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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP  

Dessa begrepp anges alltid om det gäller ett pris som 
TLV ska fastställa eller ett pris som TLV har fastställt.   
  
Begreppet listpris används inte.  

Kostnaden för läkemedlet ef-
ter återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för an-
vändning av en produkt efter återbäring, då en sidoöver-
enskommelse har tillförts ärendet.   
 
Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkeme-
delskostnad efter återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per förpack-
ning/pris per enhet.  

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för 
en viss period/cykel.    

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administrerings-
kostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar 
om läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria läkeme-
del samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i för-
månen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.   
 
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller offici-
ellt pris används inte.  

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

Avtalat pris  Begreppet används när regionerna har upphandlat en 
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV 
(ej sekretessbelagt).   
 
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris an-
vänds inte.  

Företagets pris  Begreppet används för de produkter som inte har upp-
handlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.   
 
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris, 
grundpris eller officiellt pris används inte.  
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

• Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Sjukdomsbilden vid covid-19 är vari-

erande där de vanligaste symtomen är övre luftvägssymtom, feber, huvudvärk, muskel- 

och ledvärk, trötthet, hosta och förlust av lukt-och smaksinne. Hög ålder är den viktig-

aste riskfaktorn för att drabbas av svår sjukdom och död.  

• Paxlovid är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid-19) hos vuxna 

som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår 

covid-19. 

• Paxlovid består av två substanser, nirmatrelvir och ritonavir. Nirmatrelvir är en häm-

mare av SARS-CoV-2-huvudproteas (Mpro). Hämning av SARS-CoV-2 Mpro förhind-

rar virusreplikation. Ritonavir hämmar metabolismen av nirmatrelvir, vilket ger ökade 

koncentrationer av nirmatrelvir i plasma. 

• TLV anser att Veklury i första hand utgör det relevanta jämförelsealternativet till be-

handling av Paxlovid. För patienter aktuella för Xevudy där sjukhusinläggning inte är 

nödvändigt är Xevudy det läkemedel med lägst kostnad och utgör därmed det relevanta 

jämförelsealternativet för denna patientgrupp.    

• Effekt och säkerhet av Paxlovid undersöktes i fas III-studien EPIC-HR. Studien visade 

att behandling med Paxlovid resulterar i en kliniskt relevant minskning av både sjuk-

husinläggningar och dödlighet jämfört med patienter som inte har behandlats med 

Paxlovid.   

• TLV bedömer att Paxlovid åtminstone har jämförbar effekt med både Xevudy och 

Veklury med stöd av uttalanden från TLV:s kliniska experter samt de indirekta analyser 

där Paxlovid jämförts med Xevudy och Veklury. Eftersom det saknas direkt jämförande 

effektstudier och studierna saknar omikronpatienter är osäkerheten gällande nyttan 

stor. 

• För att visa vilken behandlingskostnad som är rimlig för Paxlovid har företaget kommit 

in med en kostnadsjämförelse mellan Veklury, Xevudy och ett outtalat pris för Paxlo-

vid. 

• Priset för Veklury från TLV:s utredning (dnr 931/2021) var 4 951,43 kronor (AUP) för 

en förpackning med 100 mg koncentrat för injicering. Veklury har två rekommende-

rade behandlingslängder beroende på hur sjuk patienten är. För den ena behandlings-

längden tillkommer administreringskostnader. Beroende på behandlingslängd kostar 

en kur med Veklury 29 709 kronor respektive 33 678 kronor. 

• Priset för Xevudy från TLV:s utredning (dnr 2910/2021) var 28 267 kronor för en för-

packning med 500 mg koncentrat för infusion. Xevudy är en engångsbehandling och 
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har en tillkommande administrativ kostnad. Den totala kostnaden för en behandling 

med Xevudy är 32 891 kronor. 

• TLV:s utredning visar att behandling med Paxlovid är kostnadsbesparande om kostna-

den understiger behandlingskostnaderna för framförallt Veklury men också Xevudy, 

utifrån rekommenderad behandlingslängd. 

• TLV bedömer att osäkerheterna i kostnadsjämförelsen är låga. 

 
 

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för 
den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt. 
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1 Bakgrund 

Regeringen har gett TLV i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkeme-
del som används till covid-19. Valet av läkemedel för de hälsoekonomiska utvärderingarna ska 
utgå från bedömningar från aktörer som ska fatta beslut om försörjningen av läkemedlen, ex-
empelvis Socialstyrelsen eller regionerna.  
 
Socialstyrelsen har uppgett att de har i uppdrag att köpa in vissa läkemedel till Sverige för 
användning vid covid-19. Läkemedlen används i slutenvården och rekvireras av regionerna di-
rekt från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har sett ett behov av hälsoekonomiska bedömningar 
av covid-19 läkemedel eftersom sådan bedömning enligt Socialstyrelsen ger ett bättre besluts-
underlag till inköpsprocessen och bidrar till ett bättre nyttjande av befintliga resurser.  
 
Socialstyrelsen har därför efterfrågat en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet Paxlovid.  
 
I dagsläget finns sju läkemedel godkända för behandling av covid-19, utöver Paxlovid 
(Evusheld, Kineret, Xevudy, Regkirona, RoActemra, Ronapreve och Veklury). EMA utför för 
närvarande en rullande1 utvärdering för två andra läkemedel Lagevrio (molnupiravir) och Olu-
miant (baricitinib) för indikationen covid-19. 
 
TLV har tidigare genomfört en hälsoekonomisk utvärdering för två av dessa läkemedel, 
Veklury (dnr 931/2021) och Xevudy (dnr 2910/2021).  
 
I utvärderingen av Veklury bedömde TLV att Veklury var kostnadsbesparande jämfört med 
inget tillägg till standardbehandling. 
 
I utvärderingen av Xevudy bedömde TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 
för Xevudy var cirka 361 000 kronor jämfört med inget tillägg till standardbehandling. 
 

2 Medicinskt underlag Paxlovid  

2.1 Covid-19 

Nedanstående medicinska sammandrag är hämtat från Nationellt vårdprogram för be-
handling av covid-19 men TLV har förenklat vissa medicinska termer [1]. 
 
Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 tillhör betacoronavirus som 
även inkluderar SARS-CoV-1 och MERS-CoV som orsakar sjukdomarna severe acute respira-
tory syndrome (sars) respektive middle east respiratory syndrome (mers).  SARS-CoV-2 mu-
terar precis som andra RNA-virus kontinuerligt. Viruset infekterar främst luftvägsceller men 
kan även infektera celler i njurar, hjärta, kärl och gastrointestinala kanalen. 
 
