bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedel i SLL 2013 – 2014 
Prognosen tyder på en kostnadsökning totalt för rekvisitions- och receptläkemedel 
exklusive vacciner på totalt 2,7 procent 2013 och 4,3 procent 2013 (Figur 5). Den 
högre ökningstakten förklaras främst av att få patientutgångar förväntas ske under 
perioden, men också flera nya läkemedel. 
 

 

Figur 5. Förväntad kostnadsutveckling för läkemedel på recept och rekvisition i SLL 2013-2014.  
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Kostnadsutvecklingen de senaste fyra åren samt en samlad prognos för 2013 och 
2014 per terapiområde återfinns i Figur 6. Kostnaderna för immunsystemet fortsätter 
att öka snabbare än alla andra läkemedelsgrupper, främst på grund av de ökande 
kostnaderna för TNF-hämmare. Inom gruppen återfinns även medel vid MS och olika 
interleukinhämmare och andra medel vid reumatoid artit, inflammatoriska 
tarmsjukdomar och psoriasis.  
 
Kraftigt ökade kostnader förutspås även inom blod och blodbildande organ med 
introduktionen av nya koagulationshämmande medel för att förbygga stroke och 
hjärtinfarkt, inom infektionsområdet med introduktionen av de antivirala 
proteashämmarna för behandling av kronisk hepatit C samt inom onkologi/ 
hematologi med nya medel för behandling av malignt melanom och prostatacancer. 
 
Inom hjärt-kärlområdet fortsätter kostnaderna att minska, då de sista volymmässigt 
stora läkemedlen går av patent och det går nu att få bra sekundärpreventiv 
behandling efter hjärtinfarkt och stroke med lipidsänkare, trombocythämmare och en 
kombination av flera blodtryckssänkande medel, för några kronor per dygn. Även 
kostnaderna för mage-tarm, rörelseorganen, andningsorganen och nervsystemet 
förväntas plana ut i takt med att patientpopulationer nåtts samt att patentutgångar 
för några stora läkemedel frigjort medel för introduktion av nya läkemedel. 
 
 

 

Figur 6. Förväntad kostnadsutveckling inom olika terapiområden. Recept och rekvisition i SLL 2013-
2014. 

 
 
De största kostnadsökningarna förutspås för psykostimulantia, medel vid HIV,  
TNF-hämmare, MS-läkemedel och läkemedel inom onkologi-hematologi. 
Utvecklingen förklaras av nya läkemedel och nya indikationer för befintliga 
läkemedel, men även att fler patienter ges behandling i enlighet med nationella och 
regionala vårdprogram.  
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De största kostnadsminskningarna förutspås för läkemedel vars patent gick ut under 
2012 eller förväntas gå ut under 2013, det vill säga angiotensinreceptorblockerare, 
lipidsänkare, övriga astmapreparat, antihistaminer och medel vid magsår/reflux. 
Effekterna av patentutgångar kommer under perioden att bli allt mindre då allt större 
andel av kostnaderna utgörs av biologiska läkemedel utan generisk konkurrens. 
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2. Potentiella kvalitetsbrister och/eller 

besparingspotentialer 

I anslutning till diskussionen för varje terapiområde nedan uppmärksammas förutom 
förväntad kostnadsutveckling vissa kvalitetsbrister, såsom för dålig följsamhet till 
SLK:s rekommendationer i Kloka Listan och Kloka råd. Ett särskilt problem uppstår 
när det finns uppenbara besparingspotentialer men det aktuella läkemedlet inte finns 
med bland rekommendationerna. Landstinget bör utveckla kanaler även för denna 
typ av information. 
 

 Kostnaderna för protonpumpshämmarna (PPI) har minskat i och med att alla 
substanserna nu kan förskrivas som generika. Dock ökar fortfarande volymerna. 

 På senare har många nya diabetesläkemedel, som inte är insuliner, lanserats. 
Läkemedel med begränsad plats enligt nationella riktlinjer och Kloka Listan. Om 
detta är en kvalitetsbrist får framtiden utvisa men i dagsläget bör dessa medel 
användas restriktivt. 

 Hittills har förmaksflimmer underbehandlats med antikoagulantia. Nu har det 
lanserats nya läkemedel på denna indikation. Warfarin är fortfarande 
förstahandsrekommendation och övriga läkemedel bör introduceras strukturerat. 
Se http://www.janusinfo.se/Behandling/Kloka-Rad/Valj-i-forsta-hand-warfarin-
som-tromboemboliprofylax-vid-formaksflimmer-Folj-riktlinjer-for-
warfarinbehandling/. 

 För lågmolekylära hepariner (LMWH) finns utrymme för mer kostnadseffektiva 
läkemedelsval genom att utnyttja att upphandlingsavtalet i större utsträckning 
och öka användningen av Innohep. 

 Genom att öka användningen av Monofer vid behov av parenteralt järn, kan 
besparingar åstadkommas. 

 Alla angiotensinreceptorhämmare (ARB) finns nu tillgängliga som generika. Det 
gör att samtliga läkemedel som rekommenderas i Kloka Listan mot högt blodtryck 
är patentutgångna och att det går att optimera blodtrycksbehandling till lågt pris. 

 Då patentet även gått ut för Lipitor finns generiska statiner som täcker behoven 
hos de flesta patienter med lipidrubbningar. Användningen av rosuvastatin 
(Crestor) bör därför begränsas. 

 Användningen av öppenvårdsantibiotika är oförändrad trots att den enligt 
STRAMA:s rekommendationer bör minska. Benchmarkingsrapporter som visar 
antibiotikaanvändningen kan nås via Janusinfo. 
http://www.gups.sll.se:8080/SASPortal/search/viewItemFromSearch.wiz?com.s
as.portal.ItemId=PortalPage%2Bomi%3A%2F%2FFoundation%2Freposname%3
DFoundation%2FPSPortalPage%3Bid%3DA5CPP859.BQ000002&unchallenged=
yes 

 Kostnaderna för immunglobuliner minskar. Det kan finnas utrymme för 
ytterligare minskning genom övervägda val mellan intravenöst och subkutant 
administrerat immunglobulin samt att använda upphandlade alternativ. 
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 NSAID minskar, men borde kunna minska mer, framför allt hos äldre. I nationella 
äldresatsningen finns en indikator som mäter NSAID-användning hos äldre. 

 Osteoporos är fortfarande underbehandlat. Vid läkemedelsval är det viktigt att 
följa rekommendationerna om väl beprövade val. 

 Användningen av sömnmedel stiger med stigande ålder. I gruppen personer över 
85 år får drygt 40 procent någon gång under året recept på sömnmedel. Det är 
tveksamt om detta är optimalt. 

 Den stora kostnadsökningen för antidepressiva läkemedel förklaras av läkemedel 
som inte är rekommenderade och som fortfarande har gällande patent. Det bör 
undersökas om dessa patienter först har provat de som är rekommenderade i 
första och andra hand. 

 Genom olika tidpunkter för patentutgång har donepezil blivit den mest 
kostnadseffektiva kolinesterashämmaren vid Alzheimers sjukdom. 

 Sista året har användningen av återfallsprofylax vid alkoholberoende ökat en 
aning. Det finns anledning till att öka användning ytterligare. 

 På senaste åren har patent gått ut för antiepileptika. Eftersom det inte är generisk 
substitution för dessa läkemedel finns det utrymme för att aktivt förskriva 
generika. 
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3. Kostnadsutvecklingen 2013 – 2014 inom olika 

terapiområden  

ATC A – matsmältning och ämnesomsättning 
 
Kostnaderna domineras av insuliner vars kostnader har ökat i flera år. Även 
vitaminer/mineraler, övriga diabetesmedel, laxantia och ”övriga medel” utgör en 
ökande del, medan kostnaderna för ulcusmedel har minskat. Gruppen ”övriga medel” 
består främst av enskilda nya dyra särläkemedel för olika enzymbristsjukdomar (se 
även appendix 8).  
 

 
 
Medel vid magsår/reflux 
Ulcusmedlen hör till våra mest använda läkemedel. Under 2012 hämtade 162 000 
stockholmare (7,7 % av befolkningen) ut recept. Vanligast var protonpumpshämmare 
(PPI) som 95 procent av dessa personer fick behandling med. Användningen har ökat 
under många år och fortsatte att öka under 2012. Stockholm har dock lägst 
användning av PPI bland alla landsting. 
 
Patentutgången för Nexium har medfört att alla protonpumpshämmarna nu nått 
generisk prisnivå. Kostnaderna för omeprazol har börjat öka då priset inte minskar 
längre och volymerna fortsätter att öka. Pantoprazol fortsätter dock att minska. 
Sammanfattningsvis torde kostnadsminskningen för gruppen bromsas upp under 
2013 – 2014.  
 
Antiemetika 
Det vanligast använda läkemedlet är metoklopramid som knappt 15 000 
stockholmare fick recept på under 2012. Kostnaderna domineras dock av 
serotoninantagonisterna ondansetron, granisetron och tropisetron. Under 2012 har 
kostnaderna för läkemedlet aprepitant (Emend) ökat som andra linjens antiemetika 
vid cytostatikabehandling. Kostnaderna för granisetron (Kytril) har minskat kraftigt 
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och även ondansetron och tropisetron har nått en låg nivå efter patentutgångar. 
Kostnaderna för gruppen förväntas vara relativt oförändrad. Preparatval är beroende 
av upphandling. Under 2013 är ondansetron upphandlat.  
 
Laxantia 
Användningen av laxantia är hög i länet. Under 2012 hämtade 123 000 stockholmare 
(6 %) ut recept på laxantia. Därtill kommer receptfri försäljning Högst var 
användningen bland äldre. Andelen som fick receptförskrivna laxantia var 22 procent 
i åldersgruppen 75 – 84 år och 37 procent hos de över 85 år. Antalet personer ökade 
något främst som en effekt av befolkningsökningen och ett ökat antal äldre i länet. 
 
Användningen av makrogoler (Movicol) fortsätter att öka medan användningen av 
övriga laxantia som laktulos och ispaghula har varit relativt oförändrad senaste åren. 
Ett nytt läkemedel mot IBS med förstoppning, linaclotide godkändes i slutet av 2012. 
Även lubiprostone förväntas bli godkänt under 2013. De nya läkemedlen kan 
förväntas få en viss användning då IBS är en potentiellt stor indikation. Vi antar dock 
att de inte har någon påverkan på kostnadsutvecklingen de första åren. Ökad 
medelålder och fler patienter som behandlas gör att trenden kan antas fortsätta som 
tidigare år.  
 
I årets prognosrapport består gruppen även av medel vid funktionella 
tarmrubbningar med medel som dimetikon och hyoscyamin (Egazil).  
 
Antidiarroika och tarminflammationer 
Det mest använda läkemedlet i gruppen är loperamid (Imodium) som knappt 12 000 
stockholmare hämtade ut recept på under 2012. Kostnaderna domineras dock av 
aminosalicylsyrapreparat (mesalazin och sulfasalazin) och kortikosteroider 
(budesonid och prednisolon) för lokalbehandling vid Crohns sjukdom och ulcerös 
kolit och det är också de som drivit kostnadsökningarna de senaste åren. 
 
Fidaxomicin (Dificlir), ett nytt antibiotikum för behandling av Clostridium difficile-
infektion med något bättre effekt än vankomycin, har nyligen godkänts och kan få 
viss användning. Detta läkemedel är dock upp till drygt 14 gånger så dyrt som 
peroralt vankomycin. 
 
Obesitasmedel 
Kostnaderna för bantningsmedlen fortsätter sannolikt på samma nivå som idag. 
Sedan 2010 är orlistat det enda godkända obesitasmedlet på svenska marknaden och 
kostnaden har varit oförändrat på låg nivå. Eventuellt godkännande av nya 
obesitasmedel skulle kunna öka kostnaderna. Ansökan till EMA för medlet Qsymia 
(fast kombination av phentermine och topiramat) avslogs. Två ytterligare medel, 
lorcaserin och bupropion/naltrexon, befinner sig i pipeline. En registreringsansökan 
gällande lorcaserin ligger hos EMA för behandling. Ett beslut bör komma under 
första halvan av 2013. Vi har dock inte antagit att läkemedlen kommer att godkännas 
och påverka prognosen under perioden. 
 
Insuliner 
Diabetes är en av våra folksjukdomar. Prevalensen har tidigare uppskattats till cirka 
fyra procent av befolkningen. En nyligen genomförd analys visar dock att så mycket 
som sju procent av alla män och fem procent av alla kvinnor i länet har fått en 
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diabetesdiagnos i någon vårdform de senaste åren. Av dem var det bara drygt hälften 
som under 2012 behandlades med läkemedel. 
 
Under 2012 behandlades 33 000 stockholmare, 1,6 procent av befolkningen, med 
insulin. Aktiviteter pågår fortfarande kring Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
diabetes. Det bör leda till kostnadsökningar eftersom statistiken visar på en 
underbehandling. Riktlinjerna förespråkar ökade insatser för glukoskontroll och 
behandling av övriga riskfaktorer hos diabetespatienterna. SBU publicerade härom 
året också en rapport om intensivbehandling av typ 2-diabetes som visat att det är 
effektivt att behandla typ 2-diabetes intensivt i början och att pressa ner blodsockret 
till nära normala nivåer.  
 
Tidigare år har kostnaderna för insulin ökat markant tack vare introduktionen av nya 
kortverkande insuliner, mixinsuliner och de långverkande preparaten insulin glargin 
(Lantus) och insulin detemir (Levemir). Kostnaderna för insulin glargin (Lantus) har 
dock mattats av 2012 och istället ökar medellångverkande humaninsuliner i enlighet 
med läkemedelskommitténs rekommendationer.  
 
I oktober 2012 blev resultaten från den så kallade Origin-studien offentliga. I studien 
som omfattade mer än 12 000 personer med tidig typ 2-diabetes och förstadier till 
typ 2-diabetes sänkte insulin glargin fasteglukosvärdet utan att påverka risken för 
hjärt-kärlhändelser. Studien undersökte också om tillskott av omega 3-fettsyror kan 
påverka de kardiovaskulära händelserna vilket inte var fallet. Vi har inte bedömt att 
studien kommer att påverka förskrivningen. 
 
Ett par medel- och kortverkande insuliner har nyligen sänkt priserna med cirka 20 
procent., vilket leder till minskade kostnader. Ett nytt extra-långverkande insulin och 
kombinationer med det, Tresiba (insulin degludek) samt Ryzodeg (insulin 
degludek/insulin aspart), kommer att introduceras under 2013. Det kan få viss 
användning men vi har antagit att det kompenseras av minskade priser för befintliga 
insuliner. Totalt sett kan kostnaderna för insuliner förväntas vara oförändrade under 
perioden. 
 
Övriga diabetesmedel 
Under 2012 behandlades 48 000 stockholmare, 2,4 procent av befolkningen, med 
andra diabetesmedel än insulin. Kostnaderna för de nya diabetesmedlen, särskilt 
Victoza, har ökat kraftigt. Viktminskning hävdas som ett av de främsta argumenten. 
Det är dock oklart om ökningens storlek motsvarar det medicinska behovet och 
studier behövs för att analysera vilka patienter som fått behandling med de nya 
medlen. 
 
Även Januvia (sitagliptin) ökar. Läkemedlet har en låg prioriteringsgrad i nationella 
riktlinjer, men troligen är det nya riktlinjer om att fler diabetiker skall behandlas som 
i kombination med en aktiv marknadsföring flyttar fram de nya diabetesmedlen.  
 
Dapagliflozin, den första SGLT2-hämmaren, har nyligen godkänts under namnet 
Forxiga. Flera liknande läkemedel såsom sergliflozin och remogliflozin är i sen fas i 
klinisk prövning och kan förväntas bli godkända under perioden. Dessa hämmar 
glukosåterabsorptionen i njurtubuli. Läkemedlen har begränsad effekt, men kan ändå 
förväntas få viss försäljning under 2013. Vi har räknat med samma 
introduktionshastighet som för sitagliptin. 
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Vitaminer och mineraler 
Kostnaderna för vitaminer och mineraler fortsätter att öka. Kostnadsdrivande inom 
gruppen är kalciumpreparaten. Under 2012 behandlades cirka 67 000 stockholmare 
(3,2 %) med kombinationspreparat av kalcium och vitamin D. Vi antar att ökade 
trenden fortsätter. I synnerhet som många aktiviteter sker för att fler patienter med 
osteoporos ska få läkemedelsbehandling.  
 
Även kaliumpreparat används i stor utsträckning men användningen har minskat 
något på senare år. Samma gäller för multivitaminer och vitamin-B-komplex där flera 
läkemedel togs ur förmånen för något år sedan.  
 
Användningen av D-vitamin har ökat kraftigt från 7 000 personer 2011 till 10 000 
personer i länet 2012. Det är sannolikt en effekt av mycket diskussioner i media om 
en skyddande effekt mot flera sjukdomar. Det är tveksamt vilken nytta detta gör. 
Kliniska studier pågår och resultatet kommer att komma om några år. 
Rekommendationer för förskrivning av vitamin D finns framtagna av expertrådet för 
endokrinologiska och metabola sjukdomar. 
 
Övriga medel 
Gruppen ”övriga medel” domineras kostnadsmässigt av några enstaka läkemedel för 
sällsynta enzymbristsjukdomar, till exempel idursulfas (Elaprase) vid Hunters 
sjukdom, agalsidase (Fabrazyme) mot Fabrys sjukdom och sapropterin (Kuvan) för 
behandling av hyperfenylalaninemi (HPA) hos vuxna och barn från fyra år och uppåt 
med fenylketonuri (PKU). Läkemedlen är dyra och kostnaderna kan därför variera 
kraftigt mellan åren på grund av enstaka patienter. Se vidare i Appendix 8 – 
Förväntad kostnadsökning för särläkemedel. 
 
