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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 

 

• Coronavirussjukdom 19 (Covid-19) klassades i januari 2020 av WHO som ett internat-

ionellt hot mot människors hälsa. De vanligaste symtomen är övre luftvägssymtom, fe-

ber, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Covid-19 är i många fall en lindrig sjukdom men 

kan i värsta fall leda till organsvikt och död.  

• Veklury (remdesivir) är avsett för behandling av vuxna och ungdomar 12 år och äldre 

med covid-19 som kräver syrgastillskott (syrgas med lågt eller högt flöde, eller annan 

icke-invasiv ventilering vid behandlingsstart). 

• TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ är inget tillägg till standardbehandling. 

• Remdesivir har i det kliniska studieprogrammet visats korta återhämtningstiden, defi-

nierat som att patienten inte längre är i behov av sjukhusvård, samt minska andelen 

patienter som behöver intensivvård. 

• Företaget har inkommit med en kostnadsminimeringsanalys som jämför Veklury i till-

lägg till standardbehandling mot endast standardbehandling för patienter inom indi-

kationen. I företagets analyser är Veklury kostnadsbesparande med cirka 79 000 

kronor per behandlingscykel. 

• Den viktigaste faktorn för kostnadsbesparingen i både företagets och TLV:s scenarioa-

nalyser är att antalet vårddagar på intensivvårdsavdelning (IVA) minskar för patienter 

som behandlas med Veklury. Det minskade behovet av intensivvård består dels av att 

färre patienter behöver läggas in på IVA, dels av att de som hamnar på IVA tillbringar 

kortare tid där.  

• Företagets pris för Veklury är 4 951,43 kronor (AUP) för en förpackning med 100 mg 

koncentrat för injicering. En behandlingscykel med Veklury kostar 29 709 kronor.  

• För att behandling med Veklury ska vara kostnadsneutralt måste antalet vårddagar på 

IVA minska med cirka 0,5 dagar per patient i snitt, alternativt måste antalet vårddagar 

på infektionsmedicin minska med cirka 4,6 dagar, förutsatt att alla andra kostnader är 

lika. 

• Eftersom TLV bedömer att det är osäkert hur behandling med Veklury påverkar vård-

tiden i aktuell svensk klinisk praxis gör TLV två scenarioanalyser med kompletterande 

känslighetsanalyser.  

• I den första scenarioanalysen viktas antalet vårddagar i båda behandlingsarmarna ner 
för att bättre stämma överens med svensk klinisk praxis. I denna scenarioanalys är 
Veklury i tillägg till standardbehandling kostnadsbesparande med 34 000 kronor per 
behandlingscykel. Den enda känslighetsanalys som medför en ökad kostnad vid be-
handling med Veklury är om ingen patient behöver vårdas på IVA i någon av armarna. 
I övriga känslighetsanalyser varierar resultatet mellan att behandling med Veklury 
medför en kostnadsbesparing på cirka 7000 och 49 000 kronor. 

• Den andra scenarioanalysen är en konservativ scenarioanalys där TLV enbart antar att 

det finns en skillnad i andelen patienter som överförs till IVA, och ingen skillnad i total 

vårdtid. I denna scenarioanalys 2 är Veklury i tillägg till standardbehandling kostnads-

besparande med cirka 17 000 kronor per behandlingscykel.  

 

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

Coronavirussjukdom 19 (Covid-19) klassades i januari 2020 av WHO som ett internationellt 
hot mot människors hälsa. Detta medger bland annat snabbare processer för godkännande av 
läkemedel hos EMA. Veklury fick ett villkorat marknadsgodkännande i en accelererad process 
av EMA 3 juli 2020. Den 24 juni 2021 förlängdes det villkorade godkännandet av EMA i ytter-
ligare ett år (se vidare i avsnitt 2.2). Remdesivir tillhandahölls redan innan marknadsgodkän-
nandet med en så kallad beredskapslicens från Läkemedelsverket och som en donation från 
företaget Gilead. I augusti 2020 gjorde EU en gemensam upphandling av remdesivir för alla 
EU-länder, som Sverige lämnade i mars 2021. NT-rådet beslutade därefter om nationell sam-
verkan för Veklury 24 mars 2021 och beställde i samband med det en hälsoekonomisk bedöm-
ning från TLV [1]. TLV fick underlaget för den hälsoekonomiska bedömningen från företaget 
12 juli 2021. 
 

2 Medicinskt underlag Veklury 

2.1 Covid-19 

Nedanstående medicinska sammandrag är hämtad i sin helhet från Nationellt vårdprogram 
för behandling av Covid-19 [2].  
 
Sedan senhösten 2019 har viruset SARS-CoV-2 spridit sig över världen i en världsomfattande 
pandemi. Infektionen som viruset orsakar benämns covid-19. Viruset infekterar huvudsakli-
gen luftvägsceller men kan även infektera celler i njurar, hjärta, kärl och gastrointestinalka-
nal.  
 
Sjukdomsbilden vid covid-19 är varierande och ger i de flesta fall en lindrig sjukdom men kan 
i värsta fall leda till organsvikt och död. De vanligaste symtomen är övre luftvägssymtom, fe-
ber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, trötthet, hosta och förlust av lukt- och smaksinne. 
Ögoninflammation, hudutslag och domningar kan också förekomma, liksom gastrointes-
tinala symptom i form av illamående och diarré. Vid måttlig sjukdom ses ökande andnings-
besvär och tilltagande andnöd. Neurologiska och kognitiva komplikationer förefaller vara 
vanliga. Vid de svåraste formerna uppstår dubbelsidig lunginflammation som kan förvärras 
till ett kritiskt tillstånd med utveckling av andningssvikt. En mindre andel av de svårast sjuka 
drabbas även av multipel organdysfunktion. Behov av sjukhusinläggning till följd av en syr-
gaskrävande hypoxi uppstår vanligen efter 7–10 dagars symtomduration. Till skillnad från 
andra luftvägsvirus ger SARS-CoV-2 en kraftig inflammatorisk reaktion. Tromboser i både 
venös- som arteriell cirkulation en relativt vanlig komplikation. 

Virusvarianter 

SARS-CoV-2 muterar precis som andra RNA-virus kontinuerligt men med lägre frekvens än 
exempelvis influensavirus. Vissa genetiska varianter av SARS-CoV-2 har av WHO, ECDC och 
Folkhälsomyndigheten klassats som varianter av särskild betydelse, variants of concern 
(VOC). VOCs övervakas eftersom det finns vetenskapligt stöd för att de sprids mer effektivt, 
har andra immunologiska egenskaper eller orsakar allvarligare sjukdom än andra varianter.  
 
Enligt ECDCs bedömning finns 1 juli 2021 fem SARS-CoV-2 VOCs: alfa, beta, gamma och 
delta. Alfa dominerade under hösten 2020 och våren 2021 smittspridningen i stora delar av 
världen. Under våren 2021 stod den för över 90 procent av alla fall i Sverige. Alfa spreds 
snabbare än tidigare varianter av SARS-CoV-2 och gav allvarligare sjukdom men både ge-
nomgången sjukdom och de vacciner som används ger skyddande immunsvar mot alfa. VOC 
delta har en större spridningsförmåga än alfa men två doser vaccin tycks ge god skyddseffekt 



 

Dnr 931/2021                                                                                                                                      2 
 

mot allvarlig sjukdom och död. I mitten av juli 2021 orsakar deltavarianten över 60 procent 
av alla nya infektioner i flera svenska regioner.  
 
Nya genetiska varianter av SARS-CoV-2 kommer kontinuerligt att uppkomma och selekteras 
för med ökande immunitet mot äldre varianter i befolkningen. Kunskapen om risken för in-
fektion och smittsamhet relaterat till vaccinationsstatus förbättras kontinuerligt. 
 

2.2  Läkemedlet 

Veklury innehåller den verksamma substansen remdesivir.  
 
Veklury fick ett villkorat marknadsgodkännande av EMA 3 juli 2020 i en accelererad process.  
Som motiv till denna procedur anges att Covid-19-pandemin är ett globalt folkhälsorelaterat 
nödläge [3]. Den 24 juni 2021 förlängdes det i ytterligare ett år. Villkoren för vad som ska kom-
pletteras senare gäller kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen, preklinisk farmakovigilans, 
uppföljning av biverkningar i klinisk praxis samt data på effekt av remdesivir på virusreplikat-
ion hos patienter. 
 
Den 22 december 2020 publicerade EMA en analys och bedömning av uppföljande data som 
bland annat studerade effekt avseende tid till återhämtning i olika subgrupper av patienter, 
exempelvis avseende olika typer av övrig behandling (med eller utan kortikosteroider eller 
andra experimentella läkemedel), samt olika svårighetsgrader av covid-19-sjukdom vid sjuk-
husinläggning [4]. Baserad på denna analys justerades indikationen till den nu gällande för att 
spegla att en positiv risk-nytta-balans för remdesivir endast visats för patienter som får icke-
invasiv behandling med syrgas (det vill säga inte behandlas i respirator eller ECMO1) vid be-
handlingsstart. I samband med det uppdaterades indikationen till den nu gällande. 

 Indikation 

Veklury är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid-19) hos vuxna och ung-
domar (12 år och äldre och som väger minst 40 kg) med lunginflammation som kräver syrgas-
tillskott (syrgas med lågt eller högt flöde, eller annan non-invasiv ventilation vid 
behandlingsstart). 

 Verkningsmekanism 

Remdesivir är ett förstadium som metaboliseras i kroppens celler till det verksamma ämnet, 
som är en nukleotidanalog. Nukleotidanalogen hämmar specifikt enzymet RNA-polymeras hos 
ett flertal virus vars genetiska kod består av RNA, bland annat coronavirus inklusive SARS-
CoV-2. Detta hämmar virusets förmåga att tillverka nya RNA-kopior och hämmar därmed vi-
rus-tillväxten. 

 Dosering/administrering 

Användning av remdesivir är begränsad till sjukvårdsanläggningar där patienter kan överva-
kas noggrant. Remdesivir är avsett att administreras via intravenös infusion efter rekon-
stitution och spädning. Infusionstiden ska enligt produktresumén vara 30–120 minuter 
beroende på volym.  
 
Den rekommenderade dosen remdesivir för vuxna och ungdomar (i åldern 12 till yngre än 18 
år och som väger minst 40 kg) är: 

• Dag 1 – en initialdos på 200 mg remdesivir. 

• Dag 2 och därefter – 100 mg. 

Den totala behandlingstiden är minst 5 dagar och inte mer än 10 dagar. 

 
1 ECMO= Extrakorporeal membran-syresättning, en maskin som syresätter blodet utanför kroppen för att avlasta lungorna. 
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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 [2]. 
Det aktuella vårdprogrammet publicerades i juni 2021 och kommer att uppdateras var sjätte 
månad.  
 
Nedanstående text är i sin helhet (fram till stycke 2.3.2) ett utdrag ur dessa behandlingsre-
kommendationer [2]. 
 