Sjukdomsbilden vid covid-19 är varierande och ger i de flesta fall en lindrig sjukdom där de 
vanligaste symtomen är övre luftvägssymtom, feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, trötthet, 
hosta och förlust av lukt-och smaksinne. Inflammation i ögats bindhinna, lätt upphöjda eller 
knottriga små röda prickar och domningar i huden kan också förekomma liksom gastrointes-
tinala symptom i form av illamående och diarré. Vid måttlig sjukdom ses ökande andningsbe-
svär och tilltagande andnöd. I detta skede ses ofta förändringar via röntgen. 
 
Neurologiska och kognitiva komplikationer förefaller vara vanliga vid sjukhusvårdad covid-19.  

 
1 En rullande granskning är ett regulatoriskt verktyg som EMA använder för att påskynda bedömningen av ett lovande läkemedel 
eller vaccin under en nödsituation för folkhälsan. Man behöver inte ha alla studier klara vid ansökningstillfället utan företaget kan 
lämna studier under pågående granskning av EMA 
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Vid de svåraste formerna uppstår en allvarlig infektion som inflammerar och skadar lungorna 
(bilateral interstinell pneumonit) som kan förvärras till ett kritiskt tillstånd med utveckling av 
respiratorisk svikt. En mindre andel av de svårast sjuka drabbas även av multipel organ-
dysfunktion, där njursvikt är vanligast förekommande. Behov av sjukhusinläggning till följd av 
en syrgaskrävande syrebrist uppstår vanligen efter 7–10 dagar med symtom. Till skillnad från 
andra luftvägsvirus ger SARS-CoV-2 en kraftig inflammatorisk reaktion. Tromboser (blod-
proppar) är en relativt vanlig komplikation. 
  
 
Covid-19 delas in i olika allvarlighetsgrader enligt nedanstående definition från Center of Di-
sease Control (CDC): 
 

• Asymtomatisk covid-19: Verifierad akut infektion utan symtom. 

• Mild covid-19: Lindrig infektion utan allmänpåverkan eller syrgasbehov. 

• Måttlig covid-19: Infektion med måttlig allmänpåverkan och mild lunginflammation 

(pneumonit) utan syrgasbehov i vila. 

• Svår covid-19: Infektion med uttalad allmänpåverkan och/eller syrgasbehov eller >50% 

utbredning av lunginfiltrat. Kräver sjukhusvård. 

• Kritisk covid-19: Infektion med svår respiratorisk svikt, cirkulatorisk chock alternativt 

multiorgansvikt. Kräver intensivvård. 

Hög ålder är den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av svår sjukdom och död. Följande un-
derliggande diagnoser medför högst risk för covid-relaterad död:  organtransplantation, 
njursvikt (GFR<30), neurologisk sjukdom, hematologisk malignitet diagnostiserad inom 1 år, 
övrig immunsuppression, kraftig övervikt (BMI>40) och dåligt reglerad diabetes.  Andra vik-
tiga riskfaktorer är ej genomgången covidvaccination, graviditet efter vecka 20, manligt kön, 
intellektuell funktionsnedsättning, hjärt-kärlsjukdom och cancersjukdom med pågående eller 
nyligen avslutad behandling. Risken för ett svårare förlopp eller dödlig utgång ökar vid före-
komst av flera riskfaktorer. 
 
Virusvarianter 
Olika genetiska varianter av SARS-CoV-2 har klassats som varianter av särskild betydelse, va-
riants of concern (VOC).  
 
Dessa VOC har visat sig kunna samexistera men vanligen avlöser de varandra, vilket anses bero 
på dels ökad smittsamhet och/eller förmåga att undvika immunitet i befolkningen. Syftet med 
övervakningen av VOC är också att övervaka dessa nya varianters eventuellt ökade eller mins-
kade förmåga att orsaka allvarlig sjukdom. 
 
VOC Alfa dominerade från hösten 2020 smittspridningen globalt och VOC Alfa stod för >90% 
av alla fall i Sverige under våren 2021. Under sommaren 2021 tog sedan VOC Delta över i Sve-
rige och globalt och dominerade helt fram till slutet av december 2021. De första rapporterna 
om VOC Omicron, med betydande förändringar i de gener som kodar för Spike-proteinet, kom 
från Sydafrika i slutet av november 2021.  
 
VOC Omicron har spridit sig över världen. Omikron har i sin tur fem undervarianter, BA.1, 
Ba.2, Ba.3, Ba.4 och Ba.5 som alla bör övervakas enligt WHO [2]. Undervarianten av omikron 
Ba.5 är den variant som för närvarande dominerar smittspridningen i Sverige där 90 procent 
utgör de diagnostiserade patienterna [3]. 
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2.2  Läkemedlet 

Paxlovid innehåller substanserna nirmatrelvir och ritonavir. Paxlovid fick ett marknadsgod-
kännande av Europeiska Kommissionen den 28 januari 2022. 

Indikation 

Paxlovid är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid-19) hos vuxna som inte 
behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår covid-19.  

Verkningsmekanism 

Nirmatrelvir minskar aktiviteten SARS-CoV-2-huvudproteas (Mpro). Hämning av SARS-CoV-
2 Mpro förhindrar replikation av viruset. 
 
Ritonavir hämmar den CYP3A-medierade metabolismen av nirmatrelvir, vilket ger ökade 
koncentrationer av nirmatrelvir i plasma. 

Dosering/administrering 

Nedanstående text är i sin helhet hämtad från Paxlovids produktresumé [4]. 
 
Den rekommenderade dosen är 300 mg nirmatrelvir (två 150 mg-tabletter) med 100 mg ri-
tonavir (en 100 mg-tablett) som alla tas samtidigt oralt var 12:e timme i 5 dagar. Paxlovid ska 
administreras så snart som möjligt efter att en diagnos av covid-19 har ställts och inom 5 dagar 
från symtomdebut. Det rekommenderas att hela 5‑dagarsbehandlingen fullföljs även om pati-
enten behöver sjukhusinläggning på grund av svår eller kritisk covid-19 efter att ha påbörjat 
behandlingen med Paxlovid. 

2.3 Behandling 

Aktuella behandlingsrekommendationer 

 
Ett nationellt vårdprogram för covid-19 har tagits fram gemensamt av Svenska Infektionslä-
karföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi [1]. 
Den senaste versionen av det aktuella vårdprogrammet publicerades i maj 2022 och uppdate-
ras var sjätte månad. Nedanstående text är hämtad från dessa behandlingsrekommendationer, 
om inget annat anges. Vissa medicinska termer har förenklats av TLV. 
 