I den här gruppen ingår också ett nytt läkemedel, teduglutid, godkänt för patienter 
med parenteral nutrition och short bowel syndrom. Antalet möjliga patienter är lågt 
och kan beräknas uppgå till högst 70 personer i SLL. 
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ATC-grupp B – Blod och blodbildande organ 
 
Största kostnadsposten utgörs av koagulationsfaktorer men kostnaderna för 
antikoagulantia och trombocythämmare ökar som en effekt av introduktionen av nya 
läkemedel. 
 

 
 
 
Antikoagulantia 
Gruppen domineras kostnadsmässigt av lågmolekylärt heparin, warfarin och ASA. 
Det läkemedel som ökade mest under 2012 var lågmolekylärt heparin. Fragmin har i 
viss utsträckning ersatts av Innohep. Här finns ökade möjligheter att åstadkomma 
besparingar genom att öka användningen av Innohep och utnyttja 
upphandlingsavtalen bättre. 
 
Användningen av alteplas kan förväntas öka vid stroke som resultat av en ny studie 
som visat på nytta av trombolys även hos patienter över 80 år samt att man lyckats 
öka trombolysfrekvensen vid ischemisk stroke i större delen av länet.  
 
Ticagrelor (Brilique) har godkänts och beviljats förmån av TLV. I december 2011 
uppdaterade Socialstyrelsen sina nationella riktlinjer och i dessa ges ticagrelor en hög 
prioritering i nivå med klopidogrel vid ST-höjningsinfarkt. Antalet personer som fick 
läkemedlet uppgick 2012 till 745, men användningen kan förväntas öka. För 
korttidsbehandling vid andra tillstånd är klopidogrel fortfarande att betrakta som 
förstahandsmedel på grund av dokumenterad medicinsk nytta och dess väsentligt 
lägre pris. Antalet patienter i länet som behandlades med klopidogrel uppgick till 
knappt 12 000 under 2012. 
 
Nya antikoagulantia (dabigatran och rivaroxaban) har börjat användas vid ortopedisk 
kirurgi, men ännu fått en relativt låg försäljning. Rivaroxaban har under 2013 
kommit med som andrahandspreparat i Kloka Listan på indikationen profylax vid 
ortopedisk kirurgi. Användningen kommer sannolikt att öka markant framöver då 
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korttidsbehandling vid ortopedisk kirurgi både kan anses säkert och 
kostnadseffektivt. 
 
Dabigatran (Pradaxa) beviljades förmån vid indikationen förmaksflimmer för ett 
drygt år sedan. Sedan dess har mer än 1000 personer påbörjat behandling med 
dabigatran vid förmaksflimmer. Antalet personer i SLL med förmaksflimmer uppgår 
dock till närmare 50 000 varav bara hälften behandlas med warfarin. Nu har även 
rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis) fått förmaksflimmer som godkänd 
indikation. Ett ytterligare preparat som kan komma att introduceras under perioden 
är edoxaban. Det är rimligt att anta att vi kommer att få stora ökningar för alla nya 
antikoagulantia vid förmaksflimmer framöver.  
 
Indikationerna för rivaroxaban har även utökats med: behandling av djup 
ventrombos (DVT) och lungemboli (PE), och förebygga återfall av DVT och PE hos 
vuxna patienter. DVT är en potentiellt stor indikation där rivarixaban kan innebära 
fördelar jämfört med warfarin eller lågmolekylärt heparin. Användningen kommer 
därför att öka. 
 
Sammantaget gör alla förändringar att kostnaderna för antikoagulantia och 
trombocythämmare kan förväntas öka kraftigare än trenden. 
 
Koagulationsfaktorer 
Kostnadsökningen för koagulationsfaktorerna planade av under 2012. Sannolikt 
beror dock detta på en kombination av TLV:s prisöversyn av faktor VIII-preparaten 
samt tillfälliga variationer som kan ha orsakats av att enstaka patienter tillkommer, 
avlider eller flyttar ut ur länet. Vi har antagit att de ökade kostnaderna för 
koagulationsfaktorerna antas fortsätta som tidigare. Ökningen förklaras av en 
kombination av ökade volymer (fler patienter) och övergång till nyare dyrare 
rekombinanta preparat. Det största läkemedlet är faktor VIII. Användningen har 
stannat upp samtidigt som fler patienter behandlas med färre förpackningar. 
 
Kostnaderna för Novoseven har ökat. Kostnaderna varierar mellan åren och är 
beroende av kärlkirurgins utveckling. Även förekomst av enstaka 
dabigatranblödningar kan ligga bakom en ökad kostnad för läkemedlet. 
 
Diskussioner pågår om landstingets möjligheter att skapa priskonkurrens genom en 
rabattförfrågan i öppenvård. Då motsvarande prisförfrågan för TNF-hämmare 
hamnade i domstol har vi inte kalkylerat med det i prognosen. 
 
Inom gruppen återfinns även två dyra läkemedel, romiplostim (fortfarande 
särläkemedel) och eltrombopag för behandling av idiopatisk trombocytopen purpura. 
Användningen kan förväntas fortsätta öka något de närmaste åren även om de 
används restriktivt. 
 
Medel vid anemier 
Kostnaderna för gruppen domineras av erytropoietin (EPO). Kostnaderna har 
minskat något under de senaste åren, främst på grund av prispress och konkurrens 
mellan företagen, men också viss övergång till biosimilar. Ett ökat genomslag kan 
dock förväntas under perioden i och med införandet av skarpt kostnadsansvar på 
sjukhusen då biosimilar idag i ökad grad används vid nyinsättningar. 
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En del av ökningen senaste åren kan även hänföras till byte av parenteralt järn. 
Kostnaderna ökar konstant (2,5 – 3,5 Mkr). Användningen av peroralt järn har dock i 
princip varit konstant. Från 2013 är Monofer upphandlat till ett pris som är hälften så 
stort som tidigare. Kostnaderna kan därmed förväntas minska 2013. 
 
I gruppen ingår även vitamin B12, folsyra och olika järnpreparat. Cyanokobalamin 
(Behepan) hör till våra vanligaste läkemedel med 77 000 behandlade stockholmare 
under 2012. Även folsyra är vanligt i befolkningen med 33 000 stockholmare som 
köpte ut recept under året. Användning och kostnader för båda preparaten har ökat 
något de senaste åren, en utveckling som antas fortsätta.  
 
Blodsubstitut och infusionsvätskor 
Kostnaderna för infusionsvätskor har ökat något beroende på större volymer. 
Användningen av PD-vätskor har varit oförändrad men borde öka. Vi har antagit att 
utvecklingen följer samma trend som tidigare. Den förändrade försörjningsmodellen 
för läkemedel till sjukhus kommer dock att påverka kostnaderna, något som inte har 
beaktats i trenden. 
 
 
ATC-grupp C – Hjärta-kärl 
 
De totala kostnaderna för hjärt-kärlläkemedlen förväntas, trots ökade volymer, 
fortsätta att minska de kommande åren. Det förklaras främst av fortsatta 
patentutgångar och att få nya läkemedel introduceras inom området. 
 

 
 
 
Medel vid hjärtsjukdomar 
I gruppen ingår antiarytmika, hjärtstimulerande medel och nitrater. Kostnaderna för 
antiarytmika ökade med introduktionen av dronedaron (Multaq). Sedan europeiska 
läkemedelsmyndigheterna hösten 2011 rekommenderade att användningen ska 
begränsas och att patienter följas upp noga har kostnaderna planat ut. Under 2012 
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behandlades drygt 500 stockholmare med läkemedlet och vi antar att läkemedlet 
kommer att fortsätta användas i ungefär samma utsträckning.  
 
Långverkande nitrater minskar i användning sedan flera år på grund av att fler 
patienter revaskulariseras. Även kortverkande nitrater minskade 2012 (från 29 till 27 
000 stockholmare) på grund av leveransproblem för nitrotabletter.  
 
Inom gruppen finns även läkemedlet Anapen som ökat i användning. Knappt 10 000 
stockholmare hämtade under 2012 ut recept på adrenalinpenna. 
 
Antihypertensiva medel  
Under 2012 fick 336 000 stockholmare (16 %) minst ett blodtryckssänkande medel. 
Största delen av användningen var vid hypertoni, men läkemedlen används även på 
flera andra indikationer. Hypertoni är en av våra vanligaste sjukdomar och en av de 
viktigaste riskfaktorerna för kardiovaskulär sjuklighet. Även om de flesta patienter 
som diagnosticerats för hypertoni idag får läkemedel så finns det ett stort 
förbättringsutrymme i val av läkemedel, och läkemedelskombinationer och hur 
patienterna följs upp. Flera studier har visat att många patienter inte når 
målblodtryck trots behandling. 
 
Diuretikaanvändningen har minskat något de senaste åren, en utveckling som 
förväntas fortsätta. Eplerenon (Inspra) ökar som alternativ till spironolakton för 
patienter som inte tolererar läkemedlet. Priset är högt jämfört med spironolakton, 
men patentutgång förväntas ske 2014. 
 
Efter patentutgångar har kostnaderna minskat kraftigt de senaste åren även för de 
andra läkemedelsklasserna. Kostnadsminskningen för betablockerare har upphört då 
priset för metoprolol nått en låg nivå. Kostnaderna förväntas därmed vara 
oförändrade de närmsta åren. Läkemedlen används i mindre grad som 
förstahandspreparat vid behandling av hypertoni, men det finns fortfarande utrymme 
för en ökad användning vid hjärtsvikt och som sekundärprevention efter hjärtinfarkt. 
Kostnaderna för kalciumantagonisterna har också minskat trots ökade volymer, på 
grund av prisfall för amlodipin och felodipin. Båda läkemedlen har nu mycket lågt 
pris och kostnaderna kan därför förväntas vara oförändrade. Eventuellt kan 
kostnaderna komma att öka om fler patienter ges kombinationsbehandling. 
Kostnaderna för ACE-hämmaren ramipril (Triatec) minskar. Enalapril samt enapril 
comp ökar. En sannolik utveckling är att alla ACE-hämmare kommer att minska i 
nyinsättningar nu när alla ARB tappat patent och blivit kostnadsmässigt likvärdigt 
med enalapril och ramipril. 
 
Angiotensinreceptorblockarna (ARB) har tidigare utgjort den största enskilda 
kostnaden inom terapiområdet. Gruppen minskade kraftigt 2010 på grund av 
losartans patentutgång i mars/april 2010. Fortsatta besparingar har fåtts genom 
patentutgång för valsartan och senast kandesartan som mycket snabbt minskade 60 
procent i kostnad efter patentutgång. Effekt av patentutgång för irbesartan märks 
först 2013 och det i kombination med fortsatt prispress för kandesartan gör att 
kostnaderna kan förväntas fortsätta minska. Effekten av patentutgångar för ARB 
motverkas dock delvis av ökade volymer. 
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Lipidsänkare 
Behandling med lipidsänkare är vanligt i befolkningen. Användningen minskade 
något under 2012, från 7,4 till 7,1 procent av alla stockholmare. Kanske är det en 
fortsatt effekt av den debatt som fördes våren 2011 om läkemedlens nytta-riskprofil 
framförallt vid primärprevention. Fortfarande visar dock studier på en 
underbehandling av viktiga riskgrupper som diabetiker och personer som haft 
stroke/TIA. Även efter hjärtinfarkt finns det ett förbättringsutrymme och SLL hör 
enligt Öppna Jämförelser till de landsting med den lägsta andelen patienter som 
fortsätter att ta ut statiner ett år efter hjärtinfarkt. 
 
Att kostnaderna för lipidsänkare nu minskar beror på patentutgången för 
atorvastatin. Effekten innehämtades delvis under 2012 men ytterligare minskning 
kan förväntas under 2013. Det låga priset gör dock att fler patienter behandlas med 
atorvastatin.  Läkemedlet kom under 2013 även med som andrahandspreparat i 
Kloka Listan för patienter där det inte räcker med simvastatin. 
 
Hösten 2012 godkändes särläkemedlet Glybera för behandling av familjär 
lipoproteinlipasbrist som orsakar pankreatiter. Det är första läkemedlet som är 
genterapi – genom intramuskulär injektion förs en gen in med hjälp av en vektor. Ett 
stort antal injektioner ges aseptiskt i benen under spinal anestesi och 
ultraljudsguidning, vid ett tillfälle. Enligt uppgift kommer det att kosta cirka elva 
miljoner kronor per patient. 
 
Övriga medel 
Gruppen består av läkemedel för pulmonell hypertension, alfablockerare och olika 
hemorrojdmedel. Största enskilda kostnadsposten var bosentan som 76 personer i 
länet behandlades med under 2012 till en kostnad av knappt 20 miljoner kronor. 
Hemorrojdmedlen Scheriproct och Xyloproct köptes ut på recept av drygt 10 000 
stockholmare vardera. Dessa medel kan också köpas receptfritt. Alfablockeraren 
doxazosin köptes ut av drygt 4 000 personer, sannolikt merparten av dem på 
prostataindikation. 
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ATC-grupp D – Hud 
 
Hudläkemedlen tillhör de mest använda läkemedlen i befolkningen. Under 2012 
köpte 148 000 stockholmare ut glukokortikoider och 114 000 stockholmare 
receptförskrivna mjukgörare på apoteken. Kostnaderna har dock varit begränsade 
förutom för TNF-hämmare och andra immunologiska läkemedel vid psoriasis. Dessa 
återfinns dock under ATC-kod L. 
 

 
Mjukgörare 
Många olika mjukgörande preparat i olika beredningsformer (salva, fet kräm, kräm, 
lotion) finns på marknaden. De flesta innehåller de vattenbindande ämnena 
karbamid, propylenglykol eller glycerol. Kostnaderna för mjukgörare fortsätter att 
öka. I förra prognosen antog vi att prispress i kombination med ökat kostnadsansvar 
skulle leda till att fler patienter hänvisas till att köpa receptfria läkemedel och antog 
oförändrade kostnader. Så blev inte fallet, kanske på grund av den ökande 
befolkningen i länet och särskilt en ökad andel äldre. I årets prognos har vi därför 
inte gjort någon justering utan räknar med ökade kostnader. 
 
Medel vid psoriasis 
Under 2012 hämtade 12 000 stockholmare ut recept på topikala läkemedel mot 
psoriasis. Kostnaderna har ökat de senaste åren på grund av en ökad användning av 
kombinationspreparat med kalcipotriol och betametason (Daivobet & Xamiol). 
Kombinationen har visat god effekt och fortsatta ökningar kan förväntas. 
 
Antiinfektiva 
Användningen av retapamulin (Altargo) vid impetigo har ökat i enlighet med 
rekommendationerna i Kloka Listan. Från 9 800 patienter 2011 till 12 000 2012. Vi 
har antagit fortsatta ökningar 
 
Steroider 
Volymerna steroider för lokal behandling har ökat något, men kostnaderna har ökat. 
Det beror sannolikt på en prishöjning för Elocon, Betnovat och Locoid.  
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Övriga medel 
De största läkemedlen inom gruppen är takrolimus (Protopic, 5 200 patienter 2012), 
lidokain salva (Xylocain, 2 500 patienter) och finasterid (Propecia, 1 300 patienter). 
Eventuellt kan en patentutgång förväntas ske för finasterid i november 2014. 
 
Sammanfattningsvis sker inget som medför något större trendbrott i utvecklingen 
och kostnaderna för alla grupper av hudläkemedel förväntas utvecklas på samma sätt 
som tidigare år. 
 
 
ATC-grupp G – urin-könsorgan & könshormoner 
 
Potensmedlen har gått om antikonceptionella medlen som kostnadsmässigt största 
grupp. Kostnaderna ökar även för medel vid IVF och för androgener. Under 2013 
medför ett nytt inkontinensmedel att kostnaderna kan komma att öka.  
 
 

 
Antikonceptionella medel 
Antikonceptionella medlen är bland de vanligaste läkemedlen hos kvinnor. Under 
2012 fick 127 000 kvinnor i länet dessa läkemedel. Det motsvarar 12 procent av alla 
kvinnor eller var fjärde kvinna i åldersgruppen 15 – 44 år. Flera av de nyare 
preparaten omfattas inte av läkemedelsförmånen. Detta kan variera över tid och 
påverkar trenden. 
 
På senare år har nyare gestagener utvecklats med färre biverkningar. Zoely och Qlaira 
som båda innehåller nyare gestagener med tillägg av naturligt östrogen är exempel på 
dessa läkemedel och de förväntas öka på desogestrels bekostnad.  
 
I förra årets prognos bedömde vi att kostnaderna skulle plana ut efter patentutgång 
på desogestrel (Cerazette). Generika finns registrerat, men då läkemedlen inte är med 
i förmånen har generikasubstitution och därmed kostnadsmiskning uteblivit. 
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Dessutom sker det en övergång till nya medel. Läkemedlet Nuvaring hör till det som 
ökar mest. 
 
Övriga könshormoner 
Användningen av hormonterapi vid klimakteriebesvär fortsätter att minska något. 
Vasomotoriska symtom som påverkar livskvaliteten är idag enda indikationen för 
HRT. Gestagenerna i gruppen övriga könshormoner kan även användas vid 
blödningsrubbningar till exempel hos riktigt unga kvinnor eller kvinnor innan 
menopaus. I gruppen övriga könshormoner ingår också lågdosöstrogener som kan 
används av kvinnor efter menopaus vid torra slemhinnor i underlivet. Patentet för 
det mest använda läkemedlet i gruppen, Vagifem, har gått ut, men någon 
generikaeffekt i form av utbytbarhet, konkurrens och prissänkningar har inte skett. 
Läkemedlet står idag för cirka 2/3 av kostnaderna för östradiol-preparaten. Därmed 
har vi antagit oförändrade kostnader. 
 
Androgener och antiandrogener 
Gruppen androgener och antiandrogen domineras av testosteron. Antalet behandlade 
män i länet ökade under 2012 från 3 700 till mer än 5 500. Kanske är det en effekt av 
reklamkampanjer och en ökad diskussion om behovet av att behandla 
testosteronbrist hos män. Fortsatt ökning väntas. I gruppen återfinns även 
kombinationspreparaten med cyproteron och östrogen som köptes ut av drygt 2 600 
män.  
 