Vård av patienter med covid-19 syftar i första hand till att behandla organsvikt och att före-
bygga komplikationer. Hos svårt sjuka patienter med covid-19 krävs ofta mycket långa vårdti-
der på intensivvårdsavdelning och även lång eftervård på sjukhus. Dessa patienter kan ha ett 
omfattande behov av efterföljande rehabiliteringsinsatser. 

Syrgas 

Syrgasbehandling är aktuellt för patienter med hypoxi på grund av akut respiratorisk svikt och 
rekommenderas vid saturationsnivå <93 procent. Syrgasbehandling kan administreras på 
olika sätt – via näsgrimma, olika typer av mask, högflödesgrimma (HFNC) eller vid behandling 
med icke-invasiv ventilering (NIV) och invasiv respiratorbehandling. Syrgasbehandling med 
HFNC är ett effektivt ventileringsstöd som tolereras väl av patienten. HFNC rekommenderas 
framför NIV och kan påbörjas tidigt på vårdavdelning vid ökande syrgasbehov. 
 
Patienter med syrgasbehandling skall regelbundet kontrolleras avseende syremättnad och 
andningsfrekvens. Täta kontroller kan vara nödvändiga eftersom vissa patienter försämras 
mycket snabbt. 
 
Syrgasbehandling ska styras efter målsaturationsnivåer. För lungfriska gäller intervallet syre-
mättnad (sO2) 92–96 procent. Lägre värden (sO2 88–92 %) accepteras hos patienter med kro-
nisk obstruktiv lungsjukdom. På akutmottagningen inleds vanligen konventionell 
syrgasbehandling via näsgrimma eller mask. Vid kvarstående eller stort syrgasbehov rekom-
menderas övergång till syrgasbehandling via HFNC om detta finns tillgängligt på vårdavdel-
ning. 

Antibiotika 

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. 

Antikoagulation 

Patienter med svår covid-19-infektion har en förhöjd risk för venös och arteriell tromboembol-
ism. Sjukhusvårdade patienter med covid-19-infektion bör erhålla trombosprofylax. Trombos-
profylax kan även övervägas hos icke sjukhusvårdade patienter. Vid allvarlig sjukdom med 
behov av intensivvårdsavdelning bör högre dosering av antikoagulantia-behandling övervägas, 
med beaktande av blödningsrisker och andra kontraindikationer. 

Antiviral terapi 

Remdesivir är den enda antivirala terapi som godkänts av EMA för behandling mot covid-19. 
Effekten av remdesivir bedöms som måttlig. Klinisk effekt har dock påvisats i en tydligt defi-
nierad subgrupp. Remdesivir kan därför övervägas till sjukhusvårdade patienter med bety-
dande/ökande syrgasbehov och kort sjukdomsduration (≤ 7 dagar) där pågående signifikant 
virusreplikation kan förväntas förekomma. Särskilda överväganden bör göras vid im-
munsuppression då långvarig virusreplikation kan förekomma hos dessa individer. 
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Behandlingen bör avslutas efter 5 dagar men förlängd behandling till maximalt 10 dagar kan 
övervägas till svårt immunsupprimerade patienter i väntan på mer data rörande denna pati-
entgrupp. Kontraindikationer såsom njurfunktionsnedsättning eller leversvikt ska beaktas. 

Monoklonala antikroppar 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har sammanställt tillgängliga data för antikrop-
parna bamlanivimab/etesivimab, casirivimab/imdevimab, sotrovimab och regdanvinab, för 
behandling av mild till måttlig covid-19 hos vuxna och barn över 12 år som har hög risk för 
svår covid-19, exempelvis personer med nedsatt immunförsvar. Läkemedelsverket har bevil-
jat beredskaplicens för dessa preparat. Effekten av dessa läkemedel är känslig för mutationer 
i spike-genomet. Varianten “delta” uppvisar inte känslighet för bamlanivimab men för casiri-
vimab, imdevimab och etesivimab. 
 
Behandling med bamlanivimab plus etesevimab eller basirivimab plus imdevimab kan över-
vägas (så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet) till seronegativa patienter med kort sjuk-
domsduration (max 10 dagar) och hög risk för svår sjukdom, samt efter individuella 
ställningstaganden för patienter med uttalad immunsuppression, klinisk försämring och 
tecken till långvarig kvarstående virusreplikation. Risken för spridning av resistenta virusva-
rianter bör beaktas. 

 Jämförelsealternativ 

Företaget uppger att relevant jämförelsealternativ är inget tillägg till bästa understödjande 
vård. För patienter inlagda på sjukhus inkluderar bästa understödjande vård bland annat över-
vakning av syrenivån och syretillförsel vid behov, vilket kan ske genom icke-mekaniska eller 
mekaniska metoder (respirator). Patienter kan även behöva behandling med antibiotika samt 
förebyggande behandling mot tromboser. För svårt sjuka patienter kan även behandling med 
steroider (betametason eller dexametason) övervägas. 
 

TLV:s bedömning: Dagens behandling består enligt behandlingsrekommendationerna av 
både terapi riktad mot orsaken till sjukdom, såsom antikroppar, och hantering och lindring av 
symtom, såsom antiinflammatoriska läkemedel och syrgas. TLV bedömer att remdesivir ges 
som tillägg till dessa behandlingar. TLV bedömer därmed att inget tillägg till standardbehand-
ling är relevant jämförelsealternativ. 
 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet 

I det underlag som legat till grund för marknadsgodkännandet av EMA ingår tre kliniska stu-
dier av effekt och säkerhet av remdesivir som redovisas nedan. I uppföljningen av godkännan-
det redogörs även för resultat från en studie sponsrad av WHO. Denna redovisas under övriga 
studier i avsnitt 2.4.2. 

 Kliniska studier 

 
Adaptive COVID-19 Treatment Trial 1 (ACTT-1) 
Fas III, adaptiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, global studie 
för att utvärdera effekt och säkerhet för remdesivir jämfört med placebo som tillägg till stan-
dardbehandling hos vuxna patienter med covid-19 [5]. Studiekod i clinicaltrials.gov: 
NCT04280705 (kallas i studieprotokollet från EMA CO-US-540-5776).  
 
Metod 
Studien sponsrades och finansierades primärt av The National Institute of Allergy and In-
fectious Diseases (NIAID), som är en del av National Institutes of Health (NIH) i USA. Före-
taget Gilead tillhandahöll remdesivir utan kostnad. Att det inte är företaget som sponsrar 



 

Dnr 931/2021                                                                                                                                      5 
 

studien medför att CHMP inte haft tillgång till den kompletta studierapporten utan EMA:s 
utvärdering bygger på de publicerade resultaten av denna studie. 
 
Inklusionskriterierna var vuxna patienter som vårdades på sjukhus med covid-19-infektion 
och som antingen hade påvisade infiltrat i lungorna, behövde syrgasbehandling eller hade en 
syrgasmättnad i blodet på under 94 procent. Patienter som förväntades kunna skrivas ut från 
sjukhus inom 72 timmar exkluderades från studien.  
 
Rekryteringen av deltagare pågick mellan 21 februari och 19 april 2021. Deltagarna randomi-
serades 1:1 till remdesivir eller placebo. Randomiseringen stratifierades utifrån allvarlighets-
grad av sjukdom: mild/måttlig eller allvarlig. Det senare definierades som i behov av syrgas 
eller en syremättnad under 94 procent i rumsluft, eller en andningstakt på >24 andetag/mi-
nut.  
 
Remdesivir administrerades som en 200 mg intravenös (i.v.) laddningsdos på dag 1, följt av 
en underhållsdos på 100 mg en gång dagligen under sjukhusvistelsen, upp till en 10-dagars 
total behandlingstid. I övrigt behandlades patienterna enligt behandlingsrekommendation-
erna på respektive sjukhus. Behandling med andra experimentella läkemedel var tillåtna så 
länge det inte var antivirala behandlingar, i enlighet med försök som pågick på respektive 
sjukhus. 
 
Det primära utfallsmåttet var tid till återhämtning (time to recovery) fram till dag 29 efter ran-
domisering. Tid till återhämtning definierades som antingen utskriven från sjukhus eller på 
sjukhus men inte längre i behov av pågående medicinsk vård (skala 1-3 på ordinalskalan i Ta-
bell 1). Den primära patientpopulationen för analyserna var Intention-to-Treat (ITT), det vill 
säga alla patienter som genomgick randomisering. 
 
Tabell 1. Ordinalskala över allvarlighetsgrad i sjukdom som användes i studien ACTT-1 

Kategori Definition 

1 
Ej inlagd på sjukhus, inga begränsningar i aktivi-
tet. 

2 
Ej inlagd på sjukhus, begränsningar i aktivitet 
och/eller behov av syrgas. 

3 
Inlagd på sjukhus utan syrgas – ej i behov av 
medicinsk omvårdnad p g a covid-19. 

4 
Inlagd på sjukhus, har behov av medicinsk om-
vårdnad men inte syrgas. 

5 Inlagd på sjukhus, har behov av lågflödessyrgas. 

6 
Inlagd på sjukhus, har behov av högflödessyr-
gas eller ickeinvasiv ventilering. 

7 
Inlagd på sjukhus, har behov av invasiv meka-
nisk ventering (respirator eller ECMO) 

 

 

Resultat 

Bakgrundskarakteristika och behandlingslängd 

Totalt inkluderades 1063 patienter i studien (ITT-populationen), varav 531 behandlades med 
remdesivir och 518 behandlades med placebo. Den genomsnittliga åldern var 59 år, 38 procent 
av deltagarna var över 65 år. Åttio procent av patienterna rekryterades i Nordamerika, 15 pro-
cent i Europa och 5 procent i Asien.  
 
De flesta deltagare (90 %) hade allvarlig sjukdom vid randomiseringen och drygt en fjärdedel 
(26,7 %) uppnådde kategori 7 på ordinalskalan, det vill säga hade behov av invasiv mekanisk 
ventilering (respirator) eller ECMO. De flesta patienter hade en (25,8 %) eller två eller fler 
(54,5 %) komorbiditeter. Ett dussintal komorbiditeter ingick i denna definition varav högt 
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blodtryck var den vanligaste (50 %), följt av fetma (36 %) och typ 2-diabetes (29 %). Åtta pro-
cent var immunsupprimerade. 
 
Patienterna hade i median haft symtom i 9 dagar innan behandlingen med remdesivir påbör-
jades. 
 
Vid utvärderingen som gjordes av EMA användes en cut-off där 180 av 438 patienter som av-
slutat behandling (41 procent) hade fått behandling med remdesivir i 10 dagar, medan 46 pro-
cent hade fått behandling i mindre än 10 dagar. Detta då behandlingen avslutades när 
patienterna lämnade sjukhuset. 