Vid lindrig sjukdomsbild rekommenderas i första hand egenvård i hemmet. 
 
Behov av sjukhusvård uppstår vanligen dag 7–10 eller senare i sjukdomsförloppet till följd av 
brist av syre (hypoxi). Sjukhusvård bör övervägas vid något av följande: allmänpåverkan, 
AF2>24/min eller nytillkommen vilo/ansträngningsandnöd, syremättnad <94 % hos icke-kro-
niskt lungsjuka, eller annan akut organsvikt. 
 
Riskgrupper för svår sjukdom/död: hög ålder, manligt kön, kronisk njursvikt, hjärt-kärlsjuk-
dom, dåligt reglerad diabetes, kraftig övervikt, kronisk lungsjukdom, neurologisk sjukdom, 
immunsuppression samt individer som ej vaccinerats mot covid-19. 
 
Syrgasbehandling är aktuellt för patienter med hypoxi på grund av akut respiratorisk svikt och 
rekommenderas vid mättnadsnivå <93 %. Målmättnaden är 92–96 % hos lungfriska och 88–
92 % hos patienter med underliggande lungsjukdom, exempelvis KOL. Denna målmättnad gäl-
ler i frånvaro av pågående ischemi. Syrgasbehandling kan administreras på olika sätt – via 

 
2 Andningsfrekvens. En normal andningsfrekvens är ungefär mellan 12-20 andetag/minut. 
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näsgrimma, olika typer av mask, högflödesgrimma (HFNC) eller med non-invasiv ventilation 
NIV3 (CPAP, BIPAP) och invasiv respiratorbehandling. 
 
Samtidig bakteriell infektion är ovanlig vid covid-19 tidigt i förloppet varför antibiotikabe-
handling sällan är indicerat initialt men bredspektrumantibiotika kan övervägas vid svår in-
fektion där det inte går att utesluta samtidig bakteriell infektion. 
 
Patienter med svår covid-19-infektion har en förhöjd risk för venös och arteriell tromboembol-
ism. Sjukhusvårdade patienter med covid-19 bör erhålla trombosprofylax, med beaktande av 
blödningsrisker och andra kontraindikationer. Trombosprofylax kan även övervägas hos icke 
sjukhusvårdade patienter. Förhöjd profylaxdos rekommenderas ej. Behandlingsdos rekom-
menderas vid misstänkt eller påvisad trombos. Förlängd profylax rekommenderas i 10–14 da-
gar vid mild/måttlig sjukdom och 30 dagar vid svår sjukdom förutsatt att kontraindikationer 
saknas. 
 
Rekommendationen för antiviral läkemedelsbehandling är uppdelad utifrån om patienten har 
mild eller svår covid-19. 
 
Mild covid-19 (ingen hypoxi, behöver ej syrgas) 
För patienter som inte har riskfaktorer kopplad till covid-19 rekommenderas ingen specifik 
läkemedelsbehandling. 
 
För patienter med betydande riskfaktorer4 för att utveckla svår sjukdom men utan känd im-
munsuppression där patienten har symtom som varar mer än 5–7 dagar rekommenderas föl-
jande läkemedel,  
 

 Paxlovid: 5 dagar (Nirmatrelvir 150 mg 2 tabletter 2 gånger dagligen tillsammans med 

ritonavir 100 mg 1 tablett 2 gånger dagligen)  

 Veklury: 3 dagar (200 mg intravenöst dag 1, sedan 100 mg intravenöst dagligen i 2 

dagar)  

 Lagevrio: 5 dagar (200 mg, 4 tabletter, 2 gånger dagligen) 

För patienter med riskfaktor för att utveckla svår sjukdom pga betydande immunsuppression 
och seronegativitet utifrån prioritet5  rekommenderas: 
 

• Monoklonala antikroppar:  

o Omikron BA.1: Infusion Xevudy 500 mg engångsinfusion  

o Omikron BA.2: Intramuskulär injektion Evusheld 300 +300 mg.  

o Vid okänd virusvariant rekommenderas för närvarande i första hand: Veklury 

3–5 dagar (200 mg intravenöst dag 1, sedan 100 mg intravenöst dagligen) 

 

 
3 NIV (en akronym för "icke-invasiv ventilation") hänvisar till ett blodlöst (icke-invasivt) sätt att assistera lungalveolär ventilation 
hos en patient som inte själv klarar denna funktion. CPAP-maskin (Continuous Positive Airway Pressure) eller en Bi-Level Positive 
Airway Pressure (BiPAP) -maskin) är olika typer av apparater för NIV. Valet mellan en CPAP och en BiPAP görs baserat på svå-
righetsgrad och enligt läkare rekommendation. Den största skillnaden mellan de två maskinerna är trycket som används för att 
öka luftflödet. Med en CPAP-maskin är luftflödet konstant. En BiPAP-maskin ger däremot ett starkare tryck under inandning och 
ett lättare tryck under utandning. 
4 Patient med hög ålder, diabetes och fetma är några av de riskfaktorer som finns för att utveckla svår sjukdom 
 
5 I första hand organtransplanterade, stamcellstransplanterade, hematologisk malignitet, primär immunbrist. I andra hand pati-
enter som behandlas med läkemedel som orsakar långvarig B-cellspåverkan ex rituximab. I tredje hand övriga seronegativa pati-
enter med en samlad klinisk bild som medför påtagligt ökad risk för allvarlig covid-19 efter individuell bedömning 
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• Paxlovid: 5 dagar (Nirmatrelvir 150 mg 2x2 tillsammans med ritonavir 100 mg 1x2)  

• Veklury: 3–5 dagar (200 mg intravenöst dag 1, sedan 100 mg intravenöst dagligen) 

• Lagevrio: 5 dagar (200 mg, 4 tabletter, 2 gånger dagligen) 

 
Svår covid-19 (hypoxi, syrgaskrävande) 
För patienter som befinner sig i virusreplikativ fas (inom 7 dagar från symtomdebut, lågt cy-
keltröskelvärde6 vid PCR testning) rekommenderas. 
 