Medel vid IVF 
Totalt fick cirka 5 500 kvinnor i länet fertilitetsläkemedel (eller läkemedel i samband 
med assisterad befruktning) under 2012. Användningen liksom kostnaderna har ökat 
något under flera år. Framförallt drivs ökningen av läkemedlet Menopur. Vi antar att 
denna utveckling fortsätter. 
 
Inkontinensmedel 
Under 2012 hämtade 6 500 män och 11 000 kvinnor i länet ut inkontinensmedel. 
Användningen ökade med stigande ålder och över 75 års ålder i SLL fick 4,5 procent 
av männen och 5 procent av kvinnorna något inkontinensmedel. Tolterodin SR finns 
inte tillgängliga mer och de har kommit att ersättas av Vesicare. I den nationella 
äldresatsningen görs nu många aktiviteter för att minska användningen av 
antikolinerga läkemedel hos äldre där bland annat inkontinensmedlen återfinns. 
 
Ett nytt läkemedel, mirabegron, som verkar på betareceptorer, kommer att 
introduceras 2013. Vi har antagit att det kan få en snabb användning mot bakgrund 
av satsningarna på att minska användningen av antikolinerga läkemedel. 
Antagandena över kostnader bygger på bedömningen att cirka fem procent av 
patienter med antikolinerga inkontinensmedel kan komma att få läkemedlet 2014.   
 
Potensmedel 
Potensmedlen fortsätter att öka och drygt 30 000 män i SLL, tre procent, fick 
läkemedlen under 2012. SLL var därmed det landsting som hade den högsta 
användningen per invånare. Under 2013 förväntas patentet gå ut för Viagra. Vi har 
inte bedömt om generisk konkurrens kommer eller inte och därmed om det kommer 
att ha någon effekt på prognosen. Viagra är inte subventionerat och kostnaden 
belastar därmed inte landstinget. 
 



  

 Sida 26 

Cialis fick nyligen en ny indikation vid benign prostatahyperplasi. Det är en 
potentiellt stor användning, men vi har antagit att dess påverkan på 
kostnadsutvecklingen täcks av trenden med totalt sett ökade kostnader för 
potensmedlen. Cialis är inte heller subventionerat. 

 
Prostatamedel 
Under 2012 fick drygt 26 000 män i SLL något prostataläkemedel. Användningen 
ökade med stigande ålder och var femte man över 75 år fick behandling under året. 
TLV:s genomgång som publicerades sommaren 2010 innebar att dutasterid (Avodart) 
uteslöts från förmånssystemet. Därtill gav TLV-beslutet under 2009 prissänkningar 
för alfa-receptorblockerare - Alfadil BPH, (doxazosin), Xatral OD (alfuzosin) och 
Hytrinex, Sinalfa, (terazosin). Effekterna är dock inhämtade och kostnaderna 
förväntas plana ut de närmaste åren.  
 
 
ATC-grupp H – Hormoner 
 
Hormongruppen hör till de mindre ATC-grupperna med en total årlig kostnad på 
knappt 200 Mkr i länet. 
 

  
Tillväxthormon 
Biosimilar har introducerats, Omnitrope (som är biologiskt jämförbar med 
Genotropin) och Valtropin (som är biologiskt jämförbar med Humatrope). Dessa har 
börjat få en viss användning. Sannolikt kommer de successivt att introduceras i takt 
med att kostnadsansvaret ökat. Vi har därmed antagit en viss minskning de 
kommande två åren. En TLV-genomgång förväntas för tillväxthormon. Effekterna är 
dock svåra att bedöma och vi har inte justerat för den. 
 
Övriga hypofys/hypotalamushormoner 
Kostnaderna för övriga hypofyshormoner domineras av oktreotid och desmopressin. 
Användningen har ökat något, och kan förväntas fortsätta. 
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Kortikosteroider 
I denna grupp återfinns kortisoner för peroral och parenteral administrering. De 
största enskilda läkemedlen är prednisolon och betametason (Betapred) som vardera 
drygt 40 000 stockholmare köpte ut under 2012. Kostnaderna har ökat under flera år 
som en effekt av att fler behandlas. Under 2012 blev Plenadren, en ny 
beredningsform av hydrokortison, godkänd för behandling av Addisons sjukdom. 
Sjukdomen är dock sällsynt varför det inte påverkar trenden. 
 
Thyreoideahormoner 
I gruppen thyroideahormoner finns ett av våra största läkemedel, levotyroxin 
(Levaxin) som mer än 90 000 stockholmare fick under 2012. Användningen var 
högst bland kvinnor där drygt sju procent av alla kvinnor i länet får 
thyreoideahormon. Motsvarande siffra för männen är 1,3 procent. Kostnaderna har 
ökat något de senaste åren, främst på grund av en ökad befolkning och stigande 
medelålder. Denna trend förvänts fortsätta 
Övriga medel 
Gruppen består av en mängd olika hormonpreparat med cinacalcet (Mimpara) och 
glukagon som största enskilda substanser. Cinacalcet är registrerat för att behandla 
hyperparathyroidism hos dialyspatienter. Nyligen publicerades en RCT som visat att 
preparatet inte har någon signifikant effekt på överlevnad eller hjärtkärlsjuklighet 
(The EVOLVE Trial Investigators. N Engl J Med 2012; 367:2482-2494. 
Användningen bör därmed minska något. 
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ATC-grupp J (a) – Antibiotika 
 
Antibiotika är den läkemedelsgrupp som flest stockholmare behandlades med under 
2012. Totalt hämtade en halv miljon personer, en fjärdedel av länets befolkning, ut 
850 000 recept. Därtill kommer användningen på sjukhus som har ökat under flera 
år. Den höga antibiotikaanvändningen i SLL är omdiskuterad. Såväl användning som 
kostnader har dock minskat något 2012 som en effekt av alla pågående satsningar. 
 

 
Inga större ändringar kan tyvärr förväntas för de olika antibiotikaklasserna de 
närmaste åren. STRAMA:s nationella mål att antalet antibiotikarecept skulle vara 
under 250 per 1000 invånare och år nåddes inte i landstinget. Användningen av 
luftvägsantibiotika hos barn minskade dock något och andelen penicillin V ökade. 
 
Kostnaderna för cefalosporinerna har minskat något. Det förklaras delvis av skifte i 
läkemedelsval. Volymerna borde dock minska kraftigt i enlighet med Stramas 
rekommendationer. Vi har därför antagit en viss minskning under perioden. 
 
För karbapenemerna är det främst meropenems patentutgång som gav minskade 
kostnader 2012. Kostnaderna för karbapenemer kommer dock att öka, särskilt 
imipenem och meropenem, på grund av ökat problem med ESBL-positiva bakterier.  
 
Ett nytt läkemedel mot MRSA-positiva bakterier, Zinforo, har nyligen godkänts. Det 
kommer nog inte att bli stort. Nya läkemedel kommer även att introduceras i gruppen 
”medel vid mykobakterier”. Tre nya TBC-medel – PAS, delamanid och bedaquilin i 
pipeline (filade hos EMA) som tilläggsbehandling till nuvarande läkemedel – väntas 
under 2013. Antalet patienter med multiresistent TBC är litet, cirka 10 – 13 per år i 
Sverige, men behandlingen tar lång tid och sannolikt kommer kostnaden bli hög. 
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ATC-grupp J (b) – antimykotika, antivirala medel och immunglobuliner 
 
I årets prognos har de antivirala medlen delats upp efter indikation. Kostnaderna 
domineras av HIV-medlen, men nya läkemedel vid kronisk hepatit C hör till de som 
ökar mest och flera nya läkemedel finns i pipeline för behandling av kronisk  
hepatit C. 
 
Många läkemedel inom dessa grupper lyder under smittskyddslagen. SLL betalar för 
dem men kostnaderna finns på annat konto än läkemedelsförmånen. 
 

 
Antimykotika 
Kostnadsutvecklingen för gruppen svampmedel domineras av Noxafil (posakonazol) 
vars kostnader ökat kraftigt. Sannolikt beroende av enstaka patienter och relaterad 
till volymen av transplantationer och cancerbehandlingar.  
 
Medel vid HIV 
Den största kostnadsposten utgörs av HIV-medlen. Det sker fortfarande en fortsatt 
rekrytering av HIV-smittade patienter vilket innebär en ackumulering av personer 
som behöver läkemedel. De äldsta singelpreparaten för behandling av HIV har gått av 
och fortsätter att gå av patent. Dessa används dock i ringa utsträckning till förmån för 
kombinationsläkemedel som underlättar för patienten och ökar compliance. Edurant 
(Rilpivirin) nytt HIV- läkemedel har också kommit in på marknaden. 
Hepatit  
Kostnaderna för behandling av kronisk hepatit C (HCV) ökar kraftigt med telaprevir 
som det enskilda läkemedel som ökar mest (+32 Mkr, 165 patienter 2012). Det 
stämmer väl med förra årets prognos som antydde en kostnadsökning på 25 Mkr, 
baserat på kalkyl om 150 patienter. Även Victrelis (boseprevir) har fått en viss 
användning. Nya rekommendationer vid HCV med trippelbehandling peg-
IFN+ribavarin+telaprevir har kommit. Andra generationens proteashämmare, NS5A 
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hämmare och polymerashämmare kommer inom några år som tillägg till ribavirin 
med eller utan peg-IFN. Det påverkar dock ej denna prognos.   
 
Övriga antivirala medel 
Gruppen omfattar läkemedel vid oral/genital herpes, influensa och cytomegalovirus. 
Vi har antagit oförändrade kostnader 2013 – 2014. 
 
Immunglobuliner 
Kostnaderna för immunglobulinerna minskar. Sannolikt en minskad användning vid 
sjukhusen som en effekt av tuffare prioriteringar med ökat kostnadsansvar. 
Evidensen har också ifrågasatts vid förvärvade immunbristsjukdomar. Vi har antagit 
fortsatt minskade kostnader. Ytterligare besparingar finns sannolikt att uppnå vid 
övergång från intravenöst till subcutant immunglobulin hos fler patienter. Det finns 
också potential till effektivisering genom en ökad följsamhet till aktuella 
upphandlingsrekommendationer 
 
Kostnaderna för Rh-immunisering kan förväntas minska efter införande av ny metod 
för diagnosticering via mammans blod. 
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ATC-grupp L (a) – Onkologiska medel 
 
Stora patentutgångar har medfört att kostnadsökningen för onkologiska medel har 
varit måttlig de senaste åren. Effekten av dessa kommer dock att avta och ökade 
kostnader kan förväntas i och med att flera nya läkemedel introducerats eller är på 
väg att introduceras de närmaste åren.  
 
I diagrammet är upphandlingsrabatter avdragna i gruppen övriga onkologiska medel. 
Några andra läkemedel/förpackningar av andra läkemedel har också upphandlats 
men i förhållande till totalanvändningen syns inte dessa rabatter. 
 

 
 
Cancerområdet fortsätter att vara i fokus med många nya läkemedel och nya 
indikationer för redan godkända läkemedel. Flera läkemedel har bidragit till 
förbättrade behandlingsresultat och ökad överlevnad. För vissa läkemedel är dock 
effekterna små. Under året som gick har en intensiv debatt förts om 
kostnadseffektiviteten för flera läkemedel. Vi tycker oss se en ny prissättningstrend 
för nya, dyra, högspecialiserade läkemedel. Priset verkar numera sättas på global nivå 
vilket många gånger innebär en prisnivå som till exempel TLV inte anser är 
kostnadseffektiv.  
 
Regionala skillnader i hur läkemedlen bedömdes blev också en medial fråga och 
SKL:s NLT-grupp fick en mer aktiv roll i att utarbeta nationella råd och förhandla 
fram nationella rabatter. För att skapa samsyn mellan landstingen har nyligen en 
arbetsgrupp under ledning av regionala cancercentra utarbetat ett förslag till modell 
för gemensam nationell introduktion och uppföljning av nya cancerläkemedel. Beslut 
kommer att fattas under året. 
 
Monoklonala antikroppar 
Gruppen monoklonala antikroppar domineras av trastuzumab och rituximab med 
försäljning på ungefär 80 Mkr respektive 70 Mkr 2012. Bevacizumab (Avastin) utgör 

-

50    

100    

150    

200    

250    

300    
Miljoner kronor

Kostnadsutveckling onkologi & hematologi, 2009-2014
SLL - recept, apodos & rekvisition

2009

2010

2011

2012

P2013

P2014



  

 Sida 32 

också en påtaglig del med drygt 30 Mkr och cetuximab (Erbitux) är inte heller 
försumbar med cirka 10 Mkr.  
 
Kostnaden för trastuzumab ökade till 2012 efter att ha varit konstant i några år. 
Patienterna lever längre samtidigt som riktlinjerna för behandlig reviderats i enlighet 
med internationella riktlinjer med korrigerad definition på HER2-positiv 
bröstcancer. En subkutan läkemedels-form kommer att introduceras under 2013 
ungefär samtidigt som patentet på den intravenösa beredningen förväntas gå ut. Den 
nya formuleringen kan bli aktuell för ungefär hälften av patienterna. Ett konjugat 
mellan trastuzumab och emtansin, ett cytotoxiskt medel skulle kunna bli godkänt för 
metastaserande HER2-positiv bröstcancer, under hösten 2013 och därmed öka 
kostnaderna åtminstone under 2014. Patentutgången för orginalpreparatet torde 
kunna medföra kostnadsbesparingar, men då det är ett biologiskt läkemedel finns 
inga generika. Det finns heller inga indikationer på att biosimilar skulle vara på väg in 
på marknaden under de närmaste åren. Vi har därför antagit att kostnaderna 
kommer att öka. 
  
I början 2013 kommer pertuzumab (Perjeta) bli godkänt som tillägg till herceptin-
innehållande behandling vid metastaserande HER2-positiv bröstcancer hos kvinnor.  
 
Rituximab (MabThera) fortsätter att växa på grund av ökad underhållsbehandling 
och fler äldre som behandlas för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och non-
Hodgkinlymfom. Rituximab har även en ökad användning vid reumatologiska 
sjukdomar. Det finns uppgifter om patentutgång under 2013 men det dröjer troligen 
till åtminstone 2015 innan biosimilar kommer på marknaden, bland annat på grund 
av försenade studier. Vi antar att kostnaden ökar något 2013 – 2014. 
 
Kostnaderna för bevacizumab (Avastin) har bromsat upp, sannolikt som en effekt av 
några negativa studier på indikationen bröstcancer. Läkemedlet studeras dock på en 
mängd indikationer. Under 2014 kan indikationen glioblastom kunna bli aktuell med 
en viss ökad användning som följd.  
 
Sommaren 2011 godkändes ipilimumab (Yervoy) för behandling av avancerat 
(inoperabelt eller metastaserande) melanom som genomgått tidigare behandling. 
Läkemedlet kostar runt 800 Tkr per patient. Under 2012 uppgick kostnaden för 
ipilimumab i SLL till 10 MKr. Ett kontrollerat förfarande har införts vid Karolinska 
Universitetssjukhuset med checklistor för inklusions- och exklusionskriterier. Avtal 
om rabatt har tecknats, men då återbetalning sker på annat vis syns enbart 
bruttokostnader i denna prognos. I slutet av 2013 kan indikationen för ipilimumab 
vidgas till första linjens behandling vid metastaserande malignt melanom. Inga 
justeringar för detta har gjorts i rapporten. 
 
Alemtuzumab (MabCampath) för användning vid B-KLL avregistrerades under 
hösten 2012. Läkemedlet finns tillgängligt för licensanvändning. Företaget gjorde 
detta som förberedelse inför ett förväntat godkännande av alemtuzumab vid MS då 
andra, lägre, doser används. Annars skulle det bli svårt för företaget att ta ut ett 
hälsoekonomiskt motiverat pris, som är högre per viktenhet, för MS-behandlingen. 
 
Proteinkinashämmare 
Gruppen består av flera olika perorala medel för behandling av olika cancerformer.  
Det kostnadsmässigt största läkemedlet är imatinib (Glivec) som 2012 utgjorde drygt 
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40 procent av kostnaderna. Användningen hade stannat upp och vänt nedåt 2011 
bland på grund av en ökad övergång till nilotinib och dasatinib i samband med 
nyinsättningar vid KML. Användningen av imatinib har dock ökat igen 2012 då man 
nu väljer att sätta in patienter med låg- och standardrisk på detta läkemedel. 
Förskrivningen har också ökat till äldre patienter. I början av 2013 startar en 
stoppstudie där man kommer att prova att sätta ut läkemedlet för flera KML-
patienter. En liknande studie planeras för nilotinib. 
 
Everolimus (Afinitor) studeras som tillägg vid en mängd olika sjukdomar. I mitten på 
2012 blev läkemedlet godkänt som tillägg till exemestan vid ER-positiv, HER2/neu-
negativ avancerad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor i samband med recidiv 
eller sjukdomsprogress. 
 
Vemurafenib (Zelboraf) för användning vid BRAF V600-positivt avancerat eller 
metastaserande malignt melanom godkändes i början av 2012. TLV beslöt i slutet av 
oktober samma år att läkemedlet inte ska ingå i läkemedelsförmånen på grund av för 
högt pris. Det har ändå hunnit säljas för närmare 3 Mkr 2012. I slutet av 2013 väntas 
ytterligare två kinashämmare, dabrafenib och trametinib, på samma indikation. De 
påverkar olika kinaser och kommer sannolikt att användas i kombination med 
varandra.  
 
JAK-hämmaren ruxolitinib godkändes vid årsskiftet för patienter med myelofibros. 
Om man begränsar användningen till patienter med primär myelofibros med 
mjältförstoring, kan cirka sju patienter i SLL komma i fråga för 
läkemedelsbehandling.  
 
Övriga onkologiska medel 
Gruppen domineras kostnadsmässigt av taxanerna följt av pyrimidinanaloger. Även 
folsyraanaloger, antracykliner, platinaföreningar och övriga alkylerande medel 
används i stor utsträckning i behandling av flera olika cancerformer.  
 