Tid till återhämtning i hela populationen och subgrupper 

Mediantiden till tillfrisknande var 10 dagar i gruppen som fick remdesivir jämfört med 15 da-
gar i gruppen som fick placebo (Tabell 2). Bland patienter med svår sjukdom vid inskrivning 
(ordinalskala 5-7) var mediantiden till återhämtning 11 dagar i remdesivir-gruppen och 18 da-
gar i placebo-gruppen (återhämtningskvot 1,31 p<0,001). I subgruppsanalyserna baserat på 
sjukdomsgrad sågs ingen statistiskt signifikant skillnad mellan remdesivir och placebo, men 
en trend mot en kortare tid till återhämtning som var tydligast i kategori 4 och 5 (Tabell 2).  
 
De som påbörjade behandling inom 10 dagar från symtomstart hade en återhämtningsgrad 
(rate ratio) på 1,37 till remdesivirs fördel (konfidensintervall 1,14-1,64) medan patienter som 
påbörjade behandling mer än 10 dagar från symtomstart hade en återhämtningsgrad på 1,29 
(ej statistiskt signifikant).  
 
Då den genomsnittliga vårdtiden är mer representativ än medianvårdtiden för den kostnad 
vården för patientpoulationen som helhet medför har TLV gett företaget tillfälle att inkomma 
med den genomsnittliga tiden (medelvärdet) till återhämtning för de patientgrupper som är 
aktuella för behandling med remdesivir (det vill säga patienter i grupp 5 och 6 enligt ordinal-
skalan, se avsnitt 33.1). Företaget uppger att det inte är möjligt att inkomma med denna in-
formation på grund av att en del patienter inte hade återhämtat sig inom studielängden på 29 
dagar. De har dock tillhandahållit informationen om så kallad ”restricted mean recovery time” 
vilket är den genomsnittliga tiden till återhämtning inom 29 dagar från behandlingsstart (Ta-
bell 2).  
 
 
Tabell 2. Mediantid och genomsnittlig tid till återhämtning inom 29 dagar från behandlingsstart 

 

Mortalitet 

29-dagarsmortaliteten i ITT-populationen var 11,6 procent för gruppen med remdesivir och 
15,4 procent i placebogruppen (riskkvot, 0,73, p = 0,07). Mortaliteten varierade stort mellan 
patienter med olika svårighetsgrad av sjukdom enligt ordinalskalan. En statistiskt signifikant 
skillnad mellan behandlingsgrupperna fanns för patienter i kategori 5, mortaliteten i denna 
grupp var 4 procent för remdesivirgruppen och 12,7 procent för placebogruppen (riskkvot 0,3, 
konfidensintervall 0,14-0,64). 
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Övriga relevanta sekundära utfallsmått 

Bland de som fick syrgas vid baslinjen var den genomsnittliga behandlingstiden med syrgas 13 
dagar i remdesivirgruppen och 21 dagar i placebogruppen (skillnad -8 dagar, konfidensinter-
vall -12 till -4). Nyinsättning av högflödessyrgas eller icke-invasiv ventilering gjordes hos 17 
procent i remdesivirgruppen och 24 procent i placebogruppen (-7 dagar, konfidensintervall -1 
till - 14).  
 
Av de som inte behövde intensivvård vid baslinjen behövde 13 procent i remdesivirarmen och 
23 procent i placeboarmen påbörja sådan behandling under studiens gång (-10, konfidensin-
tervall -4 till -15). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i vårdtid på intensivvårdsav-
delning (IVA) för dessa patienter (21,5 och 23 dagar för patienter som behandlades med 
remdesivir respektive placebo). 
 
Ingen skillnad sågs heller i antal dagar som patienterna behövde högflödessyrgas, icke-invasiv 
ventilering eller invasiv mekanisk ventilering, för de patienter som redan hade detta vid bas-
linjen. 
 
Studie GS-US-540-5773, som jämför 5 och 10 dagars behandling med remdesivir 
Studie GS-US-540-5773 (NCT04292899, härefter 5773) är en öppen fas III-studie med syfte 
att jämföra behandling med remdesivir i 5 eller 10 dagar hos allvarligt sjuka patienter med 
covid-19 [6]. Beskrivningen nedan bygger på EMA:s offentliga utredningsprotokoll [3]. Be-
handling med andra experimentella läkemedel var tillåtna så länge det inte var antivirala be-
handlingar. Den primära studiepopulationen inkluderade 200 patienter som fick remdesivir i 
5 dagar och 197 patienter som fick 10 dagars behandling med remdesivir. Studien hade ingen 
kontrollarm med annan behandling än remdesivir. 
 
Åldern hos de inkluderade patienterna var 20-98 år. Enligt EMA:s utredningsprotokoll fanns 
en obalans mellan behandlingsgrupperna, där 10-dagarsgruppen hade signifikant större andel 
i de två kategorierna som var allvarligast sjuka enligt ordinalskalan, jämfört med 5-dagars-
gruppen. 
 
Endast 44 procent i 10-dagarsgruppen behandlades i 10 dagar, och 27 procent behandlades 
endast i upp till 5 dagar. Detta berodde på att patienter som inte längre var i behov av sjukhus-
vård avbröt behandlingen på grund av begränsade sjukhusresurser under pandemin. Detta an-
sågs av EMA vara acceptabelt under den rådande situationen. 
 
Resultaten av den primära analysen visade ett oddsförhållande (justerat för obalanser vid bas-
linjen) på 0,79 på en skala där värden mindre än 1 gynnar 5 dagars varaktighet. Således fanns 
det en numerisk trend mot förbättrade resultat i 5-dagarsgruppen, denna skillnad var dock 
inte statistiskt signifikant. 
 
Studie GS-US-540-5774, behandling med remdesivir hos måttligt sjuka patienter 
Studien GS-US-540-5774 (NCT04292730, härefter 5774) är en randomiserad, icke-blindad 
studie som undersökte effekten av behandling med remdesivir hos måttligt sjuka patienter, det 
vill säga patienter som hade en syremättnad i blodet >94 procent vid screening, som var 12 år 
eller äldre och vägde minst 40 kg [3]. Deltagarna (N=584) randomiserades 1:1:1 till att få rem-
desivir i tillägg till standardbehandling i antingen 5 eller 10 dagar, eller endast standardbe-
handling. 
 
EMA:s utvärdering inför marknadsgodkännandet bygger på en interimanalys med data fram 
till 26 maj 2020. Medianåldern var 57 år (12-95), 37 procent av deltagarna rekryterades i 
Europa, medan 44 procent rekryterades i USA.  
 
Primärt utfallsmått var klinisk förbättring dag 11 efter behandlingsstart enligt samma ordinal-
skala som användes i studie 5773. Vid en ”last observation carried forward”-analys (s k ”full 
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analysis set”) var 5 dagars behandling med remdesivir statistiskt signifikant bättre än stan-
dardbehandling i EMA:s interimsanalys (oddskvot 1,65, p=o,o17), medan det inte fanns någon 
statistiskt signifikant skillnad mellan 10 dagars behandling med remdesivir och endast stan-
dardbehandling. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i vårdtid på sjukhus mellan 
grupperna. 
 
Effekt av remdesivir hos barn 
Barn 12-17 år inkluderades i studien 5774 men resultat för deltagare under 18 år från denna 
studie har inte särredovisats. Det framgår inte heller hur många av deltagarna som var under 
18 år. På förfrågan från TLV om evidens för effekten av remdesivir hos barn hänvisar företaget 
även till ett par så kallade ”compassionate use”-program där remdesivir getts till svårt sjuka 
barn. De flesta av dessa barn visade klinisk förbättring vid behandling med remdesivir och har 
tillfrisknat. Inga nya säkerhetsaspekter har framkommit förutom de som har observerats hos 
vuxna. 
 
EMA:s utlåtande om de kliniska studierna 
EMA konstaterar att ingen av studierna var helt avslutad vid ansökan om marknadsgodkän-
nandet. Endast de viktigaste resultaten fanns tillgängliga vid denna tidpunkt. EMA bedömer 
att även om effekt på mortalitet hade varit det mest relevanta kliniska utfallsmåttet är även 
användandet av en ordinalskala som primärt utfallsmått kliniskt relevant och rekommenderas 
av WHO, samt används generellt inom virologifältet. En ordinalskala är dock endast lämplig 
under förutsättning att studien är otvetydigt dubbelblindad. 
 
EMA konstaterar att en effekt på tid till återhämtning i studien ACTT-1 endast visades för pa-
tienter som var allvarligt sjuka, men som ännu inte vårdades i respirator eller ECMO vid bas-
linjen. Resultaten för mortalitet visar en trend åt samma håll, men det fanns ingen statistiskt 
signifikant skillnad. 
 
EMA konstaterar att evidensgraden för studierna 5773 och 5774 är låg, bland annat på grund 
av att de var oblindade samt flera andra svagheter i utformningen av studierna. EMA bedömer 
ändå att resultat från studien 5773, tillsammans med data från ACTT-1, tyder på att behandling 
med remdesivir i fem dagar inte leder till någon förlust av effekt, jämfört med tio dagars be-
handling. 
 
EMA lyfter att effekt på virusnivåer i luftvägssekret har varit explorativa utfallsmått i studi-
erna. En antiviral effekt i människa har inte påvisats, något som EMA har efterfrågat som ett 
villkor som ska uppfyllas för ett permanent godkännande. 
 
Oönskade händelser i de kliniska studierna 
I patientgruppen som fått minst en dos av remdesivir eller placebo i ACTT-1-studien inträffade 
allvarliga negativa händelser för 24,6 procent i remdesivirgruppen och 31,6 procent i placebo-
gruppen. Allvarlig andningssvikt inträffade hos 8,8 procent av patienterna i remdesivirgrup-
pen, och 15,5 procent av patienterna i placebogruppen. Grad 3 eller 4 icke-allvarliga negativa 
händelser inträffade hos 28,8 procent av deltagarna i remdesivirgruppen och 33,0 procent i 
placebogruppen. De allra flesta typer av oönskade händelserna var mer vanligt förekommande 
i placebogruppen än i remdesivirgruppen, några undantag där numeriskt några fler fick en 
oönskad händelse i remdesivirgruppen var feber (5,5 % i remdesivir mot 3,3 % i placebo), lung-
inflammation (1,5 % mot 0,4 %) samt ökning av kreatinin (1,5 % mot 0,8 %). 
 
I studie 5774 hos patienter med mild sjukdom upplevdes illamående och andra gastrointes-
tinala besvär hos fler patienter i remdesivirgruppen än i placebogruppen (9,4 % mot 4,1 %), 
och det noterades även en något ökad frekvens av förhöjda aspartataminotransferasvär-
den (ASAT, 3,7 % mot 1,6 %). Övriga typer av oönskade händelser förekom i liknande eller 
mindre utsträckning i remdesivirgruppen jämfört med placebogruppen. 
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I fas I-studier med friska frivilliga sågs ökningar av ALAT, ASAT eller båda, hos patienter som 
fick remdesivir av grad 1 (10 %) eller grad 2 (4 %). I ACTT-1 förekom förhöjda ASAT-värden 
och förhöjda ALAT-värden (≥ 1,25 × övre normala gränsvärdet) hos 33 procent respektive 32 
% av patienterna som fick remdesivir, jämfört med 44 % respektive 43 % av patienterna som 
fick placebo. Eftersom påverkan på leverceller fångades upp som en möjlig biverkning i de pre-
kliniska försöken är en potentiell leverpåverkan en av de punkter som ska följas upp enligt det 
villkorade godkännandet från EMA. 
 