• Monoklonala antikroppar. Gäller endast till patienter som ej utvecklat tillräcklig anti-

kroppssvar.  

o Omikron BA.1: Infusion Xevudy 500 mg engångsinfusion  

o Omikron BA.2: Intramuskulär injektion Evusheld 300 +300 mg.  

o Vid okänd virusvariant rekommenderas för närvarande i första hand Veklury 

3–5 dagar (200 mg intravenöst dag 1, sedan 100 mg intravenöst dagligen) 

• Paxlovid: 5 dagar (Nirmatrelvir 150 mg 2x2 tillsammans med ritonavir 100 mg 1x2)  

• Veklury: 5 dagar (200 mg intravenöst dag 1, sedan 100 mg intravenöst 4 dagar dagli-

gen) 

• Lagevrio: 5 dagar (200 mg, 4 tabletter, 2 gånger dagligen) 

Det nationella vårdprogrammet anser att Paxlovids preliminära data ser lovande ut och Paxlo-
vid kan komma att få en viktig roll vid tidig behandling (inom 5 dagar) av patienter med risk 
att utveckla svår covid-19. Vidare anger Nationella vårdprogrammet att det är viktigt är att 
beakta interaktionsrisken där ritonavir interagerar med många läkemedel som metaboliseras 
via CYP3A4 och där vissa interaktioner kan medföra allvarliga risker. 
 

Jämförelsealternativ 

Företaget anser att det mest relevanta jämförelsealternativet till Paxlovid är Xevudy. Enligt 
företaget är detta baserat på att Paxlovid och Xevudy används för att behandla samma patient-
population som har fått covid-19. Vidare anger företaget att i den senaste versionen av nation-
ella vårdprogrammet står Xevudy som ett alternativ till Paxlovid. Företaget anför också att TLV 
nyligen har gjort en hälsoekonomisk utredning av Xevudy där företaget anger Xevudy borde 
betraktas som kostnadseffektivt utifrån resultaten från grundscenariot i Xevudy utredningen. 
 
Vidare anger företaget att Veklury kan betraktas som ett relevant jämförelsealternativ. Detta 
utifrån den senaste versionen av riktlinjerna från Nationella Vårdprogrammet som kom efter 
publicering av TLV:s utredning av Xevudy. Enligt företaget är Veklury dock en dyrare behand-
ling än Xevudy och vid ett antagande om lika effekt så är därför Xevudy det mest relevanta 
jämförelsealternativet.       
 
TLV diskussion 
 
Enligt Nationella Vårdprogrammet rekommenderas Paxlovid, Legervio, monoklonala anti-
kroppar eller Veklury för behandling av mild och svår covid-19. Av dessa läkemedel har TLV 
endast utvärderat Xevudy och Veklury inom ramen för klinikläkemedelsprojektet. 
 

 
6 Förkortas Ct Lågt Ct värde indikerar höga viruskoncentrationer 
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TLV:s kliniska experter anger att Paxlovid kommer att användas tidigt för att förhindra sjuk-
husvård och död hos många individer. Särskilt utsatta är personer med immunbrist, men även 
äldre är utsatta och prioriterade för att behandlas med Paxlovid. 
 
Både Xevudy och Veklury används för behandling för covid-19 patienter och har utretts av 
TLV. NT rådet har utifrån TLV:s utredning utfärdat en rekommendation att både Xevudy och 
Veklury kan användas för patienter utifrån Nationella Vårdprogrammets rekommendation [5, 
6].  
 
För patienter med mild covid-19 sjukdom som inte är immunsupprimerade men har en hög 
riskfaktor anger Nationella Vårdprogrammet att Veklury är ett alternativ till Paxlovid. Vidare 
skriver Nationella vårdprogrammet att patienter med svår covid-19 samt patienter med mild 
covid-19 med riskfaktor för att utveckla svår sjukdom pga betydande immunsuppression är 
både Veklury och Xevudy ett alternativ till Paxlovid. Enligt Nationella Vårdprogrammet re-
kommenderas Veklury för patienter med BA.4 och BA.5 då det råder en osäkerhet hur känsliga 
varianterna BA.4 och BA.5:s är för monoklonala antikroppar. Enligt Folkhälsomyndigheten 
utgör BA.5 och dess undergrupper sedan mitten av 2022 över 90 procent av de diagnostisera-
depatienterna [3]. För alla dessa grupper   bedömer TLV därför att Veklury utgör det relevanta 
jämförelsealternativet till Paxlovid. 
 
Enligt Nationella Vårdprogrammet rekommenderas behandling med monoklonala antikrop-
par, som Xevudy, till immunsupprimerade patienter med otillräckligt antikroppssvar efter vac-
cination eller till ovaccinerade och ej tidigare infekterade patienter med hög risk för utveckling 
av svår sjukdom. Vidare anger Vårdprogrammet att Xevudy rekommenderas till patienter som 
har BA.1 varianten av viruset. TLV bedömer mot denna bakgrund att det finns grupper av pa-
tienter med konstaterad covid-19 infektion där behandling med Veklury inte är lämpligt.   
 
Med stöd av TLV:s kliniska experter bedömer TLV att Xevudy och Veklury har jämförbar ef-
fekt. För patienter aktuella för Xevudy där sjukhusinläggning inte är nödvändigt är Xevudy det 
läkemedel med lägst kostnad och utgör därmed det relevanta jämförelsealternativet för denna 
patientgrupp. 
 

TLV:s bedömning: 
Sammanfattningsvis bedömer TLV, baserat på informationen i Nationella Vårdprogrammet 
och från TLV:s kliniska experter, att relevant jämförelsealternativ till Paxlovid är Veklury. 
 
Enligt Nationella Vårdprogrammet rekommenderas Xevudy till patienter som har BA.1 vari-
anten av viruset och som behandlas med monoklonala antikroppar. Med stöd av TLV:s kliniska 
experter bedömer TLV att Xevudy och Veklury har jämförbar effekt. För patienter aktuella för 
Xevudy där sjukhusinläggning inte är nödvändigt är Xevudy det läkemedel med lägst kostnad 
och utgör därmed det relevanta jämförelsealternativet för denna patientgrupp.  
 
 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet 

Kliniska studier 

Den kliniska effekten och säkerheten av Paxlovid, nirmatrelvir med ritonavir (NMV-r), är ba-
serad på EPIC‑HR, en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2/fas 3-studie på 
ej sjukhusinlagda symtomatiska vuxna deltagare med laboratoriebekräftad diagnos på SARS-
CoV-2-infektion [7]. 
 
Metod 
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EPIC‑HR är en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas II/ III-studie som ut-
fördes på 343 center över hela världen. Det primära effektmåttet var andelen deltagare med 
covid-19 relaterad sjukhusinläggning eller dödsfall oavsett orsak till och med dag 28. 
 