Val mellan docetaxel och paklitaxel har främst styrts av upphandlingsresultat. Båda 
finns numera som generika och några ytterligare kostnadsminskningar är därmed 
inte att vänta. Cabazitaxel introducerades för något år sedan för kastrationsresistent 
prostatacancer som progredierar efter cytostatikabehandling. Det finns nu fler 
läkemedel på denna indikation och cabazitaxel kommer sannolikt endast att 
användas i begränsad omfattning inom ramen för studier.  
 
Folsyraanalogerna består av pemetrexed för behandling av ice-småcellig lungcancer 
och metotrexat (MTX) som har både onkologisk och reumatologisk användning. 
Metoject, förfylld spruta för subcutan injektion, dominerar totalt kostnaderna för 
MTX och användningen ökar. Läkemedlet används vid reumatiska sjukdomar och 
har fått ny, högre styrka som underlättar injektionen genom att lägre volym behöver 
injiceras. Subkutan injektion kostar 10 – 15 gånger så mycket som tabletter (annan 
ATC-kod än parenteral beredning; L04AX – övriga medel) förutsatt att de motsvarar 
varandra på mg-nivå.  
 
Användningen av doxorubicin har temporärt minskat på grund av 
tillverkningsproblem med Caelyx. Läkemedlet har kunnat ersättas med Myocet men 
har inte alls kommit att användas i samma omfattning som Caelyx. Användningen av 
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platinaföreningar ökade något 2012. Vi antar att läkemedlens användning kommer 
att vara ganska konstant under perioden. 
Carfilzomib som är uppföljare till bortezomib (Velcade) med indikation multipelt 
myelom, är godkänt i USA. Vi antar ett godkännande under 2013 vilket skulle kunna 
påverka kostnaderna. 
 
Endokrin terapi 
Dessa läkemedel används vid behandling av hormonkänsliga tumörer. Gruppen 
domineras av gonadotropinfrisättande hormonalanoger med en konstant kostnad på 
runt 45 Mkr per år. God tvåa 2012 är abirateron (Zytiga), en hämmare av androgen 
biosyntes, med knappt 18 Mkr. 
 
Patentutgångar för antiandrogenerna bikalutamid och flutamid gör att kostnaderna 
för dessa medel minskat betydlig de senaste åren. Samma gäller för 
aromatashämmarna anastrozol, letrozol och exemestan. Vinsterna med 
patentutgångarna är dock inhämtade.  
 
Abirateron fick avslag på subvention av TLV i maj 2012. De patienter som inlett 
behandling har fått fortsätta men via rekvisition. Ett särskilt avtal tecknades under 
hösten med direktrabatt till förskrivande kliniker varför vi bedömer att kostnaderna 
kommer att fortsätta öka.  
 
Prostatacancer är ett expansivt terapiområde med ett flertal läkemedel till samma 
patientgrupp: cabazitaxel (taxan, övriga onkologiska medel ovan), radium (ATC-kod 
V, övrigt – se nedan) och enzalutamid (antiandrogen) som sannolikt kommer att 
introduceras under 2013. Det finns inget stöd i litteraturen för vilket läkemedel som 
ska prioriteras framför ett annat eller om/hur de kan ges i sekvens. Under våren 2013 
väntas abirateron få ny indikation som flyttar fram medlet i terapin till att kunna ges 
vid progress vid antiandrogen behandling, före cytostatika. 
 
Kolonistimulerande faktorer 
Kostnaderna för kolonistimulerande faktorer minskade 2012 främst som en effekt av 
en ökad användning av biosimilar till filgrastim vid cytostatikaorsakad neutropeni. Vi 
antar att denna utveckling kommer att fortsätta. 
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ATC-grupp L (b) – övriga immunsystemet 
 
Övriga läkemedel inom immunsystemet utgörs av TNF-hämmare, medel vid multipel 
skleros och olika immunosuppressiva läkemedel vid autoimmuna sjukdomar och för 
att förhindra avstötning efter transplantation. Immunsystemets läkemedel utgör 
liksom förra året den enskilt största kostnadsposten och även det område där 
kostnaderna i absoluta tal ökar snabbast.  
 

 
 
MS-läkemedel 
Totalt finns det cirka 2 000 patienter i SLL med MS. De flesta läkemedlen för 
behandling av MS är inriktade på den första fasen av sjukdomen med återkommande 
MS-skov. När sjukdomen progredierar kommer patienten in i den 
sekundärprogressiva fasen för vilken man inte har kunnat dokumentera effekt för de 
traditionella läkemedlen. I gruppen ”MS-läkemedel” har vi samlat läkemedlen 
betainterferoner, glatirameracetet, natalizumab samt några nya läkemedel avsedda 
att minska antalet MS-skov men också läkemedel avsedda att förbättra gångsträcka 
och minska spasticitet. Förstahandsläkemedel är betainterferoner eller 
glatirameracetat.  
 
Användning av Tysabri (natalizumab) är avstannande. Användningen antas minska 
till viss del 2012 till förmån för nya MS-medel. God effekt men (låg) risk för 
progressiv multifokal leukoencefalopati, PML, vilket leder till viss restriktivitet. Vi 
antar att Copaxone kommer ligga still och att interferon-1b kommer minska litet till 
förmån för nya MS-läkemedel. 
 
Det nya läkemedlet fingolimod är en av de läkemedel vars kostnader ökat mest 2012. 
Ökningen motsvaras inte av några minskade kostnader för betainterferon eller 
Tysabri, delvis för att fingolimod gavs inom klinisk prövning innan godkännandet. 
Andra nya läkemedel som godkändes under 2012 var fampridin (Fampyra) och 
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nabiximol (Sativex). Fampridin godkändes på indikationen för att förbättra 
gångförmågan hos patienter med multipel skleros. Läkemedlet fick avslag från TLV i 
juni 2012 och någon större användning kan därmed inte förväntas. 
Cannabispreparatet Sativex (nabiximol) godkändes som behandling för att lindra 
symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av MS. Läkemedlet 
har enligt expertrådet bedömts ha ett begränsat värde varför vi inte antar att det blir 
några större kostnader. 
 

Ytterligare läkemedel kan förväntas bli godkända under 2013 är alemtuzumab 
(avregistrerat på annan indikation), laquinimod, teriflunomid och dimetylfumarat. Vi 
antar att ytterligare 200 patienter behandlas med de nya läkemedlen 2014. 
 
TNF-hämmare 
TNF-hämmarna används mot reumatiska sjukdomar, inflammatoriska 
tarmsjukdomar och psoriasis. Reumatologin står för den största användningen inom 
SLL. TNF-hämmarna utgör sista, eller bland de sista stegen i läkemedelsbehandling 
av de nämnda inflammatoriska sjukdomarna tillsammans med biologiska läkemedel 
med andra angreppspunkter. Det finns nu fem TNF-hämmare på marknaden med lite 
olika indikationsprofil. De nya läkemedlen har inte medfört någon större 
priskonkurrens och TLV:s genomgång under 2012 ledde endast till en prissänkning 
för några preparat med cirka fem procent. Under året frågade SLL i en skrivelse 
företagen om ytterligare rabatter. Skrivelsen hamnade dock i domstol och några 
besparingar har ännu inte uppnåtts. 
 
Även om kostnaderna ökar så är det viktigt att betona de positiva effekterna av de 
biologiska antiinflammatoriska läkemedlen. En ökad användning är även i linje med 
de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar som kom ut under året. En 
tidig insättning kan förhindra leddestruktion och förhindra invaliditet och därmed 
gynna både patient, samhälle och sannolikt även landsting.  
 
Under 2012 ökade användningen av infliximab (Remicade) efter införandet av 
kostnadsansvar och att läkemedlet kom med som förstahandsval i Kloka Listan. 
Störst var dock ökningen för adalimiumab (Humira) och det nya läkemedlet 
golimumab (Simponi). Ökningar sker både på RA (även om det där i princip har nått 
sin population), inflammatoriska tarmsjukdomar och vid psoriasis. I prognosen har 
vi bedömt att antalet RA-patienter som behandlas med TNF-hämmare kommer att 
vara oförändrat. Enligt nationella riktlinjerna bör dock cirka 1 600 fler patienter med 
ankyloserande spondylit och psoriasisartrit vara aktuella för behandling. Det 
motsvarar en kostnad på 16 Mkr  
 
Hur den samlade kostnadsutvecklingen för TNF-hämmarna kommer att bli påverkas 
inte bara av antalet patienter och pris. Nedtrappningsstudier pågår med läkemedlen 
för att studera om det går att minska doser eller glesa ut dem. För Enbrel går det att 
använda lägre doser med bibehållen effekt. Det är i dagsläget oklart vilken påverkan 
det har. Kostnadsutvecklingen är även beroende av introduktionen av nya läkemedel. 
Biosimilar till Remicade är på ingång. Det är oklart vilket pris de kommer att få och 
om de hinner introduceras under perioden och vi har därmed inte antagit någon 
kraftig påverkan.  
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Immunsuppressiva 
Gruppen består av antirejektionsbehandling och andra linjens immunsuppressiva vid 
RA, psoriasis mm. Utvecklingen har följt trend under flera år. Under 2013 kan dock 
kostnaderna förväntas minska genom användning av generiskt takrolimus vid 
nyinsättningar (60 % billigare än Prograf). Besparingarna kan bli mindre om 
övergången sker till slow-releasepreparatet Advagraf som marknadsförs av 
originaltillverkaren. En annan orsak till förväntad kostnadsminskning är en cirka 40-
procentig prissänkning som skett för CellCept.  
 
En ny peroral JAK-hämmare, tofacitinib, kommer sannolikt att introduceras under 
2013 för behandling av RA. Platsen i terapin är inte känd än men kommer sannolikt 
initialt bli ett alternativ först när TNF-hämmare inte fungerar.  
 
Soliris, eculizumab, är en monoklonal antikropp som binder till humant C5-
komplementprotein och hämmar aktiveringen av terminalt komplement. Läkemedlet 
används för behandling av paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) och atypiskt 
hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS). Behandlingen är mycket dyr. Se även 
appendix särläkemedel. 
 

ATC-grupp M – rörelseapparaten 
 
Kostnaderna har dominerats av NSAID, men största ökningen noteras för de 
muskelavslappnande medlen. Även osteoporosläkemedlen förväntas öka framöver då 
nya läkemedel har godkänts och nationella riktlinjer förespråkar en ökad behandling. 
 

 
NSAID  
NSAID hör till våra vanligaste läkemedel och under 2012 fick 241 000 stockholmare 
minst ett recept. Därtill kommer en ökande receptfri försäljning av ibuprofen, 
naproxen och diklofenak. Under året har receptförskrivningen minskat något. 
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Naproxen har till stor del ersatt diklofenak i enlighet med Kloka Listans 
rekommendationer och ökningen av Arcoxia har stannat av.  
 
Andelen äldre över 75 år som köper ut NSAID har nyligen införts som en av tre 
indikatorer i den nationella äldreöverenskommelsen där landstingen ger 
prestationsbaserad ersättning om vissa mål uppnås. Under 2012 hämtade 20 000 
personer över 75 år i SLL, 15 procent av alla i denna åldersgrupp, ut minst ett recept 
på läkemedlen. Vi antar dock att det blir några kraftiga förändringar i den totala 
NSAID-användningen i SLL och har räknat med en fortsatt svag minskning.  
 
Utvärtes NSAID 
Geler och krämer med NSAID kan köpas receptfritt, förutom dem med ketoprofen. 
På receptsidan ses inga stora förändringar från tidigare år och trenden justeras inte. 
 
Muskelavslappnande.  
Användningen av boutulinumtoxin ökade kraftigt 2012. 2/3 är på recept och det är 
receptförskrivningen som ökar.  Medlet används med förmån vid estetisk kirurgi på 
vissa ställen. Detta bruk har beivrats av landstinget och rättning är att vänta. 
Botulinumtoxin används också i ökad grad inom geriatriken mot spasticitet vilket är i 
enlighet med rekommendationer. Denna användning är också vanlig inom olika slags 
rehabilitering. 
 
Förutom dessa indikationer så har botulinumtoxin indikation för behandling av 
överaktiv blåsa och för användning vid behandling av hand- och axilarsvett. En klinik 
som bedrev behandling mot svettning har förlorat avtalet med SLL då verksamheten 
inte bedrevs enligt önskemål. Ny avtalspart har trätt in. Denna tillämpning kan 
resultera i en minskad receptförskrivning. Vi låter trenden se ut som den gör. 
 
Giktmedel 
Totalt 15 000 personer i SLL köpte ut recept på något medel mot gikt under 2012. 
Prissänkning för allopurinol 2012 leder till att kostnaden minskar medan volymen 
ökar något. Denna prissänkning kompenseras av ökade kostnader för kolchicin. 
Därför har vi gjort en mindre trenduppskrivning..  
 
Krystexxa som innehåller urinsyranedbrytande enzymet peglotikas, fick positiv 
opinion hos CHMP i oktober 2012. Läkemedlet är avsett för behandling av kronisk 
gikt. Det är dock tveksamt om det får någon större användning. Monoklonala 
antikroppar testas vid gikt, men ligger längre fram i tiden och den potentiella 
patientgruppen är begränsad. 
 
Osteoporosmedlen.  
I denna grupp, som är sammanställd särskilt för vår prognos, återfinns 
bisfosfonaterna, teriparatid (Forsteo) och det nya läkemedlet denosumab (Prolia, 
Xgeva). Många patienter med osteoporos behandlas med enbart kalcium som 
återfinns under ”mage-tarm” ovan. Kostnaderna för osteoporosmedlen har minskat 
på senare år på grund av patentutgångar. Samtidigt har volymerna ökat och fler 
patienter fått behandling. 
 
Användningen av denosumab ökar (400 – 800 patienter 2012). En ny 
denosumabprodukt, Xgeva, har lanserats för användning inom onkologi. Den har en 
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högre styrka och doseras med mycket tätare intervall. Fler studier pågår inom 
onkologin.  
 
Patentutgångseffekter finns alltjämt för bisfosfonater (Aclasta, Zometa) men det finns 
fortfarande visst utrymme för prispress. Denna kostnadsminskning förväntas 
kompensera ökningen för denosumab 2013. 
 
Vi väntar oss en ökning för hela gruppen 2014 understött av nationella riktlinjer för 
rörelseorganens sjukdomar och aktiviteter mot underbehandling.   
 
Övriga 
Gruppen domineras av glukosamin som minskar i kostnad sedan läkemedlet 
exkluderades ur förmånen för några år sedan. Xiapex har dock börjat användas och 
kan komma att öka kraftigt. Läkemedlet används vid Dupuytrens kontraktur som 
alternativ till kirurgi till vissa patienter.  Diskussioner pågår inom Södersjukhuset och 
privata vårdgivare hur det bäst ska användas. Brist på handkirurger och 
omstrukturering av vården bidrar till att gynna introduktionen. Vi räknar med en 
fördubblad användning 2014. 
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ATC-grupp N (a) – psykiatri och geriatrik 
 
Psykofarmaka hör till de vanligaste läkemedlen i befolkningen. Användningen har 
ökat av alla läkemedel, men kostnaderna har på grund av stora patentutgångar inte 
ökat i samma utsträckning. Ett undantag utgör medel vid ADHD vars användning 
och kostnader fortsätter att öka kraftigt. 
 
 

 
 
 
Neuroleptika 
Under 2012 behandlades 29 000 stockholmare (1,4 %) med antipsykotiska läkemedel 
på recept. Vi antar samma trend framöver för hela läkemedelsgruppen, som innan 
olanzapins patentutgång, det vill säga fortsatt ökade kostnader på grund av övergång 
till nya läkemedel. 
 
Gruppen neuroleptika används terapeutiskt vid schizofreni men även vid akut och 
profylaktisk behandling av olika faser av bipolär sjukdom, ofta i kombination med 
stämningsstabliserande medel, samt vid beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens (BPSD).  Den höga användningen hos äldre på SÄBO är omdiskuterad och i 
nationella äldresatsningen får de landsting som minskar användningen ta del av 
pengar. 
 
Psykiatrin kommer att få ökat kostnadsansvar, men det är dock osäkert om det har 
någon större påverkan på kostnadsutvecklingen.  
 
Depotinjektion rekommenderas vid behandling av psykos hos vuxna (exklusive gamla 
patienter) då de ökar compliance och därmed behandlingsresultatet. Trilafon 
tabletter är numera avregistrerade. Företaget försökte även avregistrera Trialafon 
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dekanoat men det möttes av kraftiga protester bland landets psykiatrer. Man tog 
därför tillbaka läkemedlet som ännu så länge kommer att finnas kvar på marknaden. 
 
Invega/Xeplion (paliperidon) ökar på bekostnad av risperidon. Xeplion injiceras var 
fjärde vecka, Risperdal Consta varannan vecka. Eftersom paliperidon är den aktiva 
metaboliten av risperidon och kan detta läkemedel uppfattas som ett näraliggande 
alternativ. 
 
Patentutgången för Zyprexa har pressat priset på olanzapin. Seroquels patent har 
nyligen gått ut men tilläggspatent på depotformen gör att Seroquel depot kan bli 
konkurrensutsatt av generika först 2016. Abilify fortsätter att öka. 
 
I gruppen ingår även litium. Antalet personer som fick läkemedlet i SLL uppgick 
under året till knappt 5 000. Volymen har varit relativt konstant över åren. 
Kostnaderna har dock ökat på grund av en prisökning. 
 
Lugnande och sömnmedel 
Under 2012 hämtade 165 000 stockholmare ut recept på sömnmedel och 111 000 
recept på lugnande medel. I högsta åldrarna får en tredjedel av befolkningen recept 
på sömnmedel som i snitt räcker två tredjedelar av året. 
 
Ett nytt sömnmedel med ny verkningsmekanism kan komma att introduceras under 
slutet av prognosperioden. Värdet av detta läkemedel är ännu så länge okänt och vi 
justerar inte trenden för sömnmedel i denna rapport. 
 