Utlåtanden från TLV:s kliniska experter 
Nedan följer ett sammandrag av de utlåtanden TLV:s kliniska experter gjort och som TLV har 
tagit hänsyn till i denna utredning.   
 
Experterna uppger att patienternas bakgrundskarakteristika med avseende på t.ex. ålder och 
bakomliggande riskfaktorer överlappar relativt väl mellan ACTT-1-studien och den aktuella 
svenska patientpopulationen. Det stora flertalet patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 
behandlas med syrgas. De flesta patienter kommer in till sjukhus med ökande andfåddhet om-
kring dag 7-10 efter symtomdebut. 
 
Enligt de kliniska experterna förekommer viss regional variation i följsamhet till behandlings-
rekommendationerna, men att dessa över lag följs relativt väl. En av experterna uppger att 
kravet på högst sju dagars sjukdomsduration utesluter många av patienterna från behandling, 
och att det därför är en relativt liten andel av alla patienter som blir sjukhusvårdade för covid-
19 som behandlas med remdesivir idag. Vissa sjukhus som har möjlighet att mäta aktiv virus-
replikation ger enligt denne remdesivir även senare än sju dagar efter symtomdebut om virus-
replikation kan påvisas. Andra regioner uppges ha valt att avstå behandling med remdesivir 
helt och hållet då det är så få patienter som uppsöker vård inom sju dagar från symtomdebut. 
 
Experterna menar att rekommendationen om att endast immunsupprimerade patienter får 
mer än 10 dagars behandling följs i klinisk praxis, och att detta rör sig om mindre än 10 procent 
av patienterna som behandlas med remdesivir. 
 
Därutöver anger de att all mekanisk ventilering sker på intensivvårdsavdelning, men att bara 
vissa patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning behöver invasiv ventilering. 
 
Experterna uppger att det är svårt eller omöjligt att veta hur fördelningen av patienter med 
olika allvarlighetsgrad av sjukdom inom remdesivirs indikation kommer att utvecklas framö-
ver med tanke på exempelvis ökande vaccinationsgrad och om nya virusvarianter uppstår.  
 
TLV:s diskussion 
Studien ACTT-1 visade en signifikant skillnad i tid till återhämtning för hela patientpopulat-
ionen, som vid subgruppsanalys endast var statistiskt signifikant för patienter i behov av låg-
flödessyrgas vid behandlingsstart. Avsaknad av statistisk signifikans i subgrupper ska dock 
tolkas med viss försiktighet då antalet deltagare i studien inte var anpassat för att kunna göra 
subgruppsanalyser. Analyser av mortalitet och andra sekundära utfallsmått ger tillsammans 
med det primära utfallsmåttet sammantaget stöd till en bild av att effekten av remdesivir är 
störst i den subgrupp av patienter som är i behov av syrgas, men ännu inte vårdas med invasiv 
ventilering, vid behandlingsstart. Detta stämmer väl överens med den aktuella indikationen 
för remdesivir. 
 
Även om evidensgraden i studierna GS-US-540-5773 och -5774 var låg bedömer TLV på grund 
av det samstämmiga resultatet mellan de två studierna, samt en tendens att fem dagars be-
handling gav bättre resultat än tio dagar, att det sammantaget är rimligt att anta att fem dagars 
behandling ger lika bra resultat som tio dagars behandling med remdesivir. 
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TLV bedömer med stöd av uttalandena från de kliniska experterna att patientgruppen som var 
i behov av lågflödes- eller högflödessyrgas i den pivotala kliniska studien (ACTT-1) stämmer 
relativt väl överens med de vuxna patienter som kommer vara aktuella för behandling i Sverige. 
TLV bedömer även med stöd av de kliniska experternas uttalanden (att de flesta sjukhusvår-
dade patienter i Sverige behandlas med syrgas) att genomsnittlig vårdtid i denna grupp stäm-
mer relativt väl överens med hela patientgruppen som vårdas på sjukhus för covid-19 i Sverige. 
Indikationen omfattar visserligen inte de patienter som skrivs in direkt på IVA men TLV be-
dömer att detta utgör en relativt liten andel av de sjukhusvårdade patienterna och därmed inte 
har någon större påverkan på medianvårdtiderna.  
 
De genomsnittliga vårdtiderna var generellt sett längre än mediantiderna, men följer annars 
samma mönster som mediantiderna när det gäller skillnad mellan behandling med remdesivir 
och placebo. I och med att de genomsnittliga vårdtiderna är längre än medianvårdtiderna leder 
en analys baserad på medianvårdtider till en underskattning av skillnaden i absolut vårdtid 
mellan patienter som behandlas med remdesivir jämfört med inget tillägg till standardbehand-
ling. 
 
En skillnad mellan studierna och hur remdesivir används i svensk klinisk praxis är att behand-
ling med remdesivir enligt gällande behandlingsrekommendationer endast ska påbörjas inom 
sju dagar från symtomdebut, medan de kliniska studierna inte hade någon sådan tidsgräns för 
behandlingsstart. En subgruppsanalys visade att patienter som påbörjade behandling inom 10 
dagar från symtomstart hade bättre nytta av behandlingen, än de som påbörjade behandlingen 
senare. Detta tyder på att en tidig behandlingsstart med remdesivir generellt ger bättre effekt. 
TLV bedömer därför att det troligaste är att en analys baserad på resultaten av ACTT-1 utifrån 
denna faktor ger en konservativ skattning av remdesivirs effekt i svensk klinisk vardag. Men 
ett krav på tidig behandlingsstart skulle även kunna leda till en större osäkerhet kring vilka 
patienter som kommer att utveckla en mer allvarlig form av sjukdomen och ha störst nytta av 
behandlingen, och eventuellt exkludera patienter som skulle kunna ha nytta av behandlingen. 
Det förskjuter också den genomsnittliga behandlingstiden till ett tidigare skede i sjukdomsför-
loppet. Detta gör att osäkerheten i slutsatsen om klinisk effekt ökar något. 
 
Trots att oönskade händelser generellt var mer vanligt förekommande i placebogruppen än i 
remdesivirgruppen kan förekomst av mer ovanliga allvarliga biverkningar inte uteslutas på 
grund av fynd i de prekliniska studierna och fas I-studien. Detta skulle kunna vara en förkla-
ring till varierande resultat hos de patientgrupper som har mindre nytta av behandlingen, det 
vill säga milt till måttligt sjuka patienter och patienter i behov av mekanisk ventilering.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att de kliniska studierna visat att vuxna patienter inom 
remdesivirs indikation som behandlas med remdesivir har en kortare medianvårdtid på sjuk-
hus än de patienter som endast får standardbehandling. Behandling med remdesivir av dessa 
patienter leder även till att en mindre andel av patienterna behöver vårdas på intensivvårds-
avdelning. En analys baserad på medianvårdtider leder till en underskattning av skillnaden i 
absolut vårdtid mellan patienter som behandlas med remdesivir jämfört med inget tillägg till 
standardbehandling. 
 
TLV bedömer att patientgruppen som var i behov av lågflödes- eller högflödessyrgas i den 
pivotala kliniska studien stämmer relativt väl överens med de vuxna patienter som kommer 
vara aktuella för behandling i Sverige. Underlaget innehåller ingen redogörelse av remdesivirs 
effekt jämfört med inget tillägg till standardbehandling för barn.  

 

 Övriga studier och datakällor 

WHO-studien Solidarity 
WHO påbörjade i mars 2020 en stor global studie med primärt syfte att studera effekten på 
framför allt mortalitet för fyra läkemedel som då inte var godkända för behandling av covid-19 
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[7]. Dessa fyra läkemedel var remdesivir, hydroxyklorokin, lopinavir och interferon-beta. Stu-
dien var randomiserad, öppen och adaptiv; läkemedel kunde tas bort om de inte visade effekt 
och nya kunde läggas till. Studien genomfördes i 30 länder. 
 
Försöksprotokollet beskrivs som minimalt men rigoröst. Patienterna var sjukhusvårdade för 
covid-19 och 18 år eller äldre. Behandling i övrigt var enligt behandlingsriktlinjer på respektive 
sjukhus. Bakgrundskarakteristika såsom ålder, bakomliggande riskfaktorer etc. samlades in 
från patienternas journaler. Patienter randomiserades i 1:1 förhållande till en av de läkemedel 
som fanns tillgänglig vid varje sjukhus, eller endast standardbehandling. Kontrollpatienter an-
vändes sedan för respektive grupp från de sjukhus där detta läkemedel testats, vilket gjorde att 
det fanns en ”egen”, delvis överlappande, randomiserad kontrollgrupp för varje läkemedel.  
 
Totalt ingick 11 330 patienter i studien, varav 2750 behandlades med remdesivir. 39 procent 
av patienterna fick invasiv ventilering vid studiestarten och 28-dagarsmortaliteten för hela stu-
dien var 11,8 procent. 
 
I studien sågs ingen påverkan av behandling med remdesivir på mortalitet eller tid för sjuk-
husvistelse för hela studiepopulationen. Det fanns dock en icke-signifikant trend mot en posi-
tiv effekt av remdesivir bland patienter som fick lågflödes- eller högflödessyrgas vid 
behandlingsstart, och en trend mot en negativ påverkan bland patienter som behandlades med 
invasiv ventilering vid behandlingsstart. I publikationen presenteras även en metanalasys med 
data från Solidaritystudien, ACTT-1 studien och två andra studier, se Figur 1. 
 

 
Figur 1. Metaanalys hämtad från publikationen av Solidarity-studien [7]. 
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Data från Socialstyrelsen och intensivvårdsregistret 
Företaget har efter förfrågan från TLV inkommit med nedanstående underlag för aktuellt antal 
vårddagar för covidpatienter i Sverige idag, totalt och på IVA, och hur detta har utvecklat sig 
under pandemin. Företaget har inkommit med följande information. I tabell 3 visas andel pa-
tienter som vårdats på IVA under olika faser i pandemin. Från vecka 30 år 2020 och framåt 
har denna andel varierat mellan 12 och 16 procent. 
 
Tabell 3.Antal nyinskrivna patienter i slutenvård och intensivvård från Socialstyrelsen 

 2020V10 2020V20 2020V30 2020V40 2020V50 2021V10 2021V20 2021V30 

Antal nya i slutenvård 64 1157 198 187 2044 1334 681 71 

Antal nya i intensiv-
vård 4 122 16 18 164 150 89 12 

Andel 0.06 0.08 0.14 0.16 0.14 0.13 0.12 0.13 

 
När det gäller vårdtid har företagit inkommit med data från intensivvårdsregistret. Figur 2 
visar den genomsnittliga vårdtiden månad för månad under pandemin. Dessa visar att den 
genomsnittliga behandlingstiden på IVA minskat något, från omkring 15 dagar i början av pan-
demin, till att stabiliseras på omkring 11 dagar under våren 2021. Medianvårdtiden inom in-
tensivvården för de patienter som vårdats på IVA är under hela pandemin 206 timmar, 
motsvarande 8,58 dagar. Denna siffra är en median för hela pandemin. 
 