Studien inkluderade vuxna deltagare (minst 18 år) med minst en av följande riskfaktorer för 
progression till allvarlig sjukdom: diabetes, övervikt (BMI > 25), kronisk lungsjukdom (inklu-
sive astma), kronisk njursjukdom, nuvarande rökare, immunsuppressiv sjukdom eller im-
munsuppressiv behandling, hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, sicklecellanemi, störningar i den 
neurologiska utvecklingen, aktiv cancer, medicinskt relaterat teknikberoende eller var 60 år 
eller äldre oavsett samtida sjukdom. Deltagare med covid-19 symptomdebut ≤ 5 dagar inklu-
derades i studien. Studien exkluderade personer med tidigare covid-19 infektion eller vacci-
nation. 
 
Patienterna randomiserades (1:1) till att få NMV-r eller placebo oralt var 12:e timme i 5 dagar. 
Totalt 2 246 deltagare randomiserades till att få antingen NMV-r eller placebo. Vid baslinjen 
var den genomsnittliga åldern 46 år varav 13 % av deltagarna var 65 år eller äldre. Patienterna 
hade främst SARS-CoV-2-varianten Delta (98%) i båda behandlingsarmarna. 
 
Analysen utfördes enligt den modifierade ”intention‑to‑treat”-analysuppsättningen (mITT) 
(alla behandlade patienter med symtomdebut ≤ 3 dagar som inte fick eller förväntades få tera-
peutisk monoklonal antikroppsbehandling mot covid-19). Effektmått som studerades var sjuk-
husinlägg på grund av covid-19 och död av vilken orsak som helst.   
 
Ett sekundärt effektmått var den slutgiltiga analysen utifrån mITT1-analysuppsättningen (alla 
behandlade patienter med symtomdebut ≤ 5 dagar som vid baslinjen inte fick eller förväntades 
få terapeutisk monoklonal antikroppsbehandling mot covid-19). Effektmått som studerades 
var sjukhusinlägg på grund av covid-19 och död oavsett orsak (all cause mortality).    
 
Resultat 
Bestämning av den primära effekten baserades på en planerad analys omfattande 
1 379 patienter i mITT-populationen (alla behandlade patienter med symtomdebut ≤ 3 dagar). 
5 av 697 patienter (0,72 %) i NMV- gruppen och 44 av 682 (6,45 %) i placebogruppen blev 
inlagda på sjukhus för Covid-19 eller dog till och med dag 28. Den uppskattade absoluta risk-
reduktionen var -5,8 % med ett 95 % KI på (-7,78 %; -3,84 %) Det ledde till en relativ riskre-
duktion på 88,9%,  
 
Tabell 1: Effekt EPIC-HR hos patienter som behandlades inom 3 dagar respektive 5 dagar med symtomdebut och 
som inte fick eller förväntades få monoklonala antikroppar mot covid-19 vid randomisering (mITT och mITT1)  

 Behandlade patienter med symtomde-
but ≤ 3 dagar 

Behandlade patienter med symtomde-
but ≤ 5 dagar 

 NMV-r Placebo NMV-r Placebo 

Sjukhusinläggning 
pga covid-19 

5 (0,72%) 44 (6,45%) 8 (0,77%) 66 (6,31%) 

Död oavsett orsak 0 9 (1,32%) 0 st 12 (1,15%) 

Procent av händel-
ser (95% KI) 

0,72% (0,30 till 
1,73) 

6,53% (4,90 till 
8,68) 

0,78% (0,39 till 
1,56) 

6,40% (5,06 till 
8,08) 

Relativ riskredukt-
ion mot placebo 

88,9%  87,8%  

 
Absoluta och relativa riskreduktionen bibehölls i den sekundära slutliga analysen som invol-
verade 2085 patienter i den modifierade ITT1-populationen (patienter som påbörjade behand-
lingen inom 5 dagar efter symptom påbörjas). 8 av 1 039 patienter (0,77%) i NMV-r gruppen 
och 66 av 1 046 (6,31%) i placebogruppen lades in på sjukhus för Covid-19 eller dog av vilken 
orsak som helst till och med dag 28 (P<0,001), motsvarande en relativ riskminskning på 87,8 
%. Alla 12 dödsfall inträffade i placebogruppen. 
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Resultat från subgruppsanalyserna var konsekventa, oavsett ålder, kön, ras, BMI, baslinjese-
rologistatus, virusmängd vid baslinjen (figur 1). 
 
Figur 1. Subgruppsanalys av patienter som behandlades inom 5 dagar som hade sjukhusinläggning på grund av 
covid-19 eller död av vilken orsak som helst till dag 28 
 

 
Oönskade händelser i de kliniska studierna 
Det rapporterades inga allvarliga oönskade händelser som var mer vanligt förekommande i 
NMV-r gruppen, än i placebogruppen. 
 
Biverkningar enligt produktresumén  
De vanligaste biverkningarna som rapporterades under behandling med NMV-r var dysgeusi 
(5,6 %), diarré (3,1 %), huvudvärk (1,4 %) och kräkningar (1,1 %). 
 
TLV:s diskussion 
EMA anser att behandling med NMV-r minskar sjukhusinläggningar och minska dödligheten 
för patienter som har ökad risk att utveckla allvarlig sjukdom på grund av covid-19 [8].  
 
Det finns osäkerheter i hur stor effektfördel Paxlovid kommer att ha kliniskt gentemot patien-
ter som inte får Paxlovid. EPIC-HR genomfördes med patienter utan omikronvarianten av co-
vid-19. En annan faktor som bidrar till osäkerheten är att de kliniska studierna genomfördes 
med en stor andel personer som var ovaccinerade. TLV:s kliniska experter anger att de indivi-
der som nu är aktuella för behandling med Paxlovid är mer heterogena än deltagarna i studien, 
men att effekten för Paxlovid är god och kan få stor användning.   
 
EMA anser också att säkerhetsprofilen för patienter som behandlas med NMV-r överlag är i 
linje med säkerhetsprofilen för patienter som inte behandlats med någon behandling och är 
hanterbar. 

Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

Det saknas direkt jämförande studier för att bedöma effekten av Paxlovid (nirmatrelvir/ritona-
vir(NMV-r)) i förhållande till Xevudy (sotrovimab) och Veklury (remidesivir).   
 
Företaget anger att Paxlovid förväntas ha åtminstone likvärdig effekt som Xevudy och Veklury 
när det gäller att undvika sjukhusinläggningar och död utifrån den naiva jämförelsen som fö-
retaget bifogat (figur 2) 
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Företaget har som ytterligare stöd bifogat resultatet från en systematisk metaanalys och en 
HTA utvärdering från Institute for Clinical and Economic Review (ICER) på olika covid-19 lä-
kemedel. TLV kommer framförallt belysa källorna för effekten gentemot relevant jämförelse-
alternativ mot NMV-r. 
 