Antidepressiva  
Antidepressiva har ökat i användning under flera år, delvis genom tillkomsten av fler 
indikationer. Under 2012 hämtade 156 000 personer (7,5 % av befolkningen i länet) 
ut antidepressiva medel. Användningen ökar med stigande ålder och var femte äldre 
över 75 år i länet fick behandling. 
 
De antidepressiva som ökar mest kostnadsmässigt är de där patentet ännu inte har 
gått ut såsom Cipralex, Valdoxan och Cymbalta. Vi förväntar oss att patentet för 
escitalopram kommer att gå ut i slutet av 2014 med följande generikakonkurrens. 
Effekten antas dock inte märkas under perioden för denna prognos. Venlafaxins 
patentutgångseffekt är helt uppnådd.  TLV sänkte priset något för duloxetin 1 augusti 
2012, vilket torde ge en avmattad trend. Bakomliggande finns dock en fortsatt 
volymökning för preparatet. 
 
Escitalopram har nyligen godkänts under namnet Premalex för användning vid 
premenstruellt dysforiskt syndrom. Det är den enda serotoninåterupptagshämmaren 
med denna indikation. Det finns dock studier som pekar på att effekten är en 
gruppeffekt och det skulle då fungera att använda SSRI-generika med betydligt lägre 
pris. I Kloka Listan rekommenderas därför sertralin och citalopram i första hand. 
 
Ett nytt serotonergt verkande läkemedel kan komma att bli godkänt i slutet av 2013. 
Vi tror dock inte att det kommer att påverka denna prognos. 
 
Psykostimulantia 
Medlen vid ADHD är en av de läkemedelsgrupper som ökar mest i användning i SLL. 
Under 2012 ökade kostnaderna med 30 procent, så vi antar fortsatt samma kraftiga 
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ökningstakt. Fler vuxna kommer att behandlas och då med högre doser än vad som 
används för behandling av barn. 
  
Demensmedel 
Omkring fem procent i länet av de äldre över 75 år får demensmedel. Det är färre än 
vad som föreslås i de nationella riktlinjerna, men läkemedlens effekt har varit 
omdiskuterad. 
  
Patentutgångar har skett för alla läkemedel utom memantin. Enbart donepezil har 
dock fått en kraftig prissänkning, de andra kolinesterashämmarna dalar långsamt i 
pris. En ökad användning av donepezil vid nyinsättningar torde kunna minska 
kostnaderna inom gruppen. Det understöds av att galantamin utgick  ur Kloka Listan 
2013. 
 
Utvecklingsprogrammen för två nya demensläkemedel har avbrutits efter negativa fas 
III-data. Andra substanser befinner i klinisk prövning, men inga läkemedel kommer 
att nå marknaden förrän efter 2014. 
 
Beroendemedel  
Ett nytt medel innehållande nalmefen godkändes i början av 2013. Indikationen är 
att minska alkoholkonsumtionen och det tas vid behov. Användningen av de 
läkemedel som redan finns för behandling av alkoholberoende bör öka. Med 
ytterligare ett läkemedel att välja mellan så justerar vi upp trenden något. 
 
Tidigare års minskning av kostnaderna för beroendemedel beror på att 
metadonmottagningarna bytt mellan likvärdiga preparat men till ett som kostat 
mindre. Effekten är dock nu uppnådd och vi antar att kostnaden för metadon stannar 
på 2012 års nivå. 
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ATC-grupp N (b) – Nervsystemets sjukdomar, övriga nervsystemet 
 
Gruppen domineras kostnadsmässigt av analgetika och antiepileptika. 
Patentutgångar har ägt rum men användningen ökar, även på andra indikationer. 
 
 

 
 
Anestetika 
Gruppen anestesimedel består både av medel för generell och för lokal anestesi. Vi 
antar en avstannad kostnadsutveckling då användningen av Sevorane minskar en 
aning. Detta kan bland annat förklaras av ökad tillämpning av lågflödesanestesi. 
 
Analgetika 
Analgetika är vanligt i befolkningen, men det är stora variationer i val av läkemedel 
mellan landstingen. I SLL hämtade 166 000 personer ut recept på opiater och  
190 000 personer ut recept på lätta analgetika, framför allt paracetamol, under 2012. 
 
Patentutgången för oxikodon i depotberedning resulterade initialt inte i någon 
generisk konkurrens. Inför TLV:s genomgång valde dock företaget i mars 2012 att 
sänka priset för Oxycontin, vilket medfört att den totala kostnaden för läkemedlet i 
SLL mer än halverats. Tre generikaleverantörer finns med utbytbarhet. Läkemedlet 
kom in i Kloka Listan 2013.  
 
Alvedon, Norspan och Targiniq ökar medan oxikodon och tramadol minskar. 
Alvedon innehåller paracetamol och är att betrakta som ett basläkemedel vid 
smärtbehandling. Norspan innehåller opioiden buprenorfin och rekommenderas i 
Kloka Listan i form av plåster som kan vara ett alternativ för dem som inte kan ta 
tabletter. Targiniq innehåller oxikodon och opioidantagonist i depottablett och är 
menad att minska problem med opioidinducerad förstoppning. Den ökade 
användningen av Targiniq förklarar den minskade användningen av enbart oxikodon.  
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För analgetikagruppen som helhet antar vi oförändrad nivå för 2013 då ökning och 
minskning tar ut varandra, men vi antar en viss kostnadsökning för 2014 på grund av 
fortsatt ökade volymer. 
 
Migränmedel 
Ett observandum är att denna grupp endast omfattar triptanerna och vissa 
migränmedel som ergotamin och pizotifen. Andra läkemedel som används vid 
migrän är olika analgetika, NSAID, metoklopramid och betablockerare som återfinns 
under andra avsnitt. 
 
Kostnaderna för triptanerna har minskat sedan 2003 trots ökade volymer. Detta är 
en effekt av patentutgången för sumatriptan (Imigran), men också 
förmånsbegränsningar och aktiviteter från läkemedelskommittén för att påverka 
förskrivningen. Patenteffekterna är dock uppnådda och vi antar en jämn nivå 
framöver. Patentutgång för zolmitriptan i början av 2012, har inte haft effekt på 
kostnadsutvecklingen då kostnaderna domineras av Zomig Nasal. Detta läkemedel 
saknar generisk konkurrens. Patentet för rizatriptan (Maxalt) kan gå ut i augusti 
2013. Detta är inte medräknat i prognosen. 
 
I december 2007 blev Zomig Nasal som första triptan tillgänglig receptfritt. Året 
därefter beviljades receptfrihet även för sumatriptan tabletter och därefter 
zolmitriptan i tablettform. Den receptfria försäljningen har ökat sedan dess men 
receptförskrivningen har inte minskat.  
 
Antiepileptika  
38 000 stockholmare fick recept på antiepileptika under 2012. De används idag på 
flera olika indikationer utöver epilepsi. Sannolikt sker en stor del av ökningarna på 
psykiatriska indikationer. 
 
Fler patienter sätts in på generiskt lamotrigin och gabapentin i SLL efter 
läkemedelskommitténs aktiviteter och Kloka råd. Det blev dessutom en prissänkning 
på flera läkemedel efter TLV:s genomgång och en viss avmattning av ökningen för 
pregabalin (Lyrica). Kostnaderna för lamotrigin och gabapentin minskade kraftigt för 
ett år sedan som en konsekvens av TLV:s genomgång. Vi bedömer att kostnaderna för 
antiepileptika kommer att fortsätta att öka, men den avmattade trenden för Lyrica 
gör att vi antar att långsammare ökningstakt framöver. Patentet för Lyrica går ut juli 
2014, samtidigt med dataskyddet, vilket gör att vi kan förvänta oss generisk 
konkurrens först i mitten av 2015. 
 
Patentet för Keppra har gått ut. Vi förväntar oss dock ingen omedelbar effekt då det 
inte är generisk substitution på apotek. Billigaste generika ligger vanligtvis på mindre 
än halva priset jämfört med originalet (mars 2013). 
 
En stor prishöjning har gjorts för fosfenytoin. En kontrollerad studie pågår inom 
intensivvården på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Beroende på hur studien 
faller ut kan andra läkemedel (lorazepam) bli aktuella istället. 
 
Parkinsonmedel 
Läkemedel vid Parkinsons sjukdom domineras av levodopa med karboxylashämmare 
samt dopaminagonisten pramipexol (Sifrol). Patentutgång för pramipexol gav genom 
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priskonkurrens en prisnedgång som fick visst genomslag sommaren 2011, men priset 
minskade ännu mer hösten 2012 efter TLV:s prissäkning. 
 
Det läkemedel som driver kostnadsökningen i gruppen är DuoDopa. DuoDopa 
innehåller även det levodopa med karboxylashämmare men är avsett för patienter 
med Parkinsons sjukdom som är inne i en komplikationsfas. Läkemedlet är en gel 
som ges kontinuerligt, med portabel pump, direkt in i tunntarmen via en särskild 
stomi. 
 
Rotigotin (Neupro) introducerades som plåster 2008. Neupro var det första 
läkemedlet mot Parkinsons sjukdom som administreras transdermalt. Läkemedlet 
har ökat kraftigt i användning senaste åren, även på indikationen restless legs. 
 
Ett nytt Parkinson-läkemedel med ny mekanism är under utveckling, men ett 
godkännande skulle sannolikt komma efter perioden som är aktuell för denna 
prognos.  
 
 
ATC-grupp R – andningsorganen 
 
Gruppen domineras kostnadsmässigt av fasta kombinationer vid astma och KOL. 
Användningen av inhalationsläkemedel styrs inte bara av den kliniska effekten av 
ingående läkemedelssubstans utan även av hur bra och lättanvänd inhalatorn är. 
 

 
Nässjukdomar 
För gruppen läkemedel vid nässjukdomar kommer inte mycket att hända de 
närmaste åren. Nasonex dominerar försäljningen. Läkemedlet blev tillgängligt 
receptfritt 2012. Erfarenheten från andra terapiområden visar dock att 
receptförskrivningen inte minskar i någon större omfattning då läkemedel blir 
receptfria. Trenden har därför lämnats ojusterad.  

-

50    

100    

150    

200    

250    

300    
Miljoner kronor

Kostnadsutveckling andningsorganen, 2009-2014
SLL - recept, apodos & rekvisition

2009

2010

2011

2012

Prognos 
2013

Prognos 
2014



  

 Sida 46 

 
Övrigt astma-KOL 
Inom gruppen övriga astma-KOL-läkemedel återfinns såväl ”gamla” astmamedel 
såsom teofylliner, som nyare läkemedel såsom leukotrienantagonisten montelukast 
(tex Singulair) och omalizumab (Xolair) som är en monoklonal antikropp mot IgE.  
 
Patentet för montelukast gick ut augusti 2012 och många preparat är redan 
registrerade. Vi antar en snabb sänkning av ursprungligt pris. Användningen av 
omalizumab (Xolair), för Ig E-positiv allergisk astma, ökar. Den underliggande 
trenden har därför justerats upp. Den minskade användningen av 
natriumkromoglikat för inhalation tror vi planar ut under de kommande två åren. 
 
Betastimulerare inhalation 
Betastimulerare för inhalation är vanliga i befolkningen. Under 2012 köpte 112 000 
(5,4 %) av befolkningen ut minst ett recept. Kostnaderna ökar långsamt och konstant. 
Det relativt nya läkemedlet indakaterol bidrar till denna ökning. Förutom indakaterol 
består gruppen av läkemedel av kända, äldre läkemedelssubstanser för vilka nya 
inhalatorer utvecklas. Exempel är Easyhaler med salbutamol. 
 
Fasta kombinationer vid astma/KOL  
Under 2012 fick 57 000 stockholmare recept på fasta kombinationer. Gruppen 
domineras av Symbicort (kombination av budesonid och formoterol) som fortsätter 
att öka. Under 2013 förväntas introduktion av kombination av långverkande beta 2-
stimulerare (LABA) såsom indakaterol i kombination med långverkande 
antimuskarinerga inhalationsläkemedel (LAMA) i form av glycopyrronium och 
aclidinium. Dessutom kan man förvänta sig introduktion av kortison och ny LABA.  
 
Behandlingsprinciperna är inte nya och patienterna behandlas redan. Hur dessa 
fördelas på etablerade respektive nya läkemedel kommer att påverkas av kliniska 
parametrar och behandlingskostnad. Vi antar därför att denna läkemedelsgrupp 
kommer att öka i samma takt som 2010 till 2011. Patentutgångar och generisk 
konkurrens kommer, men sannolikt efter 2014. 
 
Inhalationssteroider 
Liksom för kombinationsläkemedlen beskrivna ovan kommer nya inhalatorer till 
äldre, kända substanser att introduceras, såsom Easyhaler med budesonid eller 
beklometason. Kostnaderna för gruppen inhalationssterioder förväntas inte 
förändras nämnvärt under prognosens period men fördelningen mellan de ingående 
substanserna ändras då flutikason ökar på budesonids bekostnad. Användningen av 
Asmanex (mometason) har minskat och ligger nu konstant. 
 
Atrovent/Spiriva 
Atrovent och Spiriva innehåller båda antikolinergt verkande substanser. För den 
sistnämnda, som är en LAMA, räcker det med en inhalation per dag medan Atrovent 
behöver inhaleras tre till fyra gånger dagligen. Användningen av Spiriva ökat kraftigt, 
medan användningen av Atrovent minskat något. 
 
Under 2013 väntar vi en introduktion av de nya långverkande antimuskarinerga 
medel (LAMA), aclidiniumbromid och glykopyrroniumbromid vilket vi korrigerar för 
med ett litet påslag. Patienter som behöver denna typ av läkemedel får redan idag 
behandling men vi antar att nya läkemedel kostar litet mer än etablerade.  
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Antihistaminer 
Under 2012 hämtade 170 000 stockholmare (8 %) ut 360 000 recept på 
antihistaminer. Stora mängder antihistaminer säljs också receptfritt. Desloratadin 
(Aerius) har utgjort en stor andel av kostnaden för receptförskrivningen. I och med 
patentutgång och generisk konkurrens har priset börjat sjunka och vi förutsätter 
ytterligare prisnedgång främst under 2013.   
 
Oxygen & övriga medel 
Utifrån den regelmässiga grupperingen av läkemedel bör syrgas diskuteras under 
avsnittet ATC V-grupp – övrigt. Terapeutiskt hör det dock ihop med behandling av 
luftvägarnas sjukdomar. Enligt statistiken minskar användningen av oxygen i form av 
förfyllda flaskor en aning under 2012. Detta betyder inte nödvändigtvis att 
användning av syrgas har minskat utan det finns numera apparatur som genererar 
oxygen i hemmet. 
 
Användningen av syrgas ökar livskvaliteten för patienter med KOL som annars skulle 
vara bundna vid hemmet. Mobil syrgasutrustning är en förutsättning för att få en 
mätbar livskvalitetsförbättring hos patienter med hemsyrgasbehandling. Ett 
kvalitetsmått i det Nationella syrgas- och ventilatorregistret (Swedevox) är just 
andelen syrgaspatienter med mobil syrgasutrustning. Vi antar att användningen av 
förfyllda oxygenflaskor inte kommer att förändras de närmaste åren.  
 
Hostmedel 
Under 2012 hämtade 220 000 stockholmare (10 % av befolkningen) ut recept på 
hostmedel. Tidigare år såg vi en kostnadsökning för hostmedlen Mollipect och 
Cocillana Etyfin på grund av prisökning. Vi utgår ifrån att användningen är konstant 
och att kostnaderna nu kommer att ligga still. 
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ATC-grupp S — ögon och öron 
 
Terapiområdet domineras kostnadsmässigt av glaukommedel och medel vid makula-
degeneration. De mest använda läkemedlen är antiinfektiva, antiallergika och olika 
tårsubstitut. 

 

 
Kostnaderna för läkemedel för ögon och öron har länge dominerats av 
glaukommedlen men på senare år har även kostnaderna för läkemedel vid vaskulära 
ögonsjukdomar ökat. 
 
Antiinfektiva 
55 000 stockholmare fick under året recept på antibiotika mot ögoninfektioner. 
Trenden för användning av antiinfektiva ögonläkemedel är oförändrad. I allmänhet 
läker en infektiös konjunktivit ut spontant inom en vecka, särskilt om den uppträder i 
anslutning till en infektion. Chloromycetin har ett bredare antibakteriellt spektrum 
än Fucitalhmic. Båda är rekommenderade på Kloka Listan. Användningen av 
Fucithalmic ökar dock medan den för Chloromycetin minskar. Detta är troligen en 
spegling av tillgänglighet på apotek. 
 
Antiinflammatoriska medel 
Gruppen antiinflammatoriska ögonläkemedel har börjat öka. Sannolikt har priset för 
Isopto-Maxidex ökat samtidigt som den utgick ur subventionen – kostnaden ökar 
oproportionellt jämfört med antalet förpackningar. Antalet patienter som fått 
läkemedlet på recept har ökat marginellt.  
 
Även NSAID i form av ögondroppar ökar. Här finns det en tydlig koppling till post-
operativ behandling. 
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Glaukomläkemedel  
Under 2012 behandlades 28 000 stockholmare med läkemedel mot glaukom. 
Merparten av dem var äldre och i åldersgruppen 75 år och äldre fick elva procent av 
alla stockholmare minst ett recept. För behandling av glaukom finns ögondroppar 
med prostaglandinanaloger, adrenerga analoger, kolinergt verkande örondroppar, 
karbanahydrashämmare samt kombinationer av betablockerare med läkemedel med 
någon av dessa andra verkningsmekanismer. De flesta av dessa läkemedel har funnits 
tillräckligt länge på marknaden för att patenten ska börja gå ut. Det vanliga är dock 
att patenten först går ut för monopreparaten och att kombinationspreparaten dröjer 
ytterligare något år.   
 
Latanoprost som singel-läkemedel har sjunkit i pris till cirka 20 procent av 
ursprungligt pris på nio månader. Endospipetter kommer att introduceras i maj 2013. 
Dessa är dyrare än flaskan men skulle kunna ersätta det dyrare Taflotan som 
innehåller tafluprost, vilket är en annan prostaglandin. 
 