 

 
Figur 2 Vårdtid på IVA av Covid-19-patienter över tid (från Covid-19 på svenska intensivvårdsav-
delningar, 10 Aug 2021)[8] 

 
Förutom den data som företaget har inkommit med har TLV inhämtat data över vårdtid från 
Socialstyrelsen. Medianvårdtiden för intensivvårdade patienter var 20 dagar under våren 2021 
och 6 dagar för de som inte vårdades på IVA. Den totala medianvårdtiden (inklusive tid på 
annan avdelning) för intensivvårdade patienter visar en nedåtgående trend från 26 dagar vå-
ren 2020, medan vårdtiden för icke IVA-vårdade patienter inte förändrats nämnvärt över tid. 
För en mer utförlig sammanställning av hur dessa vårdtider har förändrats mellan pandemins 
vågor, se Bilaga 1, Figur 8 och Figur 9. 
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EMA:s och Läkemedelsverkets utlåtanden om WHO-studien 
EMA gjorde i november 2020 en sammanställning av aktuellt kunskapsläge och bedömde då 
relevansen av WHO-studien. Ett liknande uttalande publicerades ungefär samtidigt från Lä-
kemedelsverket. Båda konstaterar att många av bakgrundsfaktorerna som kan påverka resul-
tatet i WHO-studien är okända, det är exempelvis inte känt hur länge patienterna hade haft 
symtom innan behandlingsstart. Bakomliggande faktorer såsom patientkaraktäristika och be-
handlingsrutiner varierar även stort mellan olika länder, vilket ökar variationen i resultat och 
därmed osäkerheten. WHO och Läkemedelsverket bedömer att WHO-studien har en lägre evi-
densgrad än ACTT-1-studien. EMA bedömer att WHO-studien ger stöd för en sammantagen 
bild där det finns ett väldefinierat fönster av patienter som har nytta av behandling med rem-
desivir, nämligen patienter som är i behov av lågflödes- eller högflödessyrgas, men ännu inte 
av invasiv ventilering. EMA ändrade i samband med detta Veklurys indikation så att patienter 
i behov av mekanisk invasiv ventilering inte längre omfattas av indikationen.  
 
TLV:s diskussion 
TLV bedömer i likhet med EMA och Läkemedelsverket att Veklurys nuvarande indikation 
fångar de patienter där det är visat att behandling med remdesivir medför en klinisk nytta, 
med undantag av att en kliniskt gynnsam effekt på tid till återhämtning inte är visad för barn. 
 
Medelvårdtiden på IVA minskade successivt under 2020 men har under 2021 varit relativt 
stabil på runt 11 dagar, vilket är en betydligt kortare vårdtid än ”restricted mean” från ACTT-1 
studien, som var 14 dagar för patienter som fick remdesivir och 17 dagar för placebobehandlade 
patienter (se Tabell 2). Generellt är medianvårdtiden kortare än medelvårdtiden, detta gäller 
både vårdtiden enligt studien ACTT-1 och vårdtid på IVA i svensk klinisk praxis enligt inten-
sivvårdsregistret. TLV har inte identifierat någon uppgift om den genomsnittliga totala vårdti-
den för covid-19-patienter i svensk klinisk vardag, för denna uppgift finns endast mediantid 
att tillgå. 
 

TLV:s bedömning: Medianvårdtiden i aktuell svensk klinisk praxis är betydligt kortare, 
både på intensivvårdsavdelning och totalt, jämfört med vad medianvårdtiden var i studien 
ACTT-1. TLV bedömer därmed att medianvårdtiden från ACTT-1 inte är representativ för ak-
tuell svensk klinisk praxis. Vårdtiden både på intensivvårdsavdelning och generellt har mins-
kat sedan våren 2020 men har varit relativt stabil under första halvåret 2021, varför denna 
tidsperiod bedöms vara mest representativ för aktuell svensk klinisk praxis.  
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3 Hälsoekonomi  

Företaget har inkommit med en kostnadsminimeringsanalys som jämför Veklury i tillägg till 
standardbehandling mot endast standardbehandling för patienter inom indikationen, se av-
snitt 2.2.1. Tidshorisonten i analysen är 20 dagar för att återspegla medianantalet dagar för 
sjukhusinläggning med endast standardbehandling. I företagets analyser är Veklury kostnads-
besparande med cirka 79 000 kronor per behandlingsomgång. 
 
Den utvärderade patientgruppen utgörs av de patienter som vid baslinjen i ACTT-1 indelades 
i steg 5 och 6 på ordinalskalan över svårighetsgrad (se avsnitt 2.4.1). Patienter kan i företagets 
analys även överföras till steg 7. Företaget associerar dessa grupper med kostnader på olika 
vårdavdelningar, se Tabell 4. 
 
Tabell 4. Grupper i den hälsoekonomiska analysen 

Ordinalskala från ACTT-1 
vid inskrivning 

Kriterier 
Företagets antagna be-

handlingsavdelning 
inom svensk vård 

5 
Inlagd på sjukhus kräv-
andes syrgasbehand-

ling 
Akutvårdsavdelning 

6 

Inlagd på sjukhus kräv-
andes behandling med 
högflödessyrgas eller 
icke-invasiv ventilering 

Akutvårdsavdelning 

7 

Inlagd på sjukhus kräv-
andes invasiv ventile-

ring eller extrakorporeal 
membranoxygenering 

(ECMO) 

Intensivvårdsavdelning 
(IVA) 

 
 
Företagets två viktigaste antaganden är att patienter som behandlas med Veklury återhämtar 
sig inom en kortare tidsperiod på sjukhus i jämförelse med endast standardbehandling, samt 
att en mindre andel av patienterna behöver överföras till IVA. Dessa två antaganden har före-
taget förknippat med kostnadsbesparingar. 
 
I detta kapitel presenteras den hälsoekonomiska analysen. I stycke 3.1 presenteras företagets 
kostnadsminimeringsanalys. I stycke 3.2 presenteras kostnader för läkemedel och i stycke 3.3 
presenteras vårdkostnader och resursutnyttjande. Slutligen i stycke 3.4 följer en beskrivning 
av TLV:s scenarioanalyser.  

3.1 Företagets kostnadsminimeringsanalys 

Företagets kostnadsminimeringsanalys uppskattar läkemedelskostnader och sjukvårdskost-
nader för båda behandlingsarmarna. Företaget har inte räknat med livskvalitet, mortalitet, öv-
riga behandlingskostnader eller indirekta kostnader utan fokuserar enbart på de direkta 
kostnaderna för en inlagd patient. 

 Utfallsmått i företagets analys 

De utfallsmått som företaget använder i den hälsoekonomiska analysen är antalet dagar pati-
enten vårdas på sjukhus samt andelen patienter som behöver överföras till IVA.  
 
Antalet dagar till återhämtning  
Företaget använder resultatet för antalet dagar till återhämtning från den kliniska studien 
ACTT-1 för att uppskatta hur länge en patient är inlagd på sjukhus. Företaget väger samman 
andelen patienter i kategori 5 och 6 för att skapa en sammanvägd medianvårdtid för Veklury 
respektive standardbehandling, se Tabell 5. För mer detaljerade uträkningar, se Bilaga 2. 
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Tabell 5. Antalet dagar för återhämtning med Veklury och endast standardbehandling i ACTT-1 

 Veklury Standardbehandling Andel patien-
ter 

Kategori 5 7 9 69 % 

Kategori 6 15 20 31 % 

Sammanvägt antal dagar 9,5 12,4  

 
Företaget använder därmed skillnaden i tid till återhämtning mellan behandlingsarmarna för 
att uppskatta hur mycket kortare tid en patient som behandlas med Veklury är inlagd på sjuk-
hus. Denna sammanvägning resulterar i en skillnad mellan behandlingsarmarna motsvarande 
totalt cirka tre vårddagar. 
  
Andelen patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning 
Data på återhämtning från ACTT-1 är inte uppdelat på akutvårds- och intensivvårdspatienter. 
Företaget använder i stället den andel patienter i studien ACTT-1 som efter behandlingsstarten 
med Veklury gick från att enbart behöva icke-invasiv syrgas i någon form till att behöva invasiv 
ventilering eller ECMO för att uppskatta andelen patienter som behöver intensivvård. Detta 
motsvarar att gå från steg 5 eller 6 (Veklurys indikation) till steg 7 på ordinalskalan. Detta 
gällde 13 procent av patienterna som behandlades med Veklury och 23 procent av de som en-
bart erhöll standardbehandling.  
 
Detta antar företaget är motsvarande att flyttas till IVA i en svensk kontext då dessa behand-
lingar enbart finns på IVA, se 2.4.1. Enligt företaget finns därmed två kategorier patienter:  
 

i) De patienter som inte kommer behöva vårdas på IVA. Dessa patienter tillbringar i 
företagets analys hela sin vårdtid på akutvårdsmottagning. 
 

ii) De patienter som kommer att behöva vårdas på IVA. Dessa patienter tillbringar i 
företagets analys hela sin vårdtid på IVA. 

 
Båda kategorierna av patienter tillbringar lika många dagar på sjukhus. Vårdtiden skiljer sig 
dock mellan patienter som behandlas med Veklury och patienter som endast behandlas med 
standardbehandling. För en översikt över företagets antaganden om hur länge en patient be-
handlas på respektive avdelning, se Figur 3. 
 
 

 
Figur 3 Vårddagar för patienter i företagets grundscenario. TLV:s illustration av företagets antaganden. Före-
taget antar att patienter som vårdas på IVA och de som inte vårdas på IVA har en lika lång vårdtid, samt att IVA-
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patienter vårdas under hela vårdtiden på IVA. Vårdtiden skiljer sig mellan Veklury (Vek) och inget tillägg till stan-
dardbehandling (SB). Blå = vårddagar på akutvårdsavdelning. Orange = vårddagar på IVA. 

 
Företaget utgår från den sammanvägda medianvårdtiden (12,4 dagar för standardbehandling 
och 9,5 för Veklury), samt andelen patienter som vårdas på IVA (23 procent för standardbe-
handling och 13 procent för Veklury), för att beräkna ett genomsnittligt antal vårddagar på 
akutvårds- respektive IVA i varje behandlingsarm, se Tabell 6. En noggrann genomgång av 
företagets beräkningar återfinns i Bilaga 2.  
 