Figur 2: Naiva jämförelsen mellan Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) i förhållande till Xevudy (sotrovimab) och Veklury 
(remidesivir)  

 

 

 
   
 
 
Systematisk metaanalys: Pitre et al, 2022 
Pitre et al [9] genomförde en nätverksmetaanalys med Epistemonikos COVID-19 L·OVE 
(Living Overview of Evidence) databas för randomiserade kliniska prövningar där jämförelse 
gjordes mellan olika antivirala behandlingar och placebo hos vuxna patienter. En bedömning 
av säkerheten på bevisbördan gjordes enligt Grading of Recommendations, Assessment, De-
velopment and Evaluation (GRADE) skalan. 
 
Författarna identifierade 41 kliniska prövningar med 16 unika läkemedel som inkluderade 
sammanlagt 18 568 patienter.   
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Resultat 
I resultaten från systematiska metaanalysen är det framför allt jämförelsen mellan NMV-r och 
remdesivir som är av intresse för utredningen. Sotrovimab var inte med i nätverksmetaana-
lysen. Resultaten visar att NMV-r minskar risken för dödsfall jämfört med placebo (11,7 färre 
dödsfall per 1 000, 95 % konfidensintervall [CI] 13,1 till 2,6 färre för NMV-r; medel säkerhet) 
(Figur 3).  NMV-r kan också reducera antalet sjukhusinläggningar (46,2 färre sjukhusinlägg-
ningar per 1 000, 95 % CI 50,1 till 38,9 färre; hög säkerhet). 
 
 
Figur 3: Resultat från systematiska metaanalysen med effektjämförelse Paxlovid och Veklury  

 

 
 
Enligt metaanalysen så har remdesivir troligen inte en effekt på risken för dödsfall, men kan 
minska sjukhusinläggningar (39,1 färre sjukhusinläggningar per 1 000, 95 % CI 48,7 till 13,7 
färre; låg säkerhet). 
 
ICERs utvärdering av fyra covid-19 läkemedel 
ICER presenterade i mars 2022 en utvärdering av de kliniska och ekonomiska konsekvenserna 
kring användning av fyra covid-19 läkemedel för patienter som har en förhöjd risk att få en 
allvarlig form av covid-19 [10]. De fyra läkemedlen är sotrovimab, molnupiravir, nirmat-
relvir/ritonavir(NMV-r) och fluvoxamine.   
 
Resultat  
ICER anger att NMV-r minskar signifikant risken för sjukhusinläggning eller död. Relativ risk-
reduktion konstateras vara 88 procent. Behandlingen är väl tolererad och få patienter avbröt 
behandlingen. Bedömningen har gjorts på fas III-studie. 
 
Enligt ICER så minskar även sotrovimab risken signifikant avseende sjukhusinläggning eller 
död. Relativ riskreduktion konstateras vara 79%. Antalet sjukhusinläggningar och död var låga 
både i sotrovimab och placeboarmen, vilket ledet till att en liten förändring kan ge stora för-
ändringar av relativa risken.  Behandlingen är väl tolererad och få patienter avbröt behand-
lingen. Bedömningen har gjorts på fas III studie och en observationsstudie. 
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ICER har gett både NMV-r och sotrovimab betyget B+ i sin bedömning7 av jämförande effekt 
vilket betyder  “Incremental or Better” – Moderate certainty of a small or substantial net 
health benefit, with high certainty of at least a small net health benefit  
 
ICER anger vidare att det inte går att bestämma den verkliga storleksordningen på nyttan för 
både för NMV-r och sotrovimab på grund av att evidensen och innehållet för de kliniska studi-
erna skiljer sig något från varandra och framför allt det snabbt förändrande covid-19 land-
skapet. 
 
Figur 4: Effekttabell från ICER rapport där Paxlovid och Xevudy jämfördes   

 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att den systematiska metanalysen av Pitre et al [9] och ICER [10] rapporten är ge-
nomförda i enlighet med internationell standard.  
 
Resultaten från Pitre el al visar att Paxlovid har bättre effekt än Veklury med avseende på 
minskning av dödsfall och åtminstone jämförbar effekt när det gäller minskning av sjukhusin-
läggningar. ICER rapporten konstaterar att effekten mellan Paxlovid och Xevudy är jämförbar.  
    
Dock finns det kvarstående faktorer som kan medföra osäkerhet i tolkning av resultaten. Dessa 
faktorer inkluderar 1) de kliniska försöken har övervägande ovaccinerade patienter och har 
olika andelar patienter med riskfaktorer; 2) utvecklingen av virusvarianter med behandlings-
resistens och med olika effekter på sjuklighet och dödlighet och 3) hur generaliserbara data är 
med avseende på sjukhusvistelser från studier utförda före tillkomsten av omikron-varian-
terna. 
 
TLV:s kliniska experter anger vid en jämförelse att effekten av Paxlovid är åtminstone lika bra 
eller bättre än för Xevudy och Veklury även om inga direkt jämförande studier finns. Fördelen 
med Paxlovid är också att behandlingen ges oralt och därför kan genomföras i hemmet. 
 
Företagets antagande att Paxlovid åtminstone har jämförbar effekt gentemot Xevudy och 
Veklury vinner stöd av expertens uttalande och de indirekta analyserna beskrivna ovan. 

 
7 The ICER Integrated Evidence Rating: ett betygsmått för jämförande klinisk effekt som tar hänsyn till säkerheten och storleken 
på evidensen. Följande betyg används 

• A = “Superior” – High certainty of a substantial (moderate-large) net health benefit  

• B = “Incremental” – High certainty of a small net health benefit  
C = “Comparable”- High certainty of a comparable net health benefit  

• D= “Negative”- High certainty of an inferior net health benefit  

• B+= “Incremental or Better” – Moderate certainty of a small or substantial net health benefit, with high certainty of at 
least a small net health benefit  

• C+ = “Comparable or Incremental” – Moderate certainty of a comparable or small net health benefit, with high cer-
tainty of at least a comparable net health benefit  

• C- = “Comparable or Inferior” – Moderate certainty that the net health benefit is either comparable or inferior, with 
high certainty of at best a comparable net health benefit   

• C++ = “Comparable or Better” – Moderate certainty of a comparable, small, or substantial net health benefit, with 
high certainty of at least a comparable net health benefit  

• P/I = “Promising but Inconclusive” – Moderate certainty of a small or substantial net health benefit, small likelihood 
of a negative net health benefit  

• I = “Insufficient” – Any situation in which the level of certainty in the evidence is low  
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Eftersom det saknas direkt jämförande effektstudier och studierna saknar omikronpatienter 
är osäkerheten gällande nyttan emellertid stor.  
 

TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att Paxlovid åtminstone har jämförbar effekt gentemot Xevudy och Veklury med 
stöd av uttalanden från TLV:s kliniska experter samt de indirekta analyserna där Paxlovid jäm-
förts med Xevudy och Veklury. Eftersom det saknas direkt jämförande effektstudier och studi-
erna saknar omikronpatienter är osäkerheten gällande nyttan stor.  



 

Dnr 1367/2022                                                                                                                                      13 
 

3 Hälsoekonomi  

För att visa vilken behandlingskostnad som är rimlig för Paxlovid har företaget kommit in med 
en kostnadsjämförelse mellan Veklury, Xevudy och ett outtalat pris för Paxlovid. Företaget an-
ser att Xevudy är det mest relevanta jämförelsealternativet men att även Veklury kan utgöra 
ett relevant jämförelsealternativ. Företaget anser att kostnaderna för Xevudy och Veklury ska 
utgöra gränsen för om Paxlovid kan anses ha en rimlig kostnad.   

3.1 Kostnader och resursutnyttjande 

Kostnader för läkemedlet 

Paxlovid  
Den rekommenderade dosen Paxlovid är två tabletter nirmatrelvir (rosa tablett) med en ta-
blett ritonavir (vit tablett) som tas genom munnen två gånger dagligen (på morgonen och på 
kvällen). En behandlingsomgång pågår i fem dagar. Alla tre tabletterna tas samtidigt vid 
varje dosering. 
 
Xevudy 
Xevudy ges intravenöst som en engångsbehandling. Företaget använder priset för Xevudy från 
TLV:s utredning (dnr 2910/2021) var 28 267 kronor för en förpackning med 500 mg kon-
centrat för infusion. Detta pris är utvärderat inom TLV:s klinikläkemedelsuppdrag.  
 
Veklury 
Priset för Veklury från TLV:s utredning (dnr 931/2021) var 4 951,43 kronor (AUP) för en för-
packning med 100 mg koncentrat för injicering.  
 
För patienter inlagda på sjukhus antar företaget att en genomsnittlig behandling pågår i fem 
dagar (motsvarande sex förpackningar), vilket är i linje med rekommenderad dos enligt pro-
duktresumén (se 2.3.1). Med denna dosering kostar fem dagars behandling 29 709 kronor. 
 
För patienter utanför sjukhus antar företaget att en genomsnittlig behandling pågår i tre dagar 
(motsvarande fyra förpackningar), vilket är i linje med rekommenderad dos enligt produktre-
sumén (se 2.3.1). Företaget baserar priset för dessa patienter på uppgifter från hemsidan apo-
teket.se då dessa patienter inte antas ha tillgång till priserna inom slutenvården. Med denna 
dosering och apoteks försäljningspris kostar tre dagars behandling 20 482 kronor.  
 

TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att företaget identifierat en representativ behandlingskostnad för Xevudy. 
 
TLV bedömer att priserna för Veklury ska baseras på det pris TLV använde i klinikläkemedels-
utredningen av Veklury eftersom läkemedlet endast administreras av vårdpersonal i sluten-
vården. Läkemedelskostnaden för en tre dagars lång behandling blir därmed 19 806 kronor. 

Administreringskostnader  

Xevudy 
Företaget inkluderar en administreringskostnad för Xevudy på 4 624 kronor per administre-
ringstillfälle. Kostnaden är hämtad från Södra sjukvårdsregionens prislista år 2021. Denna 
kostnad bedömdes vara relevant i TLV:s tidigare utredning av Xevudy (dnr 2910/2021). 
 
Veklury  
Enligt företaget tillkommer tre administreringskostnader motsvarande 4 624 kronor per ad-
ministreringstillfälle för patienter som inte behandlas på sjukhus. Företaget poängterar även 
att transportkostnader till och från sjukhus bör vara inkluderade.  
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TLV noterar att de behandlingsrekommendationer som tillkommit sedan TLV:s tidigare utred-
ning ger utrymme för att en patient kan behandlas utanför sjukhus i upp till fem dagar. I ett 
sådant scenario skulle fem administreringskostnader (4 624 kronor styck) tillkomma. 
 
Företaget hänvisar till TLV:s utredning (931/2021) av Veklury för de patienter som behandlas 
på sjukhus och får fem dagars behandlings med Veklury. Dessa patienter antas inte ha någon 
extra administrativ kostnad för administrering.  
 

TLV:s bedömning:  
TLV kvarstår i bedömningen från ärendet Xevudy (2910/2021) att administreringskostnaden 
för Xevudy är rimlig.  
 
TLV bedömer att administreringskostnaden för patienter som inte befinner sig på sjukhus och 
behandlas med Veklury är rimlig.  

3.2 TLV:s kostnadsjämförelse 

Kostnaden för Paxlovid är okänd men ska i första hand jämföras med Veklury. För patienter 
aktuella för Xevudy där sjukhusinläggning inte är nödvändigt är Xevudy det läkemedel med 
lägst kostnad och utgör det relevanta jämförelsealternativet. För utförlig bedömning kring 
jämförelsealternativ, se 2.3. 
 
Veklury kostar 29 709 kronor för en fem dagars kur under förutsättning att patienten redan 
befinner sig på sjukhus och enkelt kan få behandlingen, se Tabell 1. Notera att denna totala 
kostnad inte inkluderar en administrativ kostnad för injicering; även för en patient under upp-
syn inom slutenvården kan en marginell extra administreringskostnad tillkomma. Om patien-
ten inte befinner sig på sjukhus tillkommer administreringskostnader vilka som mest kan 
uppgå till 23 120 kronor.   
 
Xevudy kostar totalt 32 891 kronor per kur varav 28 267 kronor per kur är läkemedelskostna-
der och 4 624 kronor är administreringskostnaden för en injektion.  
 
Paxlovid är en tablett som inte behöver administreras av vårdpersonal och har därmed ingen 
administreringskostnad. En behandlingskostnad för Paxlovid i nivå eller under 32 891 kronor 
per kur är dyrare än behandling (fem dagar) med Veklury men kan ändå vara kostnadsbespa-
rande för de patienter som ligger inom indikationen för Xevudy och utanför indikationen för 
Veklury (fem dagars behandling).  
 