Patentutgångar för timolol i kombination med prostaglandin ser olika ut. Patentet 
har gått ut för Xalcom (latanoprost + timolol) medan Duotrave, som innehåller 
annan prostaglandin och annat konserveringsmedel, har kvar patent.  
 
Patentet för CoSopt, innehållande timolol och karbanhydrashämmaren dorzolamid, 
gick ut i mars 2012. Läkemedlet säljer för fem miljoner kronor. I prognosen har vi 
justerat för en kostnadsminskning på grund av patentutgång men också en 
kostnadsökning på grund av en långsam volymökning.  
 

Vaskulära ögonsjukdomar 
Läkemedel vid vaskulära ögonsjukdomar används för att behandla våt 
makuladegeneration (AMD), diabetesorsakat makulaödem (DME) och makulaödem 
orsakat av retinalvens-(central- och/eller grenvens-)ocklusion. De läkemedel som 
finns är antingen kortisoner (tex Ozurdex) eller riktade mot VEGF (Eylea, Lucentis, 
Macugen). 
 
Det har varit en nationell diskussion om att eventuellt använda Avastin i stället för 
Lucentis vid AMD. I SLL kom man fram till att man inte vill använda Avastin på 
denna indikation. Det finns ett lokalt rabattavtal för Lucentis som resulterar i ungefär 
samma kostnad som för det nya läkemedlet aflibercept (Eylea). Hittills har 
ögonkliniken fått extra anslag för denna läkemedelsgrupp men de kommer troligen få 
eget ekonomiskt ansvar även för dessa läkemedel framöver. En avstannande trend 
förutspås på grund av introduktionen av Eylea samt att vi antagligen ligger nära 
maximala möjliga antalet patienter som kan behandlas med nuvarande organisation.  
Det pågår studier pågår på behandling av torr makuladegeneration, till exempel 
AREDS 2, uppföljaren till AREDS. Där studerar man effekterna av tillskott av 
makula-xantofyller (lutein och zeaxantin) och/eller omega 3-fettsyror med långa 
kedjor på progressionen till avancerad AMD. Alla deltagare erbjöds också samma 
kombination av antioxidanter och zink som användes i AREDS-studien. Resultatet 
kommer att presenteras i mitten av 2013 och har potential att vid positivt resultat 
påverka behandlingen av äldre patienter. 
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Ögon – övrigt 
Kostnaderna för tårsubstitut ökar konstant. Detta kan bero på ökad användning men 
också på ökad befolkning och ökad andel gamla i befolkningen. Det finns en del 
läkemedel mot torra ögon under utveckling. De här läkemedlen är avsedda för en 
svårare art av torrhet. Det är dock inget som kommer att bli aktuellt under 
prognosperioden. 
 
 
ATC-grupp V – övrigt 
 
Gruppen domineras kostnadsmässigt av antidoter och röntgenkontrastmedel. 
Merparten av kostnaderna relateras till läkemedel som expedieras på rekvisition. 

 

Allergener  

I gruppen allergener ingår preparat både för hudtest och för hyposensibilisering. Det 
kostnadsmässigt dominerande medlet är Grazax, en frystorkad tablett med 
gräspollen från timotej. Användningen verkar dock plana ut de närmsta åren. 
 
Antidoter 
Antidoter är enkelt beskrivet olika slags motgifter, inklusive motgifter mot läkemedel. 
Gruppen domineras av Exjade som är behandling av för hög järninlagring till 
exempel på grund av frekventa blodtransfusioner. Användningen varierar dock något 
över tid och senaste året har användningen minskat.  
 
Även användningen av kalciumfolinat ett relativt stort läkemedel inom gruppen, har 
minskat. Kalciumfolinat används för att reducera toxicitet och motverka effekter av 
folatantagonister, såsom metotrexat, vid cytotoxisk behandling eller vid 
överdosering. Patentet gick ut 2010 och det finns nu ett par olika synonympreparat 
med denna substans. 
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Hittills saknas det antidoter för de nya antikoagulantia som kommit de senaste åren. 
Kanske kan en ny antidot för dem väntas inom prognosperioden. 
 
Fosfat- och kaliumbindare  
Fosfat- och kaliumbindare har en viktig plats inom njurmedicinen för att kompensera 
för konsekvenser av dålig njurfunktion. Gruppen består av både jonbytarharts 
(resiner) och komplexbindande ämnen. Kostnaden för gruppen kommer troligen öka 
totalt främst beroende på ökad användning av fosfatbindaren Renvela. 
 
Röntgenkontrast och radiofarmaka 
Kostnaden för kontrastmedel kommer att fortsätta öka. Bland jodkontrastmedlen ses 
en ökning i användning av Visipaq och Omnipaq. Även det gadoliniuminnehållande 
Dotarem för användning vid magnetresonanstomografi ökar. 
 
Användningen av jodkontrastmedel fortsätter att öka genom en ökad användning av 
datortomografi och olika interventioner som kräver kontrastmedel. Inte minst kan 
utvecklingen av hjärt-CT förväntas öka liksom tillkomsten av dual energi-CT 
där exempelvis perfusion kommer att kunna göras än bättre vilket kommer att öka 
efterfrågan. Samtidigt kan vi inte förvänta oss att priserna kommer fortsätta sjunka 
mycket mer. 
 
Även gadolimium-kontrastmedel kommer att få ökad användning genom ökad 
användning av magnetresonanstomografi. Denna metod utvecklas 
och användningsområde och indikationer breddas hela tiden. Genom utveckling av 
pulssekvenser och prispress kommer dock inte kostnaden öka i lika stor utsträckning 
som användningen.  
 
2006 uppmärksammades ett samband mellan gadolinium-innehållande 
röntgenkontrastmedel och den ovanliga sjukdomen nefrogen systemisk fibros (NSF) 
hos patienter med njurproblem som genomgick magnetröntgen. EMA fick 2008 i 
uppdrag att bedöma riskerna för NSF och ta fram riktlinjer för att minimera riskerna. 
Riskerna är olika stora för de olika preparaten och de har grupperats in i tre olika 
riskgrupper. Inga nya fall har förekommit sedan 2008 så med en god screening av 
patienter med GFR < 45 ml/min har man troligen ringat in problemet. Fram tills det 
finns krav på att GFR ska beräknas för alla patienter kommer sannolikt 
användningen av Dotarem, som tillhör lågriskgruppen, fortsätta öka.  
 
På ultraljudssidan är användandet av kontrastmedel relativt stabilt jämfört med 
tidigare. Här saknas fortfarande priskonkurrens vilket gör att kostnaderna för dessa 
kontrastmedel är proportionell ologiskt stora. Men de kommer sannolikt inte att 
öka nämnvärt under 2013. 
 
Kostnaderna för terapeutiska radiofarmaka syns vanligtvis inte i 
läkemedelsstatistiken, som denna rapport baseras på, då leveranserna av dessa 
vanligen går andra vägar än de för läkemedel. De genererar ändå kostnader för 
landstinget men i andra delar av verksamheten. Värt att notera är dock att radium-
223 (Alpharadin) förväntas godkännas under 2013 för behandling av prostatacancer 
med skelettmetastaser. Studier tyder på att inte bara livskvaliteten förbättras utan att 
man även förlänger överlevnaden. 
 



  

 Sida 52 

4. Metodbeskrivning 

 
Denna rapport bygger på en analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel i SLL de 
senaste fyra åren samt en bedömning över nya, viktiga introduktioner av läkemedel 
och nya indikationer på redan godkända läkemedel, vi har att vänta oss under 2013 
och 2014. Bedömningen har gjorts med stöd av Stockholms läns 
läkemedelskommittés expertråd. Det måste poängteras att uppgifterna i rapporten 
inte är exakta utan måste ses som prognoser baserade på kvalificerade antaganden. 
Ju längre fram i tiden vi kommer desto osäkrare blir uppgifterna. Erfarenheter från 
tidigare år visar att tidpunkten för patentutgångar samt tidpunkt och hastighet för 
introduktion av nya läkemedel är de påverkansfaktorer som är svårast att bedöma 
med hög precision. 
 
Hur har prognoserna beräknats 
För varje läkemedelsgrupp finns prognoser för 2013 och 2014 baserade på en trend-
framskrivning av nuvarande utveckling med justering för var i sin livscykel befintliga 
läkemedel på marknaden befinner sig, information om vilka nya läkemedel och 
indikationer som förväntas godkännas samt justeringar för andra förväntade 
förändringar såsom patentutgångar eller förändringar i 
behandlingsrekommendationer, pris, förmån eller sortiment (se exempel i Figur 
nedan). Denna metod inkluderar därmed även demografiska förändringar.  
 

 
 
Figur. Illustration av prognosmetoden med a) faktiskt utfall för kostnader för en läkemedelsgrupp 
under fyra år, b) fortsatt kostnads utveckling om trenden antas fortsätta, c) justering för patentutgång 
och intro av generika. 

 
Kostnadsutvecklingen är inte enbart beroende av inflödet av nya läkemedel. En 
mängd faktorer, alltifrån förmånssystemets konstruktion till ekonomiska incitament 
och producentobunden utbildning bidrar. Hur snabbt nya terapier introduceras kan 
variera. Läkemedel, likväl som andra produkter, har en livscykel med ett antal faser. 
Hur kurvan ser ut kan variera mellan terapiområden och beroende på om andra 
behandlingsalternativ finns eller inte. Historiska erfarenheter visar att det kan ta upp 
till åtta år eller mer innan ett nytt läkemedel når sitt försäljningsmaximum, därefter 
minskar användningen. I vissa fall introduceras generika och priset faller kraftigt. 
 
Ett undantag är nya så kallade livsstilsläkemedel som riktar sig till breda 
befolkningsgrupper och där det finns ett stort patienttryck ofta skapat genom direkt 
marknadsföring till patienter genom artiklar i massmedia. För dessa läkemedel kan 
försäljningsmaximum uppnås redan första eller andra året. Exempel på läkemedel 
som visat på denna mycket snabba introduktion är bantningsmedlet orlistat (Xenical) 
och potensmedlet sildenafil (Viagra). 
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Läkemedel i pipeline och berörda patientpopulationer 
Uppgifter om kommande läkemedel och vidgade indikationer för befintliga 
läkemedel har vi i huvudsak hämtat från EMA, FDA, Läkemedelsverket och National 
Institute for Health Research Horizon Scanning Centre samt Uk Medicines 
Information, båda i England, samt direkt från läkemedelsföretagen. Relevansen i 
uppgifterna har stämts av med läkemedelskommitténs expertråd. Informationen 
delas sedan något år även med andra landsting inom ramen för det så kallade 
fyrlänssamarbetet och finansieras kollektivt av samtliga landsting genom SKL:s 
grupp för Nya LäkemedelsTerapier, NLT. 
 
Uppgifter om sjukdomsförekomst och pris har hämtats från en mängd olika källor, 
bland annat läkemedelskommitténs expertråd, Stockholms Medicinska Råd, 
Socialstyrelsen, TLV, landstingets vårddatabaser samt publicerade vetenskapliga 
artiklar och andra rapporter. Angivna kostnader är i de flesta fall totalkostnader och 
omfattar både landstingets kostnad och patienternas egenavgifter. Förväntad 
kostnadsutveckling separat för rekvisition, förmån och patienternas egenavgifter 
redovisas separat.  
 
Ju längre fram i tiden vi kommer desto osäkrare blir uppgifterna om både 
introduktion och tid för introduktionen. Även prisuppgifter är osäkra, och är i vissa 
fall antaganden baserade på pris i andra länder eller pris i Sverige för liknande 
produkter.  
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5. Förväntade nya läkemedel eller indikationer 

2012 finns med i listningen då dessa läkemedel eller indikationer har potential att 
påverka läkemedelskostnaderna 2013-2014. Listan är inte statisk – under 
prognosperioden kan nya läkemedel eller indikationer tillkomma liksom att några 
kan falla bort. 
 
I listningen återfinns läkemedel och indikationer som har kommit fram genom 
horizon scanning-processen, det vill säga läkemedel och indikationer som har 
potential att direkt påverka vården vid ett godkännande. Utöver de redovisade 
kommer även andra läkemedel och indikationer att introduceras under åren. 
 

a. Nya läkemedel exklusive onkologi och hematologi 
 
2012 

 

aflibercept AMD 

alipogen tiparvovek (Glybera) lipoproteinlipasbrist 

dapagliflozin (Forxiga) diabetes mellitus typ 2 

ivacaftor cystisk fibros 

linaclotide obstipation vid IBS 

mirabegron överaktiv blåsa 

tadalafil (Cialis) benign prostatahypertrofi 

teduglutid (Gattex) vid parenteral nutrition hos patienter med 
short bowel syndrom 

  

2013  

afamelanotide erytropoietisk protoporfyri (EPP) och 
kongenital erytropoietisk porfyri (CEP) 

AFQ056 fragile X syndrome 

aflibercept retinalventrombos 

arbaklofen fragile X symdrome 

ataluren Duchenne’s och Becker’s muskeldystrofi 

desmoteplas akut ischemisk stroke 

dimetylfumarat MS 

laquinimod MS 

lorcaserin obesitas 

nalmefen vid alkoholberoende, vid behovsmedicinering 

suvorexant primär insomni 

teriflunomid MS 

tofacitinib RA 
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2014  

apremilast psoriasis 

buproprion/naltrexon obesitas 

daclizumab MS 

fostamatinib RA 

macicentan PAH 

preladenant Parkinsons sjukdom 

pridopidin Huntingtons sjukdom 

riociguat PAH och CTEPH 

selexipag PAH 

simeprevir hepatit C 

sofosbuvir hepatit C 

vedolizumab Crohns sjukdom 

 
b. Nya indikationer för redan godkända läkemedel exklusive onkologi och 
hematologi 
 
2012  

apixaban (Eliquis) strokeprofylax vid FF 

ivabradin (Procoralan) hjärtsvikt 

tadalafil (Cialis) benign prostatahypertrofi (BPH) 

  

2013  

alemtuzumab (Lemtrada) MS 

immunglobulin (Kiovig) Alzheimers sjukdom 

rivaroxaban (Xarelto) akut koronart syndrom 

  

2014 
 

 

buprenorfin implantat, opioidberoende 

immunglobulin (Kiovig) Alzheimers sjukdom 

tolvaptan polycystisk njursjukdom 
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c. Nya läkemedel och nya indikationer för redan godkända läkemedel inom 
onkologi och hematologi 
 
2012 
 

 

aflibercept kolorektal cancer 

brentuximab vedotin Hodgkins lymfom 

brentuximab vedotin anaplastiskt storcellslymfom 

crizotinib icke småcellig lungcancer 

everolimus (Afinitor) bröstcancer, i kombination med exemestan 

girentuximab njurcellscancer 

lenalidomid (Revlimid) Non Hodgkins lymfom 

necitumumab icke småcellig lungcancer 

pertuzumab HER-positiv bröstcancer, i kombination med 
trastuzumab och taxan 
 

ruxolitinib myelofibros 

vemurafenib (Zelboraf) metastaserande malignt melanom 

  

2013  

abirateron prostatacancer; kastrationsresistent, första 
linjens 

apaziquon urinblåsecancer 

dabrafenib malignt melanom 

enzalutamid prostatacancer 

GV1001 pankreascancer 

masitinib GIST 

masitinib pankreascancer 

OncoVEX malignt melanom 

perifosin kolorektalcancer 

radium-223-klorid prostatacancer med skelettmetastaser 

regorafenib kolorektalcancer 

sipuleucel prostatacancer 

trabedersen anaplastiskt astrocytom 

trastuzumab-emtansin bröstcancer 

trametinib malignt melanom 

vismodegib basalcellscancer 

vosaroxin AML 
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2014  

cabozantinib prostatacancer 

carfilzomib multipelt myelom 

dacomitinib NSCLC 

dalotuzumab kolorektalcancer 

everolimus (Afinitor) levercancer 

iniparib NSCLC 

intedanib NSCLC 

intedanib ovarialcancer 

ipilimumab (Yervoy) prostatacancer 

necitumumab NSCLC 

paclitaxel-albumin pankreascancer 
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6. Förväntade patentutgångar 2013 – 2014 

2013 

dorsolamid/ timolol (Cosopt) 

efavirenz (Stocrin) 

flutikason, salmeterol (Seretide Diskus) 

karbidopa,levodopa (Duodopa) 

rituximab (MabThera) 

rizatriptan (Maxalt – vanliga tabletter och rapitab) 

sildenafil (Viagra, Revatio) 

ziprasidon (Zeldox) 

zoledronsyra (Aclasta, Zometa) 

 
2014 
abakavir (Ziagen) 
abakavir/lamivudin (Kivexa) 
abakavir/lamivudin/zidovudin (Trizivir) 
aripiprazol (Abilify) 
celecoxib (Celebra) 
cetuximab (Erbitux) 
eplerenon (Inspra) 
escitalopram (Cipralex) 
ezetimib (Ezetrol) 
finasterid (Propecia) 
infliximab (Remicade) 
insulin glargin (Lantus) 
memantin (Ebixa) 
moroktokog alfa (ReFacto) 
risperidon, depotinj  (Risperdal Consta) 
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7. Förväntad kostnadsutveckling för vacciner 

Då det är svårt att få en heltäckande bild över vaccinförsäljningen på grund av att 
leveranser av vacciner vanligen går utanför sjukhusapoteken, diskuterar vi här endast 
den del av totalkostnaden som faller på landstinget. Denna kostnad är uppdelad i 
olika kategorier: 

 Barnvacciner, innan skolålder – upphandlas av landstinget 

 HPV-vacciner till privatpersoner – subvention 

 HPV-vacciner till privatpersoner, ”catch-up”- upphandlas av landstinget 

 HPV-vacciner till skolflickor – ges inom skolhälsovården men upphandlas av 
landstinget 

 Vacciner mot influensa och streptokocker till riskgrupper – upphandlas av 
landstinget 

 Övrig kostnad för vacciner på rekvisition – inkluderar vaccinering av 
vårdpersonal. 