Tabell 6 Antal omvårdnadsdagar i företagets grundscenario 

 Veklury och stan-
dardbehandling 

Standardbehandling Skillnad 

IVA 1,2 dagar 2,8 dagar -1,6 dagar 

Akutvårdsavdelning 8,2 dagar 9,5 dagar -1,3 dagar 

    

Totalt 9,5 dagar 12,4 dagar -2,9 dagar 

 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att företagets val att bortse från remdesivirs effekt på livskvalitet och mortalitet är 
konservativt. En sådan rudimentär analys kan ändå vara lämplig i detta fall med tanke på de 
stora osäkerheterna kring Veklurys effekt på livskvalitet och mortalitet, både avseende till-
gängliga data och hur påverkan av sjukdomen covid-19 på patienters hälsa kommer att ut-
vecklas framöver. Exempel på osäkerheter kring framtida effekter av covid-19 på 
livskvaliteten och moraliteten är olika effekter i olika subpopulationer, olika standardbe-
handling i olika delar av världen, förändringar i vården av covid-19-patienter, förändrad vac-
cinationsgrad och nya virusvarianter. 
 
TLV anser att resultaten från ACTT-1 kan vara representativa avseende skillnaden i den andel 
patienter som behöver överföras till IVA. TLV anser dock att det finns stora osäkerheter i att 
använda resultaten från studien ACTT-1 för att uppskatta antal vårddagar i en svensk aktuell 
kontext. Data från intensivvårdsregistret och Socialstyrelsen visar att vårdtiden både på IVA 
och annan avdelning är betydligt kortare i svensk klinisk vardag under första halvåret 2021, 
jämfört med ACTT-1 (se avsnitt 2.4.2 [9, 10]). Vårdtiden bör därför justeras för att bättre re-
presentera aktuell svensk klinisk vardag. Utöver detta varierar vårdtiden över tid och det finns 
därmed en stor osäkerhet i hur vårdtiden kommer utveckla sig framöver. Denna osäkerhet 
hanteras i känslighetsanalyser.  
 
TLV anser med utgångspunkt från data från Socialstyrelsen och intensivvårdsregistret att fö-
retagets antagande att de patienter som vårdas på IVA får vård på IVA under hela sin vårdtid 
inte ger en realistisk bild av hur vården av dessa patienter ser ut.  
 
TLV anser att det finns osäkerheter i huruvida patienterna behandlade med Veklury i ACTT-1 
spenderade färre dagar på IVA. Tillgängliga data indikerar att patienter i ACTT-1 som be-
handlades på IVA i behandlingsarmen spenderade 21,5 dagar på IVA medan de patienter som 
endast erhöll standardbehandling spenderade 23 dagar på IVA. Denna skillnad var inte signi-
fikant. TLV tar i sin scenarioanalys hänsyn till att intensivvårdspatienter vårdas både på IVA 
och annan avdelning under sin sjukhusvistelse genom att vikta uträkningarna i nivå med in-
hämtade data. TLV tar i sin scenarioanalys även hänsyn till antalet dagar med intensivvård 
respektive icke intensivvård för att bättre stämma överens med svensk klinisk vardag genom 
att vikta uträkningarna i nivå med inhämtade data. 
 
Det råder vidare osäkerheter i företagets val att väga samman medianer i den hälsoekono-
miska analysen. Dels är en viktning av två medianer inte nödvändigtvis representativt för den 
medianvårdtid som är förknippad med patientgruppen som helhet (se Bilaga 2 för ett längre 
resonemang). Dels är medianvårdtiden generellt kortare än medelvårdtiden för patienter 
med covid-19, se 2.4.1 s.6.  
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Det faktum att medianvårdtiden är kortare än medelvårdtiden leder till att användandet av 
mediantider är ett konservativt antagande för skattning av totala kostnader. TLV lägger till 
känslighetsanalyser där antalet dagar i analysen byts från medianer till tidsbegränsade me-
delvärden från studien (se stycke 2.4.1, s.7) för att illustrera hur användandet av medianvård-
tid respektive medelvårdtid påverkar resultatet.  
    

TLV:s bedömning: TLV bedömer att användningen av data från ACTT-1 ger en rimlig upp-
skattning av andelen patienter som överförs till intensivvård vid behandling med Veklury jäm-
fört med endast standardbehandling, samt av den relativa förkortningen av total vårdtid i de 
båda behandlingsarmarna. TLV bedömer dock att skattningarna av vårdtider, både på inten-
sivvårdsavdelning och totalt, i företagets analys inte överensstämmer med vårdtiden för covid-
patienter i svensk klinisk praxis. TLV bedömer därför att en analys där vårdtiden i båda 
behandlingsarmarna viktas för att komma i nivå med en mer aktuell svensk kontext kan utgöra 
en rimlig scenarioanalys.  
 
TLV bedömer även att det är osäkert hur behandling med Veklury påverkar vårdtiden på IVA. 
En sådan analys som nämns ovan kan därför inte utgöra ett ensamt grundscenario. TLV gör 
därmed bedömningen att ytterligare en scenarioanalys bör göras, vilken har ett konservativt 
utgångsläge där det inte är någon skillnad i vårdtid på IVA för de patienter som behöver vårdas 
där.  

 

3.2 Kostnader för läkemedlet 

Ansökt pris för Veklury är 4 951,43 kronor (AUP) för en förpackning med 100 mg koncentrat 
för injicering.  
 
Företaget antar att en genomsnittlig behandling pågår i fem dagar (motsvarande sex förpack-
ningar), vilket är i linje med rekommenderad dos enligt produktresumén (se 2.2.3). Med denna 
dosering kostar fem dagars behandling 29 709 kronor.  
 
Företaget uppger att genomsnittlig dosering i ACTT-1 var 6,99. Den nationella vårdguiden för 
Covid-19 [2] rekommenderar att behandlingen bör avslutas efter 5 dagar men förlängd be-
handling till maximalt 10 dagar kan övervägas till svårt immunsupprimerade patienter. En-
ligt TLV:s anlitade expert får de flesta patienterna fem dagars behandling och att några 
enstaka patienter är immunsupprimerade och får därmed upp till 10 dagar behandling, se 
2.3.1. 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att det råder viss osäkerhet i hur lång behandlingstid och därmed hur hög dosering 
Veklury kommer att ha i genomsnitt. I behandlingsrekommendationerna (se 2.3.1) anges att 
behandlingen bör avslutas efter fem dagar med undantag för immunsupprimerade patienter, 
TLV utgår därför, i likhet med företaget, från en behandlingstid om fem dagar. En av TLV:s 
anlitade experter har uppgett att mindre än tio procent av patienter kan antas vara im-
munsupprimerade. Antalet vårddagar varieras därmed i konservativa känslighetsanalyser 
uppåt till att cirka tio procent skulle få behandling i 10 dagar och att det genomsnittliga antalet 
dagar då skulle bli mindre än 5,5.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets antagna behandlingslängd är representativ 
för majoriteten av patienterna, men att ett fåtal patienter skulle kunna ha en längre behand-
lingstid vilket skulle öka den genomsnittliga doseringen något. Företagets grundscenario likt 
den nationella vårdguidens rekommendation om fem dagars dosering utgör därför utgångs-
punkten i TLV:s scenarioanalyser som sedan varieras uppåt i känslighetsanalyser. 
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3.3 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

Företaget har angett två vårdkostnader i den hälsoekonomiska analysen vilka båda är hämtade 
från Södra regionsjukvårdens prislista [11] enligt följande: 
 

• Dagskostnad motsvarande 8 143 kronor för ”Omvårdnadsdag, akutvårdsavdelning” 

under sektionen Akutsjukvård och internmedicin. 

• Dagskostnad motsvarande 60 896 kronor för ”Omvårdnadsdag, covid” under sekt-

ionen Intensiv och perioperativ vård.  

 
TLV:s diskussion 
TLV anser att det finns osäkerhet i huruvida de patienter som representerar kategori fem och 
sex i studien ACTT-1 skulle ha vårdats hela sin sjukhusvistelse på akutvårdsavdelning i svensk 
kontext om de inte överfördes till IVA. Enligt TLV:s anlitade expert är infektionsmedicin till-
sammans med intensivvård de mest relevanta kostnaderna medan akutsjukvård och interme-
diär vård är andra viktiga kostnadsposter. TLV använder i scenarioanalys 1 därmed 
kostnadsposten för omvårdnadsdygn infektionsmedicin vilket i Södra regionsjukvårdens pris-
lista kostar 6 513 kronor [11]. Andra kostnadsposter för omvårdnadsdag som kan tänkas vara 
aktuella varierar i kostnad mellan cirka 6 000 kronor till cirka 15 000 kronor i Södra region-
sjukvårdens prislista [11]. För att hantera osäkerheter angående vilka avdelningar patienter 
behandlas på utanför IVA, varierar TLV kostnaden för omvårdnadsdag för infektionsmedicin 
uppåt i känslighetsanalyser så att alla alternativ täcks in. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att antagandet av dagskostnad för covid-19 patienter som 
behandlas inom IVA är rimlig. TLV bedömer med stöd av klinisk expert att det finns osäker-
heter i antagandet att de dagar som patienter inte vårdas på IVA är akutvårdsdagar och därmed 
bär kostnaden för akutvård. TLV bedömer att omvårdnadsdag för infektionsmedicin är en mer 
relevant kostnadspost.  
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3.4 TLV:s scenarioanalyser 

Kostnadsbesparingen i företagets hälsoekonomiska analys drivs dels av en förändring i andel 
patienter som behöver behandlas på IVA, dels av vårdtiden på intensivvårds- och annan avdel-
ning. Antaganden som görs avseende vårdtid får därför stort genomslag i analyserna. TLV an-
ser att företagets analys överskattar vårdtiden på de två olika typerna av vårdavdelning. 
 
Mot bakgrund av att TLV bedömer att det är osäkert hur behandling med Veklury påverkar 
vårdtiden på IVA, presenterar TLV två scenarioanalyser. Båda scenarioanalyserna utgår från 
inhämtade data över vårdtid från svensk klinisk praxis. Antalet dagar patienter vårdas på IVA 
viktas ner i TLV:s två scenarioanalyser, för att bättre stämma överens med uppgifter om me-
dianvårdtid från svenska intensivvårdsregistret (SIR). Denna median som är baserad på hela 
pandemin är därmed högre än en median för den senare delen av pandemin. Den är dock fort-
farande lägre än medelvårdtiden under den senare delen av pandemin (11 dagar), vilket inne-
bär att detta fortfarande är ett konservativt antagande.  
 
TLV:s scenarioanalys 1 
TLV:s scenarioanalys 1 bygger på företagets kostnadsminimeringsanalys, men antalet vårdda-
gar per patient viktas ner för att bättre återspegla svensk klinisk praxis.  
 
Patienter som behandlas på IVA 
TLV konstaterar att den sammanvägda medianvårdtiden som patienter behandlades på IVA i 
ACTT-1 (12,38 för endast standardbehandling) är markant längre än inhämtade data från SIR 
(8,58, se avsnitt 2.4.2 s.7) [8]. Då ingen skillnad i vårdtid visats för de patienter i ACTT-1 som 
överförs till IVA efter behandlingsstart med Veklury (21,5 respektive 23 dagar till återhämt-
ning) antar TLV samma vårdtid på IVA för patienter i båda behandlingsarmarna. Mediananta-
let dagar patienter behandlas på IVA ersätts därmed med 8,58 i båda behandlingsarmarna för 
att bättre stämma överens med data från SIR.  
 