Tabell 1 TLV:s kostnadsjämförelse 

 
 

TLV:s bedömning:  
Mot bakgrund av att den kliniska effekten är jämförbar (se 2.3) mellan Paxlovid och jämförel-
sealternativen Xevudy och Veklury är metoden för TLV:s hälsoekonomiska bedömning en 
kostnadsjämförelse mellan läkemedlen.  
 

Läkemedel Behandling Läkemedelskostnad 
per kur (SEK) 

Administrativ kostnad 
per kur (SEK) 

Total behandlings-
kostnad per kur 

(SEK) 

Xevudy Engångsbe-
handling 

28 267 kr 4 624 kr 32 891 kr 

Veklury Kur 5 dagar på 
sjukhus 

29 709 kr  - 29 709 kr 

Kur 5 dagar ut-
anför sjukhus 

29 709 kr 23 120 kr 
 

52 829 kr 
 

 Kur 3 dagar 19 806 kr 13 872 kr 33 678 kr 

Paxlovid Kur 5 dagar - - - 



 

Dnr 1367/2022                                                                                                                                      15 
 

TLV utgår från att en behandling eller kur krävs för att uppnå jämförbar effekt. Därmed jäm-
förs behandlingskostnaderna per kur.    
 
TLV:s utredning visar att behandling med Paxlovid är kostnadsbesparande om kostnaden un-
derstiger behandlingskostnaderna för framförallt Veklury men också Xevudy, utifrån rekom-
menderad behandlingslängd.  

Osäkerhet i resultaten 

Läkemedelskostnaderna och administreringskostnaderna i analysen är i linje med accepterade 
kostnader i tidigare utförda hälsoekonomiska utredningar av Veklury (dnr 931/2021) och Xe-
vudy (dnr 2910/2021). TLV anser därmed att osäkerheten i kostnadsjämförelsen är låga.  

3.3 Budgetpåverkan 

Företaget har inte angett ett pris och företaget har inte heller kommit in med en förväntad 
budgetpåverkan. TLV noterar dock att Socialstyrelsen har skattat antalet som kan tänkas till-
höra riskgrupper till cirka 670 000 individer [11]. Denna uppskattning är dock baserad på ett 
dataunderlag av individer i arbetsför ålder mellan 18 och 67 år. Därmed kommer antalet som 
är i behov av vård att vara fler, antagligen oproportionerligt fler i förhållande till demografisk 
fördelning då hög ålder i sig är en riskfaktor, se 2.1.  
 
Det finns en mycket hög osäkerhet i hur många individer som kommer att smittas varje år 
under kommande pandemivågor. Under perioden 2021-08-04 till 2022-08-03 bekräftades 
1 442 064 nya fall av covid-19 i Sverige [12]. Notera att denna siffra inte tar hänsyn till återin-
fektion, att indikationen för testning ändrats över tid eller faktiskt antal covid-fall. Den visar 
endast antal bekräftade fall av covid-19 under tidsperioden. Under förutsättning att alla endast 
drabbas en gång och om det inte skulle finnas ett mörkertal skulle incidensen vara 13,76 pro-
cent i Sverige. Uppskattningen av incidensen är mycket grov. I realiteten kommer förmodligen 
en mindre andel av patienter få Paxlovid än den verkliga incidensen beroende på prioriteringar 
enligt Nationella Vårdprogrammet. 
 

TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att Socialstyrelsens uppskattning är en rimlig utgångspunkt för antalet individer 
i riskgrupp, men är underskattad för ändamålet att uppskatta det totala vårdbehovet. 
TLV kan inte med någon säkerhet uppskatta hur många av dessa som kan förväntas drabbas 
av covid-19 varje år utan endast ge en grov uppskattning på vad tidigare incidens har varit.  

3.4 Samlad bedömning av resultaten 

TLV:s utredning visar att behandling med Paxlovid är kostnadsbesparande om kostnaden un-
derstiger behandlingskostnaderna för framförallt Veklury men också Xevudy, utifrån rekom-
menderad behandlingslängd. 
  



 

Dnr 1367/2022                                                                                                                                      16 
 

4 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

 
ICER 
ICER(Institute for Clinical and Economic Review) presenterade i mars 2022 en utvärdering av 
de kliniska och ekonomiska konsekvenserna kring användning av fyra stycken covid-19 läke-
medel för patienter som har en förhöjd risk att få en allvarlig form av covid-19 [10]. De fyra 
läkemedlen är Veklury, Lagevrio, Paxlovid och fluvoxamine. 
 
ICER anger att Paxlovid minskar signifikant risken för sjukhusinläggning eller död. Relativ 
riskreduktion konstateras vara 88 procent. Behandlingen är väl tolererad och få patienter av-
bröt behandlingen. Bedömningen har gjorts på fas III studie. 
 
ICER har gett Paxlovid och Xevudy betyget B+ i deras bedömning av jämförande effekt vilket 
betyder  “Incremental or Better” – Moderate certainty of a small or substantial net health 
benefit, with high certainty of at least a small net health benefit. 
 
För Lagevrio och Fluvoxamine har ICER gett betyget C+ i deras bedömning av jämförande 
effekt, vilket betyder “Comparable or Incremental” – Moderate certainty of a compara-
ble or small net health benefit, with high certainty of at least a comparable net health benefit.  
  
Vidare anger ICER att det inte går att bestämma den verkliga storleksordningen på nyttan för 
alla fyra covid läkemedlen på grund av att evidensen och innehållet för de kliniska studierna 
skiljer sig något från varandra och framför allt det snabbt förändrande covid-19 landskapet. 
 
TLV noterar att det av ICER uppskattade priset för Paxlovid var 529 dollar i utredningen av 
ICER i vilken Paxlovid bedöms vara kostnadseffektivt under USA:s sjukvårdsförutsättningar 
med betalningsviljorna per kvalitetsjusterat levnadsår motsvarande 50 000, 100 000 och 
150 000 dollar. ICER använder källan CBS News för priset 529 dollar, TLV kan inte verifiera 
detta pris och därmed hur väl det stämmer överens med verkliga priser. 
 
Att ICER finner Paxlovid kostnadseffektivt under dessa förutsättningar betyder inte nödvän-
digtvis att läkemedlet är kostnadseffektivt under samma betalningsviljor i en svensk kontext. 
Rapporten ger dock en bra referenspunkt för ekonomisk jämförelse mellan behandlingar mot 
covid-19.  
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