 
Totalt förväntas landstingets kostnader för vaccin uppgå till 87 – 103 Mkr år 2013 
och 86 – 93 Mkr år 2014. Angivet intervall beror i huvudsak på hur stor omfattningen 
på den så kallade ”catch-up”-vaccineringen av flickor/unga kvinnor med HPV-
vaccinet kommer att bli. Siffrorna förutsätter i övrigt att inte svårförutsägbara 
sjukdomsutbrott, av typen ”nya influensan” inträffar. Kostnaderna baseras på 
prislista för upphandlade vacciner som gäller till och med sista juni 2013. Många 
priser kan komma att ändras då ny upphandling kommer att göras för många av 
vaccinerna. 
 
Sedan förra prognosen har vaccin mot hepatit B införts i det allmänna 
vaccinationsprogrammet. Föreskrifterna gäller från 1 januari 2013 och barn födda 
från och med första oktober 2012. 

 2013 
(Mkr) 

2014 
(Mkr) 

 
Barnvaccination 
 

 
70,8 

 
69,5 
 

HPV-vaccin, program och subvention* 
 

7,4 – 22,5 7,7 – 13,2 

Vaccin mot influensa och pneumokocker 
till riskgrupper 
 

6,9 – 7,6 6,9 – 7,6 

Övriga vacciner inklusive 
personalvaccinering (rekvisition) 
 

2,3 2,3 

 

*förutsatt skolan hunnit i kapp så att endast en årskull vaccineras per år samt beroende 

på hur många som kommer att ”catch-up”-vaccineras per år. 
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En generell barnvaccination mot Rotavirus (Rotatrix eller Rotateq) har hög prioritet. 
Rotavirus är är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader 
och två år och ger ofta svåra kräkningar, diarré och feber. Kostnaden ligger på cirka 
1 500 kr per fullvaccinerat barn, vilket skulle kunna innebära ytterligare 40 Mkr för 
barnvaccination. Upphandling skulle möjligen kunna sänka priset. 
Smittskyddsinstitutet ska utreda om det bör ingå i det nationella vaccinations-
programmet. SLL ska under våren 2013 ta ställning till om vaccinet är möjligt att 
införa under 2014. 
 
Därutöver skulle vaccination mot TBE kunna introduceras. Det är inte helt klart om 
det i så fall skulle erbjudas en allmän grundvaccination eller om den skulle begränsas 
till riskgrupper. Grundvaccinationen består av tre doser och sedan måste immunitet 
vidmakthållas med en första boosterdoser efter tre år och därefter vart femte år. Tre  
vuxendoser kostar cirka 1 000 kr.  
 
Det sker också en utveckling av vacciner mot HIV, olika cancerformer och demens. 
Några vacciner vid cancer ligger i fas III-prövningar men inga har kommit tillräckligt 
långt i sin utveckling för att vidare diskuteras här. 
 
Barnvacciner 
Vaccinationsprogrammet innan skolålder bekostas av landstinget. Barnen vaccineras 
enligt särskilt schema mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, H. influenzae B, 
pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. Från och med årsskiftet 
2012/2013 inkluderas även vaccin mot hepatit B i barnvaccinationsprogrammet för 
alla barn, vilket kommer att öka kostnaderna med cirka 7 Mkr. Barn i riskgrupper 
kommer även fortsättningsvis få BCG-vaccin.  
 
I den senaste upphandlingen har Prevenar, mot pneumokocker, som täckte sju 
serotyper ersatts av Prevenar 13 som täcker tretton serotyper till samma pris. Avtalet 
går ut i halvårsskiftet 2013. Det finns en diskussion om vaccinet som täcker tio 
serotyper räcker eller om det med 13 är att föredra. Det sistnämnda har högre pris. 
Upphandlingen kommer att genomföras med viktning, det vill säga pris vägs på ett 
strukturerat sätt mot i förhand redovisade medicinska aspekter. 
 
Barnkullarna ökar de närmsta åren vilket får till följd att även kostnaderna för 
barnvaccinationerna kommer att öka. 
 
Subvention av HPV-vacciner på recept 
Två vacciner är aktuella. Gardasil är aktivt mot fyra typer av humant papillomvirus 
och är dyrare än Cervarix som är aktivt mot två typer av virus. Båda skyddar mot 
HPV 16 och 18 som tillsammans står för omkring 70 procent av all 
livmoderhalscancer. En långvarig HPV-infektion kan orsaka cellförändringar. De 
flesta cellförändringar går emellertid i regress, medan en mindre andel utvecklas till 
cancer. 
 
Båda HPV-vaccinerna är subventionerade till flickor mellan 13 och 17 år. Vaccinering 
av flickor i åldern 13 år till och med 17 år ökade från introduktionen 2007 till kulmen 
2009. Då vaccinerades knappt 12 800 flickor, ungefär 21 procent, i den aktuella 
åldersgruppen, med Gardasil och drygt 100 med Cervarix. Ett år senare får cirka 
9 400 flickor Gardasil på recept, ungefär 16 procent, och knappt 80 Cervarix. 
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Statistiken utesluter inte att någon individ återfinns i båda grupperna men det är i 
praktiken osannolikt. 
 
När nu skolvaccinationen äntligen kan starta och landstinget kommer igång med att 
erbjuda vaccinet gratis till äldre flickor borde kostnaderna för läkemedelsförmånen 
bli 0 kronor under prognosens period. Statistiken visar dock på en kvarvarande 
förmånskostnad på ungefär 500 Tkr gällande äldre kvinnor och pojkar/män! 
Eftersom detta har varit fallet tidigare år så bör det inte bero på fel i statistiken utan 
fel angiven förmån på recept och/eller felregistrering på apotek. 
 
HPV-vacciner till skolflickor samt ”catch-up” 
Sedan första januari 2010 ingår HPV-vacciner teoretiskt sett i 
barnvaccinationsprogrammet. De ska ges genom skolhälsovården till flickor tio till 
tolv år gamla som går i årskurs fem och sex. Vaccinering kom i gång senare på grund 
av en del turer kring upphandlingen. 
 
Vaccin till en årskull flickor kostar runt 7 Mkr. Utifrån erbjudet avtalspris räcker 
avsatta pengar till vaccinationen inte bara av skolflickorna utan också för att 
vaccinera ikapp något äldre flickor/unga kvinnor – ”catch-up”-vaccinering. 
 
Från och med 1 januari 2012 har flickor födda 1993 till 1998 kunnat få fri vaccination 
på sin vårdcentral. I beräkningarna tas hänsyn till att inte alla kommer att ta tillfället 
i akt utan att 50 procent vaccineras 2012, 25 procent 2013 och 10 procent 2014. Från 
första januari kan även unga kvinnor, upp till om med 26 års ålder, kunnat få ta del 
av detta erbjudande. Intresset är ännu så länge ljumt och man kommer att ha en 
kampanj i tunnelbanan som kallas ”I love me”. Effekten av vaccinet är tveksamt om 
man redan är smittat med papillomvirus. I beräkningarna antas att fem procent av de 
äldre vaccineras 2013 och en procent under 2014. 
 
Beträffande skolvaccinationerna står kommunerna för vaccinering och landstingen 
för vaccinerna. När avtal nu är skrivet ska även denna vaccination kunna komma 
igång. Den gäller flickor i årskurs 5 – 6, det vill säga flickor födda efter första januari 
1999. 
 
Inklusion av pojkar i HPV-vaccinationsprogrammet är inte planerat för närvarande 
men är egentligen logiskt.   
 
Vaccin mot influensa och pneumokocker till riskgrupper 
Prevenar har uppgraderats till att täcka 13 serotyper och har numera också indikation 
för vuxna. Vaccinet är dock tre gånger dyrare än det som idag används till vuxna 
tillhörande riskgrupper och effektstudier saknas. SLL avvaktar dessa som möjligen är 
klara 2013 innan man tar ställning till eventuellt byte av pneumokockvaccin till 
denna grupp. 
 
Efter konstaterande att vaccinet mot den ”nya influensan” har kunnat orsaka 
narkolepsi hos barn och ungdomar har vaccination mot den vanliga 
säsongsinfluensan minskat. Patienterna som vaccineras mot influensa och 
pneumokocker är ofta äldre, kroniskt sjuka personer som varje år erbjuds att bli 
vaccinerade. Vi räknar ändå med cirka 20 000 doser influensavaccin och 10 000 – 
15 000 doser pneumokockvaccin. Detta ger en kostnad mellan 6,9 Mkr och 7,6 Mkr 
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per år. Förutsatt att pneumokockvaccinet Pneumovax inte byts ut mot Prevenar 13 
under prognosperioden.  
 
Övriga vaccinkostnader inklusive vaccin till personal 
Denna återstående post utgörs nästan helt och hållet av vaccin som rekvireras till 
klinik eller mottagning via sjukhusapotek. En hel del är vaccin avsett för allmän 
vaccination som beställts via läkemedelsrekvisition i stället för direktbeställning. Stor 
andel synes dock utgöras av vaccin till personal. Kostnaden ligger relativt konstant på 
litet drygt 2 Mkr per år.  
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8. Förväntad kostnadsutveckling för särläkemedel 

Sedan år 2000 kan företag ansöka om status som särläkemedel (Orphan drug eller 
Orphan Medical Product - OMP) för läkemedel eller indikation under utveckling, 
förutsatt att det gäller behandling (eller diagnos eller prevention) av ett allvarligt, 
sällsynt sjukdomstillstånd. Särläkemedelsstatus gäller kombination av substans och 
indikation – alltså inte generellt för ett visst läkemedel oavsett indikation. Beviljad 
särläkemedelsstatus innebär visst stöd och stimulans i utvecklingsarbetet samt tio års 
marknadsexklusivitet efter ett godkännande. I övrigt sker godkännande och 
försäljning av dessa läkemedel på samma villkor som övriga läkemedel. 
 

För en klassning ska vissa kriterier vara uppfyllda: 

 Läkemedlet ska vara avsett för diagnos, prevention eller behandling av ett 
livshotande, allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd hos högst  
5/10 000 individer i EU 
eller 
ett allvarligt och kroniskt sjukdomstillstånd som förekommer inom EU men där 
det utan stimulansåtgärder är osannolikt att försäljningsintäkterna skulle 
generera tillräcklig återbäring för att motivera utvecklingskostnaderna. 

 Saknas tillfredsställande metoder för diagnos, förebyggande eller behandling av 
tillståndet inom EU 
eller 
det nya läkemedlet bedöms innebära en ”betydande fördel” (kliniskt relevant 
fördel eller ett betydande bidrag till patientvården) för patienten. 

 
Under 2012 försvann fyra särläkemedel från listan: Zavesca (miglustat) för 
substatreduktion vid Gauchers sjukdom, Trisenox (arseniktrioxid) för användning 
vid promyelotisk leukemi (APL), Tracleer (bosentan) vid PAH och Somavert 
(pegvisomant) för behandling av akromegali. Tracleer är fortfarande särläkemedel för 
behandling av idiopatisk pulmonell fibros och behandling av systemisk skleros. Tolv 
särläkemedel, tio olika godkända substanser, fick marknadsgodkännande under 
2012. I början av 2013 hade 58 godkända läkemedelssubstanser särläkemedelsstatus 
vilket utgör 78 särläkemedel (kombination substans och indikation) med 
försäljningsgodkännande i EU. Cirka nio av dessa substanser har även andra 
indikationer för vilka de inte är särläkemedel.  
 
Totalkostnaden för särläkemedlen utgör cirka två procent av den totala kostnaden för 
läkemedel i landstinget år 2012. I diagrammet nedan, överst, visas historisk 
kostnadsutveckling för alla läkemedel som hade särläkemedelsstatus 2010 och, under 
den, kostnadsutvecklingen för dem som de facto har särläkemedelsstatus respektive 
år. För att enklare kunna diskutera läkemedlen har vi delat in dem i några 
huvudgrupper: 
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 Metabola sjukdomar. Innefattar i huvudsak läkemedel för medfödda metabola 
rubbningar såsom Gauchers sjukdom och mukopolysackaridoser 

 Pulmonell hypertension, cystisk fibros och andra lungsjukdomar 

 Blodsjukdomar exklusive maligniteter. Exempel är paroxysmal nokturnal 
hematouri. 

 Maligna blodsjukdomar 

 Övriga maligna sjukdomar 

 En liten övrigt-grupp som bland annat innehåller läkemedel för sällsynta 
neurologiska sjukdomar 

 
 
 
 

 
 

- kr 

20 000 000 kr 

40 000 000 kr 

60 000 000 kr 

80 000 000 kr 

100 000 000 kr 

120 000 000 kr 

140 000 000 kr 

160 000 000 kr 

malign hematol metabol CF o PH o lung blod övr malign övr

Särläkemedelsgrupper över tid, alla med särläkemedelsstatus 2010

Totalkostnad okt 2010 Totalkostnad okt 2011 Totalkostnad okt 2012
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Kommande händelser 
Det är avsevärt mycket svårare att prognosticera kostnadsutvecklingen för 
särläkemedel än andra läkemedelsgrupper då de vanligtvis används av mycket små 
patientgrupper. Tillskott av eller reduktion med enstaka patienter kan spela stor roll 
för kostnadsutvecklingen. Alla särläkemedel är dock inte extremt dyra. I tabellen 
nedan redovisas därför kända regulatoriska händelser såsom inlämnad 
registreringsansökan och godkännande. Nedan beskrivs sedan de olika 
särläkemedlen och deras historiska och potentiella kommande kostnadsutveckling. 
 
Ett stort antal av läkemedel och indikation i pipeline gällande särläkemedel har 
hematologiska och onkologiska indikationer. För utförligare diskussion om 
utvecklingen inom dessa områden se avsnitt ”3. Kostnadsutvecklingen inom olika 
terapiområden” (ATC L).  

- kr 

20 000 000 kr 

40 000 000 kr 

60 000 000 kr 

80 000 000 kr 

100 000 000 kr 

120 000 000 kr 

malign hematol CF o PH o lung metabol blod övr malign övr

Särläkemedelsgrupper över tid, aktuella särläkemedel

Totalkostnad okt 2010 Totalkostnad okt 2011 Totalkostnad okt 2012
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Läkemedel 
Substans (preparat) 

Indikation Möjligt 
godkännande 

Kommentar Kostnadsgrupp 
+ < 500 Tkr 
++ 500 Tkr – 1 Mkr 
+++ > 1 Mkr 
 

Lenalidomid (Revlimid) myelodysplastiskt syndrom 2013 Q1 
 

Indikation 
1 – 3/10 000 i EU 

+ 
 

Cholic acid (Cholic Acid FGK) Behandling av medfödda fel i 
gallsyresyntesen 

2013 Q2 
 

Substans 
Ca 0,07/10 000 i EU 

+ 

Natriumfenylbutyrat (Pheburane) karbamoylfosfatsyntetas 1-brist 2013 Q2 
 

Läkemedelsform 
<0,02/10 000 i EU 

+ 

Afamelanotid (Scenesse) solurtikaria 2013 Q2 
 

Substans 
3,6/10 000 i EU 

++ 

Delamanid (Delamanid) TBC 2013 Q2 
 

Substans 
Ca 2/10 000 i EU 
I Sverige ca 10 – 15 patienter med 
multiresistent TBC 

++ 

Para-aminosalicylsyra (PAS-GR) TBC 2013 Q2 
 

Substans 
Ca 2/10 000 i EU 
I Sverige ca 10 – 15 patienter med 
multiresistent TBC 

++ 

Cysteamin-bitrartat (Cysteamin 
bitartrate; magsyreresistent) 

cystinos 2013 Q2 
 

Läkemedelsform 
Ca 0,1/10 000 i EU 
I Sverige ca 1 barn per 200 000 födda 

+ 

Masitinib mesylat (Masican) GIST 2013 Q3 
 

Substans 
Ca 0,3/10 000 i EU 

++ 

Pomalidomid (Pomalidomid 
Celgene) 

Multipelt myelom 2013 Q3 
 

Substans 
Ca 2,2/10 000 i EU 

++ 

Nalfurafine (Winfuran) Uremisk pruritus 2013 Q3 
 

Substans 
Ca 3,5/10 000 i EU 

+ 

Ataluren (Translarna) Duchenne’s muskeldystrofi 2013 Q4 
 

Substans 
Ca 0,36/10 000 i EU 
I Sverige diagnosticeras 10 pojkar per 
år – förekomst ca 6/100 000 manliga 
invånare. 

+++ 

Bedaquilin (Bedaquiline) TBC 2013 Q4 
 

Substans 
Ca 2/10 000 i EU 
I Sverige ca 10 – 15 patienter med 
multiresistent TBC 

++ 
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Cabozantinib (Cometriq) Medullärt tyreoidea carcinom 2013 Q4 
 

Substans 
<0,7/10 000 i EU 

++ 

Etarfolatid (Folcepri) Diagnostik av postiv 
folatreceptorstatus vid 
ovarialcancer 

2013 Q4 
 

Substans 
Inte fler än 1,3/10 000 i EU 

+ 

Folsyra (Neocepri) Diagnostik av postiv 
folatreceptorstatus vid 
ovarialcancer 

2013 Q4 
 

Substans 
Inte fler än 1,3/10 000 i EU 

+ 

Macitentan (Opsumit) PAH 2013 Q4 
 

Substans 
<1,8/10 000 i EU 

++ 

Masitinib mesylat (Kinaction) pankreascancer 2013 Q4 
 

Indikation 
Ca 1,3/10 000 i EU 

++ 

Ponatinib (Iclusig) KML 2013 Q4 
 

Substans 
Ca 0,8/10 000 i EU 

++ 

Ponatinib (Iclusig) ALL 2013 Q4 
 

Substans 
Ca 1/10 000 i EU 

++ 

Tobramycin (Vantobra; inhalation) Behandling av lunginfektion av 
Pseudomonas Aeruginosa vid 
cystisk fibros 

2013 Q4 
 

Läkemedelsform 
Ca 1,3/10 000 i EU 
I Sverige föds ca 20 barn/år med CF – 
idag finns det drygt 600 personer med 
CF i Sverige. 