Enligt data från Socialstyrelsen vårdades patienter som någon gång under vårdförloppet be-
handlades på IVA totalt 20 dagar på sjukhus (alla vårdavdelningar) [12]. Därmed adderas för 
patienterna som någon gång behandlats på IVA även skillnaden (11,4) mellan det totala antalet 
dagar (20) och det faktiska antalet dagar på IVA (8,58).  
 
För en överblick över hur många dagar TLV:s scenarioanalys 1 resulterar i jämfört med företa-
gets grundscenario, se Figur 4. En utförlig beskrivning av TLV:s viktningar finns i Bilaga 3 och 
Bilaga 4.  
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Figur 4 Vårddagar för patienter som behandlas på IVA i TLV:s scenarioanalys 1 
TLV:s illustration av antaganden i scenarioanalys 1. TLV antar att patienter som vårdas på IVA vårdas under lika 
lång tid oberoende av behandlingsarm. TLV lägger till lika många vårddagar på infektionsmedicin för patienter som 
någon gång behandlas på IVA i varje behandlingsarm. Blå = vårddagar på infektionsavdelning. Orange = vårddagar 
på IVA. Kostnaderna bredvid staplarna avser kostnaden per patient som vårdas enligt stapeln. 

 
Patienter som inte behandlas på IVA 
Även vårdtiden för patienter som inte vårdas på IVA är markant längre i företagets beräkning, 
jämfört med vårdtiden för motsvarande patienter i en aktuell svensk kontext. TLV konstaterar 
att den sammanvägda medianvårdtiden som patienter behandlades utanför IVA i ACTT-1 
(12,38 för SB) är markant längre än inhämtade data från Socialstyrelsen (6, se avsnitt 2.4.2) 
[8]. Patienter som i företagets analys inte behandlas på IVA viktas därför i TLV:s scenarioana-
lys 1 ner med samma kvot i de båda behandlingsarmarna, vilket motsvarar att behandlingsti-
den på IVA blir 48 procent av den i ACTT-1 (kvoten mellan 6 och 12,38). För en överblick över 
hur många dagar TLV:s scenarioanalys 1 resulterar i jämfört med företagets grundscenario, se 
Figur 5. 
 
 

  
Figur 5 Vårddagar för patienter som inte behandlas på IVA i TLV:s scenarioanalys 1 
TLV:s illustration av antaganden i scenarioanalys 1. TLV antar att patienter som inte vårdas på IVA vårdas olika 
lång tid beroende på behandlingsarm. TLV viktar ner antalet dagar på infektionsmedicin för att bättre stämma 
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överens med inhämtade data men den relativa behandlingseffekten bibehålls. Blå = vårddagar på akutvårdsavdel-
ning i företagets grundscenario och infektionsmedicin i TLV:s scenarioanalys 1. Kostnaderna bredvid staplarna 
avser kostnaden per patient som vårdas enligt stapeln 
 

Viktningarna i TLV:s scenarioanalys 1 resulterar i en förändring av antalet vårddagar både för 
de patienter som har behandlats på IVA och de patienter som inte har behandlats på IVA. Pa-
tienter antas inte minska sin vårdtid på IVA med hjälp av Veklury utan antas endast minska 
sin vårdtid på infektionsmedicin, se Figur 6.  
 

 
Figur 6 Vårddagar för patienter i TLV:s scenarioanalys 1 
TLV:s illustration av antaganden i scenarioanalys 1. TLV antar att patienter som vårdas på IVA vårdas under lika 
lång tid oberoende av behandlingsarm. TLV lägger till lika många vårddagar på infektionsmedicin för patienter som 
någon gång behandlas på IVA i varje behandlingsarm. TLV antar att patienter som inte vårdas på IVA vårdas olika 
lång tid beroende på behandlingsarm. TLV viktar ner antalet dagar på infektionsmedicin för att bättre stämma över-
ens med inhämtade data men den relativa behandlingseffekten bibehålls. Blå = vårddagar på akutvårdsavdelning i 
företagets grundscenario och infektionsmedicin i TLV:s scenarioanalys 1. Orange = vårddagar på IVA. Kostnaderna 
bredvid staplarna avser kostnaden per patient som vårdas enligt stapeln. 

 
Antalet vårddagar multipliceras med andelen patienter som behandlas på respektive sjuk-
vårdsenhet. Detta resulterar i ett totalt sammanvägt antal vårddagar per patient uppdelat på 
sjukvårdsenhet enligt Figur 7. 
 
Tabell 7 Antal vårddagar i TLV:s scenarioanalys 1 

 Veklury och standard-
behandling 

Standardbehandling Skillnad 

IVA 1,1 dagar 2,0 dagar -0,86 dagar 

Infektionsmedicin 5,5 dagar 7,2 dagar -1,77 dagar 

    

Totalt 6,6 dagar 9,2 dagar -2,63 dagar 

 
 
TLV:s scenarioanalys 2 
Då det inte finns data i ACTT-1 på hur lång tid av den totala vårdtiden patienterna vårdas på 
annan vårdenhet respektive på IVA antas i TLV:s scenarioanalys 2 att det endast finns en skill-
nad i andelen patienter som överförs till IVA. Detta är en konservativ analys då den enbart 
fokuserar på måttet andel patienter som överförs till IVA (13 respektive 23 procent) och inte 
den signifikanta skillnaden i antal vårddagar Veklury sparar enligt ACTT-1. För en överblick 
över hur många dagar TLV:s scenarioanalys 2 resulterar i jämfört med företagets grundscena-
rio, se Figur 7. För utförlig beräkning se Bilaga 4.  
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Figur 7 Vårddagar för patienter som gick till IVA i TLV:s scenarioanalys 2 
TLV:s illustration av antaganden i scenarioanalys 2. TLV antar att patienter som vårdas på och utanför IVA vårdas 
lika lång tid oberoende av behandlingsarm. TLV antar att patienter behandlas på IVA baserat på data från SIR och 
att de som inte behandlas på IVA behandlas motsvarande tid på infektionsmedicin. Blå = vårddagar på infektions-
medicin och infektionsmedicin i TLV:s scenarioanalys 1, orange = vårddagar på IVA. Kostnaderna bredvid staplarna 
avser kostnaden per patient som vårdas enligt stapeln. 

 
I TLV:s scenarioanalys 2 antas att de patienter som inte behandlas på IVA behandlas på in-
fektionsavdelning i stället under lika lång tid. För utförlig beräkning se Bilaga 4. 

4 Resultat 

Resultatet i företagets grundscenario motsvarar en kostnadsbesparing omfattande 79 000 kro-
nor per behandling under en behandlingscykel. Kostnadsbesparingen bygger dels på att antalet 
dagar en patient vårdas på sjukhus minskar, dels på att en mindre andel patienter vårdas på 
IVA. I analysen jämförs Veklury tillsammans med standardbehandling mot endast standard-
behandling.  
 
Priset för en behandlingscykel med Veklury antas vara 29 709 kronor. För att en behandlings-
cykel med Veklury ska vara kostnadsneutral måste minst ca 0,5 vårddagar per patient direkt 
eller indirekt sparas på IVA allt annat lika alternativt cirka 4,6 vårddagar per patient på infekt-
ionsmedicin allt annat lika. 
 
TLV redovisar flera scenarioanalyser utifrån företagets grundscenario. I TLV:s analyser är 
Veklury i tillägg till standardbehandling i jämförelse med endast standardbehandling kost-
nadsbesparande med mellan 17 000 och 34 000 kronor.  
 
Företagets antaganden redovisas i stycke 4.1.1, resultat i företagets grundscenario redovisas i 
stycke 4.1.2 och företagets känslighetsanalyser finns i stycke 4.1.3. 
 
TLV:s scenarioanalys 1 redovisas i stycke 4.2.1 och TLV:s scenarioanalys 2 redovisas i stycke 
4.2.2.  

4.1 Företagets grundscenario 

I företagets kostnadsminimeringsanalys är behandling med Veklury kostnadsbesparande med 
cirka 79 000 kronor jämfört med endast standardbehandling. I företagets scenarioanalyser va-
rierar resultatet mellan en kostnadsökning på cirka 6 000 kronor per år till en kostnadsbespa-
ring på cirka 321 000 kronor per år.  
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 Antaganden i företagets grundscenario 

De viktigaste antaganden som företaget gör i sitt grundscenario är följande: 
 

• Enbart kostnader för akutvård och intensivvård inkluderas i analysen utöver läkeme-

delskostnaden för Veklury.  

• Patienter i kategori 5 och 6 i ordinalskalan vid baslinjen i studien ACTT-1 ansågs iden-

tifiera patienter aktuella för behandling med Veklury. Det är dessa patienter som ana-

lysen baseras på. 

• En sammanvägning av medianvårdtid för patienter i kategori 5 och 6 antas vara repre-

sentativ för vårdtiden och därmed vårdkostnaden i den aktuella patientpopulationen. 

• Vård på akutmottagning och IVA antas vara två ömsesidigt uteslutande stadier. Där-

med kan en enskild patient bara ha en sorts vårddygnskostnad i taget.  

• Andelen som under studien gick från kategori 5 och 6 till kategori 7 används som en 

proxy för hur stor andel av patienter som behandlas på IVA. 

• Lika lång vårdtid inom varje behandlingsarm för patienter som vårdas på IVA och pa-

tienter som vårdas på akutvårdsavdelning. 

• Patienter som någon gång vårdas på IVA vårdas på IVA under hela sjukhusvistelsen. 

• En genomsnittlig behandlingscykel antas vara 5 dagar motsvarande 6 doser. 

• Patienter fortsätter behandling med Veklury om de överförs till steg 7. 

 Resultatet i företagets grundscenario 

I Tabell 8 redovisas kostnadsresultaten i företagets grundscenario. Under förutsättningarna 
för företagets grundscenario är Veklury kostnadsbesparande med 79 435 kronor jämfört med 
endast standardbehandling.  
 
Tabell 8 Resultat i företagets grundscenario 

 Veklury och standard-
behandling 

Standardbehandling Skillnad 

Läkemedelskostnad 29 709 kr - 29 709 kr 

Kostnad för IVA 74 879 kr 173 403 kr -98 524 kr 

Kostnad för akutvårds-
avdelning 

67 009 kr 77 628 kr -10 619 kr 

    

Totalt 171 596 kr 251 031 kr -79 435 kr 

 

 Företagets känslighetsanalyser 

 
I Tabell 9 redovisas företagets känslighetsanalyser. 
 
Tabell 9 Företagets känslighetsanalyser 

Grundscenario Variation Veklury och 
standardbe-

handling 

Standardbehand-
ling 

Resultat 

Andel patienter i re-
spektive kategori. 