+ 

Vintafolid (Vynfinit) ovarialcancer 2013 Q4 
 

Substans 
Inte mer än 3,5/10 000 i EU. 

++ 

Dexametason (Neofordex; 40 mg 
tablett) 

Multipelt myelom 2014 Q1 Läkemedelsform 
Inte mer än 2,2/10 000 i EU. 

+ 

Riociguat (Adempas) PAH och CETP 2014 Q1 Substans 
<2,2/10 000 i EU. 

++ 
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Läkemedelsgrupper 
 
Maligna hematologiska sjukdomar 
Dessa läkemedel behandlas i avsnittet för läkemedel vid onkologi och 
hematologi (avsnitt 3 Kostnadsutvecklingen inom olika terapiområden; ATC L). 
Indikationerna är olika slags leukemier, lymfom och myelom. Många av dessa 
läkemedel utgörs av kinashämmare eller är talidomidanaloger. Kinashämmarna 
är en läkemedelsgrupp som är under tillväxt både med avseende på antal 
läkemedel och på kostnad. 
 
För att vara särläkemedel är läkemedlen i denna grupp relativt vanliga: 219 
patienter i SLL köpte imatinib (Glivec) på recept någon gång under 2011 och 117 
patienter lenalidomid (Revlimid) någon gång under samma år. 
Receptkostnaden per patient var 2011 i snitt 210 Tkr för imatinib och 220 Tkr 
för lenalidomid. Nilotinib (Tasigna; KML) såldes på recept till 44 patienter med 
en snittkostnad per patient på 236 Tkr och dasatinib (Sprycel) till 28 patienter 
för i snitt 295 Tkr under 2011. Imatinib, nilotinib och dasatinib tillhör gruppen. 
Sedan april 2012 är Glivec inte längre särläkemedel. Detta gäller även 
arseniktrioxid (Trisenox). 
 
För nyare kinashämmare på indikationer med relativt få patienter får man anta 
att ruxolitinib (Jakavi) kan komma att bli ett exempel på förmodad prisnivå. 
Jakavi kostar 220 Tkr till 670 Tkr per år beroende på dygnsdos. De allra flesta 
kinashämmare kostar mellan 300 Tkr och 600 Tkr per år. Man bör dock ha i 
minnet att patienterna många gånger behandlas kortare tid än ett år.  
 
Under 2013 kan man förvänta sig att lenalidomid (Revlimid) går vidare i 
indikationsbreddningen till att inkludera myelodysplastiskt syndrom. Mot slutet 
av året skulle både pomalidomid och dexametason i tabletter på 40 mg kunna 
godkännas vid multipelt myelom. Samtidigt skulle bosutinib och ponatinib med 
indikation KML, ponatinib även med ALL, bli godkänt. Den exakta indikationen 
för dessa läkemedel är ännu inte känd men vanligtvis brukar den initiala 
indikationen gälla svårare sjuka patienter som redan har provat en eller flera 
läkemedel tidigare. För alla nämnda indikationer finns redan behandling så den 
initiala patientpopulationen blir sannolikt liten. 
 
Pulmonell hypertension, cystisk fibros och övriga lungsjukdomar 
Pulmonell hypertension (PH), förhöjt blodtryck i lungans blodkärl, kan uppstå 
som en följd av någon annan sjukdom eller utan känd orsak. Vid PH blir de små 
blodkärlen i lungorna allt trängre. Tre olika typer av särläkemedel har denna 
indikation: 
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 iloprost –prostacyklinanalog; kärdilation i den pulmonella artärbädden 

 bosentan och ambisentan – endotelinreceptorantagonister; minskar både 
det pulmonella och det systemiska vaskulära motståndet 

 sildenafil – hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP)-specifikt 
fosfodiesteras typ 5 (PDE5); ökning av cGMP i kärlväggens glatta 
muskulatur vilket leder till avslappning och möjlig vasodilatation i 
lungkärlen 

Läkemedlen används ensamma eller i kombination. I SLL finns runt 120 

patienter med diagnosticerad eller misstänkt PH. Under 2012 hade 77 individer 

i SLL någon gång hämtat ut recept på endotelinantagonisten bosentan 

(Tracleer) och år 2011 74 individer någon gång hämtat ut PDE5-hämmaren 

sildenafil (Revatio). De övriga läkemedlen är avsevärt mindre använda. 

Läkemedelskostnaden (recept) ligger på runt 300 Tkr per patient och år för 

endotelinantagonisterna. Sedan maj 2012 är inte bosentan längre särläkemedel 

vid PAH. 

I slutet av 2013 kan en ny endotelinantagonist, macitentan, bli godkänd. 
Sannolikt tillkommer inga nya patienter utan patienter som inte fungerar bra på 
bosentan eller ambrisentan kan bli kandidater för det nya läkemedlet. I början 
av 2014 väntas substansen riociguat med en delvis ny verkningsmekanism. Här 
är det svårare att sia om antal patienter och om detta läkemedel kommer ersätta 
något etablerat eller om det kommer användas i kombination. Vi får förutsätta 
att båda nya substanserna kommer att ligga litet över de redan godkända 
endotelinantagonisterna i pris. 
 
Under 2012 godkändes ett nytt läkemedel, ivacaftor (Kalydeco), för behandling 
av cystisk fibros (CF) med en viss mutation. Det påverkar kloridtransportören 
och är det första läkemedlet vid CF som påverkar grundmekanismerna i 
sjukdomen. Av de sju individer som finns i Sverige finns fem i Stockholms län. 
Två av dem är över sex år, som är åldersgränsen för behandling enligt 
indikationen. Kalydeco kostar cirka två miljoner kronor per patient och år. 
Bägge patienterna är nu under behandling. 
 
Mot slutet av 2013 kan ytterligare ett läkemedel med tobramycin för inhalation 
bli godkänt. Det blir i så fall bara ytterligare ett av flera och en eventuell 
lansering borde bli kostnadsneutral. 
 
Metabola sjukdomar 
De kostsammaste särläkemedlen återfinns bland läkemedel för medfödda 
enzymbristsjukdomar. Sjukdomarna orsakas av olika tillstånd med felaktigt 
fungerande intracellulära enzymer vilket som en konsekvens medför upplagring 
av olika mellanprodukter. Exempel på sjukdomar är olika 
mukopolysackaridoser (tex Hunters syndrom), Pompes sjukdom, Gauchers 
sjukdom med flera. För de läkemedel i denna grupp som säljs via recept går det 
att via statistiken få en uppgift om hur många patienter som köpt läkemedlen. 
Det är endast ett fåtal patienter i länet – från en patient per läkemedel upp till 
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tolv patienter. Snittkostnaden för receptläkemedel är cirka 430 Tkr per patient 
med en spridning från 11 Tkr till 10 Mkr. Mediankostnaden för receptläkemedel 
är drygt 508 Tkr per patient. 
För behandling av Gauchers sjukdom finns tre godkända läkemedel: Cerezyme 
och velagluceras alfa (Vpriv) som är enzymersättning samt miglustat (Zavesca) 
som verkar genom substratreduktion och kan användas till mildare former. 
Vpriv är särläkemedel. Zavesca hade tidigare särläkemedelsstatus men denna 
har upphört. 
 
TLV avslog subventionsansökan för Vpriv när läkemedlet var nytt, med 
motiveringen att det inte var kostnadseffektivt med det föreslagna priset. Både 
Cerezyme och Zavesca var tidigare subventionerade. TLV uteslöt dem på grund 
av otillräcklig kostnadseffektivitet.  Genzyme överklagade beslutet och efter en 
del juridiska turer ingår Cerezyme tills vidare i läkemedelsförmånerna – fram 
till dess att förvaltningsrätten meddelar dom i målet. 
 
Läkemedel vid Gauchers sjukdom har upphandlats nationellt för användning i 
sluten vård. Varje landsting får avropa detta avtal om man vill ta del rabatterna. 
 
Under 2011 upphörde två läkemedel (Replagal och Fabrazyme) för användning 
vid Fabrys sjukdom att vara särläkemedel då tiden för marknadsexklusivitet 
tagit slut. Replagal är upphandlat till ett pris som utjämnar prisskillnaden 
mellan de två preparaten. 
 
Hittills står en patient på läkemedel för behandling av Hunters sjukdom. 2010 
kostade detta 9,8 Mkr och 2011 6,8 Mkr. Nyttan av läkemedlet till denna patient 
har varit omdiskuterad. En ny patient, ett barn, står på tur för att möjligen 
påbörja behandling. 
 
Pegvisomant (Somavert), med indikation akromegali, är sedan slutet av 
november 2012 inte längre särläkemedel. Under 2012 köpte två patienter detta 
läkemedel på recept till en snittkostnad av cirka 340 Tkr per patient. Lika 
många patienter köpte mecasermin (Increlex) på recept för i snitt 68 Tkr per 
patient. Indikationen för detta läkemedel är primär insulinliknande 
tillväxtfaktor 1-brist. 
 
Under 2013 kan två nya läkemedel inom denna grupp bli godkända. De utgör 
nya läkemedelsformer av de redan godkända läkemedlen Ammonaps och 
Cystagon. Möjligen kan byte från redan godkänt läkemedel till ett nytt betyda 
viss kostnadsökning men man får förmoda att prisskillnaderna inte borde bli 
allt för stora. 
 
Det finns angivet hos EMA (”europeiska läkemedelsverket”) att ett läkemedel 
för användning vid mukopolysackaridos IVa har fått accept för accelererad 
handläggning. Sjukdomen kallas även Morquios sjukdom och idag finns inga 
läkemedel för denna sjukdom. Enligt Socialstyrelsen har det i Sverige fötts två 
barn med sjukdomen, under en 30-årsperiod. Uppskattningsvis finns 
sjukdomen hos cirka en person per miljon invånare i landet, vilket innebär ett 
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knappt tiotal personer totalt. Man får anta att om läkemedlet blir godkänt 
kommer det att bli mycket dyrt, någon miljon kronor per patient och år. 
 
Blodsjukdomar 
Av fem läkemedel i denna grupp användes tre i huvudsak på recept och ett 
endast via rekvisition. Romiplostim (Nplate) och eltrombopag (Revolade) har 
indikationen behandling av idiopatisk trombocytopenisk purpura och 2012 fick 
två respektive sex patienter någon gång recept på dessa läkemedel till en 
receptkostnad på cirka 320 Tkr respektive 177 Tkr per patient. Hydroxyurea 
(Siklos) för användning vid sickelcellanemi är inte använd. Anagrelid (Xagrid) 
för användning vid trombocytemi såldes på recept 2012 till 82 patienter med en 
genomsnittlig receptkostnad på 43 Tkr per patient. 
 
Kostsammast i gruppen är ekulizumab (Soliris) som endast säljs via rekvisition 
och kostade 2012 12,9 Mkr. Ekulizumab är en monoklonal antikropp som 
specifikt binder till komplementproteinet C5 och hindrar därmed att det 
terminala komplementkomplexet C5b-9 bildas. Som resultat hämmas den 
intravaskulära hemolysen. Vid dosering enligt SPC kostar ett års 
underhållsbehandling till vuxen patient cirka 3,5 Mkr vid indikationen 
paroxysmal nokturn hemoglobinuri och vid den nyligen godkända indikationen 
atypisk hemolytisk uremiskt syndrom cirka 4,7 Mkr. 
 
Inga nya särläkemedel inom denna grupp väntas bli godkända under 2013. 
 
Övriga maligna sjukdomar 
Även dessa läkemedel avhandlas i ”avsnitt 3. Kostnadsutveckling inom olika 
terapiområden; ATC L”. Vanligt förekommande indikationer är njurcellscancer 
och sarkom. Störst receptförsäljning har proteinkinashämmaren sorefenib 
(Nexavar; njurcells- och levercellscancer) med 48 patienter 2012 till 
genomsnittlig receptkostnad på 123 Tkr per patient. 
 
Kinashämmaren masitinib studeras vid en mängd olika sjukdomar, maligna och 
icke-maligna. Företaget har lämnat in ansökan om godkännande för behandling 
både av GIST (Masican) och av pankreascancer (Kinaction). Årskostnad per 
patient kan komma att ligga över 600 Tkr med bland annat Sutent som 
jämförelse. Ansökan för kinashämmaren cabozantinib (Cometriq) för 
användning vid medullär tyreoideacancer, ligger hos EMA. Kostnadsmässigt 
kan man möjligen jämföra med Caprelsa som kostar cirka 1,9 Mkr/patient och 
år. Vintafolid (Vynfinit) för användning vid ovarialcancer behandlas också av 
EMA. Substansen är ett konjugat av vinblastin kopplat till folsyra för att bättre 
styra substansen till sitt mål. Utan något bra jämförelseläkemedel kan man bara 
anta att även detta läkemedel kan få en årskostnad per patient på mellan 600 
Tkr och 1 Mkr. EMA:s beslut väntas under hösten för alla läkemedlen och 
indikationerna.  
 
Den exakta indikationen för dessa läkemedel är ännu inte känd men vanligtvis 
brukar den initiala indikationen gälla svårare sjuka patienter som redan har 
provat en eller flera läkemedel tidigare. För alla nämnda indikationer finns 
redan behandling så den initiala patientpopulationen blir sannolikt liten. Man 
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bör också ha i minnet att patienterna många gånger behandlas kortare tid än ett 
år. 
 
Dessutom kan två diagnostika för användning vid diagnos av positiv 
folatreceptorstatus, bli godkända i slutet av 2013 eller början av 2014. 
 
Övriga särläkemedel 
Övrigt-gruppen är en brokig blandning av läkemedel mot immunologiska 
sjukdomar, neurologiska sjukdomar samt ytterligare ett par udda läkemedel. 
 
Ikatibant (Firazyr) är ett parenteralt läkemedel mot angiödem som 2012 till 
största delen sålde på recept. Sju individer fick läkemedlet som i snitt kostade 
163 Tkr per individ. Rilonacept är godkänt för behandling av bland annat 
Muckle-Wells syndrom men har inte ännu inte sålt något.  
 
Rufinamid (Inovelon) köptes någon gång under 2012 på recept av 26 patienter 
för en snittkostnad på cirka 12 Tkr per patient. Läkemedlet är godkänt för att 
användas vid Lennox-Gastaut syndrom vilket är en svårbehandlad form av 
epilepsi som debuterar i barnaåren. Stiripentol (Diacomit) såldes samma år till 
15 patienter via recept med en snittkostnad på 42 Tkr per patient. Indikation för 
detta läkemedel är behandling av allvarlig myoklonal epilepsi hos spädbarn. 
 
Inom denna grupp finns också ibuprofen i form av Pedea genererat några 
kostnader – rekvisitioner för cirka 470 Tkr under 2012. Läkemedlet är indicerat 
för behandling av ”patent ductus arteriosus”. 
 
Hösten 2012 godkändes särläkemedlet Glybera för behandling av familjär 
lipoproteinlipasbrist som orsakar pankreatiter. Det är första läkemedlet som är 
genterapi – genom intramuskulär injektion förs en gen in med hjälp av en 
vektor. Ett stort antal injektioner ges aseptiskt i benen under spinal anestesi och 
ultraljudsguidning, vid ett tillfälle. Enligt uppgift kommer det att lanseras under 
2013 och kosta cirka elva miljoner kronor per patient. 
 
Under 2013 väntar vi tre olika läkemedel vid TBC som ska kunna användas som 
tillägg till gängse behandling vid multiresistent TBC: Bedaquiline, Delamanid 
och PAS-GR. Eftersom de är tänkta att användas vid ett svårbehandlat tillstånd 
får man anta att priset kommer att sättas relativt högt. Ett jämförelseläkemedel 
skulle det nya Dificlir för behandling av Clostridium difficile kunna vara. Det 
kostar 1,5 Tkr per dag. Dock används detta läkemedel i kortare kurer än man 
kan förvänta sig av ett läkemedel för behandling av TBC. 
 
Under 2013 kan också Scenesse vid solurtikaria bli godkänt. Det innehåller 
afamelanotide som skapar en konstgjord solbränna och på det sättet skyddar 
huden. Ungefär samtidigt kan ett läkemedel innehållande chol-syra bli godkänt 
för användning vid medfödd störning av gallsyrasyntesen. 
 
Även ansökan för ataluren (Translarna) för behandling av Duchennes 
muskeldystrofi behandlas för närvarande av EMA. Läkemedlet är tänkt att göra 
ribosomerna mindre känsliga/okänsliga för stoppkodon. Blir detta läkemedel 
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godkänt kan vi anta att det kan komma bli dyrt. Kanske i klass med Kalydeco – 
ett par miljoner kronor per patient. Varje år får cirka tio pojkar i Sverige 
diagnosen Duchennes muskeldystrofi. Det totala antalet personer med 
sjukdomen är okänt, men förekomsten beräknas till cirka 3 per 100 000 
invånare (6 per 100 000 manliga invånare). 
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9. Förväntad kostnadsutveckling per 

försäljningssätt  

Bedömningen av utvecklingen för olika försäljningssätt är förenad med stor 
osäkerhet främst på grund av förändrade leverantörer för 
slutenvårdsförsörjningen och ändrad rabatthantering. Vi redovisar här 
bruttokostnader, men fakturering av kostnaderna för tjänsten 
läkemedelsleveranser sker från 2013 separat och inte som tidigare som ett 
påslag på priset för läkemedlen. Därmed kommer den statistik som följs upp på 
sjukhusen att se annorlunda ut än denna prognos och det kommer att se ut som 
vi får en skenbar kostnadsminskning.  
 
Vår bedömning är att bruttokostnaderna för läkemedel på rekvisition med 
hänsyn tagen till den ändrade faktureringen kommer att öka med 2,7 procent 
2013 och 3,7 procent 2014 medan kostnaderna för receptförskrivna läkemedel 
inklusive dosexpedierade läkemedel kommer att öka med 2,7 procent 2013 och 
4,6 procent 2014.  
 
 
Figur. Förväntad kostnadsutveckling per försäljningssätt för läkemedel i SLL 2013-2014 
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