 
Veklury: 

69 % kategori 5 
31 % kategori 6 

 
standardbehand-

ling: 
69 % kategori 5 
31 % kategori 6 

Veklury: 
50 % kategori 5 
50 % kategori 6 

Standardbehandling: 
50 % kategori 5 
50 % kategori 6 

194 718 kr 294 005 kr - 99 286 kr 

Veklury: 
100 % kategori 5 

0 % kategori 6 
standardbehandling: 

100 % kategori 5 

134 715 kr 182 486 kr - 47 771 kr 
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 0 % kategori 6 

Veklury: 
0 % kategori 5 

100 % kategori 6 
Standardbehandling: 

0 % kategori 5 
100 % kategori 6 

254 772 kr 405 524 kr - 150 802 kr 

Andel som behand-
las på IVA 

 
Veklury: 13 % 

standardbehand-
ling: 26 % 

Veklury: 0 % 
Standardbehandling: 

0 % 
106 730 kr 100 815 kr 5 915 kr 

Veklury: 0 % 
Standardbehandling: 

50 % 
106 730 kr 427 371 kr - 320 641 kr 

Veklury: 100 % 
Standardbehandling: 

100 % 
605 699 kr 753 927 kr - 148 228 kr 

Enhetskostnad för 
akutvårdsdag 

8 143 kr 

9 772 kr (+20%) 184 998 kr 266 566 kr - 81 559 kr 

12 215 kr (+50%) 205 100 kr 289 845 kr - 84 744 kr 

Enhetskostnad för 
intensivvårdsdag 

60 896 kr 

73 075 kr (+20%) 186 572 kr 285 712 kr - 99 140 kr 

91 344 kr (+50%) 209 035 kr 337 733 kr -128 697 kr 

 

4.2 TLV:s scenarioanalyser 

TLV presenterar två scenarioanalyser inom vilka Veklury i tillägg till standardbehandling är 
kostnadsbesparande med mellan 17 000 kronor och 34 000 kronor jämfört med enbart stan-
dardbehandling. Det finns dock osäkerheter i resultaten, främst gällande hur förutsättning-
arna inom området kommer se ut i framtiden. Därför ska resultaten tolkas med stor 
försiktighet och utläsas i kombination med känslighetsanalyser.  

 Scenarioanalys 1: Analys utifrån företagets analys med viktat antal dagar 

I TLV:s scenarioanalys 1 används samma metod som i företagets grundscenario men antalet 
dagar viktas ner för att bättre ligga i linje med data från svensk klinisk praxis. Under de anta-
ganden som görs i TLV:s scenarioanalys 1 är Veklury i tillägg till standardbehandling kostnads-
besparande med cirka 34 000 kronor jämfört med endast standardbehandling. 
 
TLV:s scenarioanalys 1 summering av viktiga antaganden: 
 
Nedan listas de antaganden som skiljer sig i TLV:s scenarioanalys 1 från företagets grundsce-
nario. 
  

• En omvårdnadsdag på infektionsmedicin är den mest relevanta kostnadsposten för pa-

tienter när de inte behandlas på IVA. 

• Medianantalet dagar som icke IVA-vårdade patienter vårdas på infektionsmedicin vik-

tas ned för att bättre stämma överens med data från Socialstyrelsen (6 dagar i stan-

dardbehandling och 4,6 i Veklury-armen).   

• Medianantalet dagar patienter behandlas på IVA justeras för att bättre stämma överens 

med data (8,58 dagar) från SIR. Till detta läggs ett antal dagar som IVA-patienter be-

handlas på annan avdelning än IVA (11,41 dagar). Dessa hämtas utifrån data från Soci-

alstyrelsen och SIR. Samma antal dagar används i båda behandlingsarmarna.  
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• Dessa antaganden innebär att TLV antar att patienter som någon gång behandlas på 

IVA och de som endast behandlas på infektionsmedicin inte har en lika lång total vård-

tid.  

 

Resultatet av scenarioanalys 1 i sammanvägt antal dagar uppdelat på vårdavdelning redovisas 
i Tabell 10 och kostnadsminimeringsresultatet från scenarioanalys 1 redovisas i Tabell 11. Un-
der förutsättningarna för TLV:s scenarioanalys 1 är Veklury kostnadsbesparande med 34 000 
kronor jämfört med endast standardbehandling.  
 
Kostnadsbesparingen i TLV:s analys bygger dels på att antalet dagar patient som inte vårdas 
på IVA antas ligga på sjukhus minskar, dels för att en mindre andel patienter antas behandlas 
på IVA. 
 
 
Tabell 10 Resultat antal dagar i TLV:s scenarioanalys 1 

Sjukvårdsavdelning Veklury och standard-
behandling 

Standardbehandling Skillnad 

IVA 1,1 dagar 2,0 dagar -0,86 dagar 

Infektionsmedicin 5,5 dagar 7,2 dagar -1,77 dagar 

    

Totalt 6,6 dagar 9,2 dagar -2,63 dagar 

 
Tabell 11 Resultat kostnadsminimering i TLV:s scenarioanalys 1 

Kostnadspost Veklury och standard-
behandling 

Standardbehandling Skillnad 

Läkemedelskostnad 29 709 kr 0 29 709 kr 

Kostnad för IVA 67 950 kr 120 219 kr -52 269 kr 

Kostnad för infektions-
medicin 

35 640 kr 47 192 kr -11 552 kr 

    

Totalt 133 299 kr 167 411 kr -34 112 kr 

 
 
TLV:s känslighetsanalyser scenarioanalys 1 
 
TLV har i ett antal känslighetsanalyser varierat de antaganden som har störst påverkan på re-
sultatet.  
 

• Doseringen varieras upp till 7,5 enheter (motsvarande 6,5 dagar). 

• Kostnaden för en omvårdnadsdag varieras inom ett kostnadsspann som täcker in kate-

gorierna akutsjukvård, intermediärvård och andra kostnadsposter som TLV bedömer 

är relevanta för patienter som inte behandlas på IVA.  

• Antalet dagar i analysen byts från medianer till tidsbegränsade medelvärden 

(”restricted mean” i ACTT-1). 

• Antalet vårddagar på IVA minskas till 6,58 för att simulera en framtida utveckling där 

antalet vårddagar och behandlingstillfällen per patient är lägre än i klinisk praxis idag. 
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Tabell 12 Scenarioanalys 1 känslighetsanalyser 

 
TLV:s diskussion 
Det antagande som har störst påverkan på resultaten är andelen patienter som vårdas på 
IVA. Om andelen som överförs till IVA halveras i de båda behandlingsarmarna (notera att 
detta tar bort viss del av behandlingseffekten) sjunker kostnadsbesparingen ner till ca 7 000 
kronor. Om ingen patient skulle överföras till IVA i någon av behandlingsarmarna och där-
med enbart räkna med en minskning av antalet vårddagar på infektionsmedicin blir resulta-
tet en kostnadsökning med ca 20 000 kronor. Stora svängningar i resultatet uppstår om även 
priset på omvårdnadsdygnet på IVA varieras. Kostnadsbesparingen drivs därmed främst ge-
nom en förändrad intensivvårdsbelastning.  
 
En ökning i enhetskostnader för vård som bedrivs på annan enhet än IVA ökar kostnadsbe-
sparingen upp till ca 15 000. Antal doseringar per behandlingscykel har en mindre påverkan 
på resultatet. Kostnadsbesparingen ökar med upp till ca 3 000 kronor när begränsade medel-
värden (”restricted mean”) från ACTT-1 används som ingångsvärden istället för medianer 
från ACTT-1. Notera att antaganden om vårddagar i denna känslighetsanalys utgår från 
samma inhämtade data (medianer) från SIR och Socialstyrelsen som grundscenariot i 
scenarioanalys 1, vilket gör dem till konservativa antaganden. Även användandet av begrän-
sade medelvärden är troligen mer konservativt än om faktiska medelvärden hade använts, 
eftersom vårdtiden för de svårast sjuka patienterna inte blir korrekt representerad i denna 
analys heller. 
 

Den enda känslighetsanalysen som medför en ökad kostnad för behandling med Veklury är 

när Veklury inte antas leda till någon skillnad gällande andelen patienter som vårdas på IVA, 
alla andra utförda känslighetsanalyser är kostnadsbesparande. 

 Scenarioanalys 2: Analys av enbart skillnaden i andelen IVA-patienter 

antas att behandling med Veklury endast leder till en skillnad i ande-
len patienter som vårdas på IVA, och inte någon skillnad i vårdtid mellan behandlingsarmarna

Antaganden i TLV:s scenarioa-
nalys 1 

Variation Veklury och 
standardbe-

handling 

Standardbe-
handling 

Resultat 

Utgångsscenario 133 299 kr 167 411 kr -34 112 kr 

Andel som behandlas på IVA 
 

Veklury: 13 % 
Standardbehandling: 23 % 

Veklury: 
0 % 

Standardbehandling: 
0 % 

59 564 kr 39 078 kr 20 486 kr 

Veklury: 
6,5 % 

Standardbehandling: 
11,5 % 

96 431 kr 103 244 kr -6 813 kr 

Enhetskostnad för intensivvårds-
dag 

60 896 kr 

40 717 kr (-20%) 119 709 kr 143 367 kr -23 658 kr 

73 075 kr (+20%) 146 889 kr 191 455 kr -44 566 kr 

Enhetskostnad för infektionsmedi-
cin 

6 513 kronor 

Akutsjukvård 8 143 kr  142 218 kr 179 222 kr -37 003 kr 
Infektionsmedicin + inter-

mediärvårdstillägg  
13 487 kr  

171 462 kr 217 943 kr -46 482 kr 

Akutsjukvård + intermediär-
vårdstillägg 
15 117 kr  

180 381 kr 229 754 kr -49 373 kr 

Dosering 
5 dagar 

5,5 dagar 135 774 kr 167 411 kr -31 637 kr 

6,5 dagar 140 726 kr 167 411 kr -26 685 kr 

Medianvärden från ACTT-1 an-
vänds för antalet dagar   

”Restricted mean” från 
ACTT-1 används för antalet 

dagar 
160 875 kr 198 159 kr -37 284 kr 

Antal IVA-dagar från SIR (8,58 da-
gar i median)  

 6,58 dagar  117 439 kr 139 352 kr -21 913 kr 
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 kronor jämfört med endast standardbehandling. 
 
Viktiga antaganden i TLV:s scenarioanalys 2  
Nedan listas de antaganden som skiljer sig i TLV:s scenarioanalys 2 från företagets grundsce-
nario.  

• Ingen skillnad i total vårdtid mellan behandlingsarmarna då det inte går att säkerställa 

på vilken vårdavdelning patienten vårdades i ACTT-1.  

• Medianantalet dagar patienter vårdas på IVA ändras utifrån inhämtade data från SIR 

(8,58 dagar) för att bättre stämma överens med svensk klinisk praxis. 

• Det enda effektmåttet andelen patienter som vårdas på IVA.  

• De patienter som inte vårdas på IVA vårdas i stället motsvarande antal dagar på infekt-

ionsavdelning.  

 
Resultat i TLV:s scenarioanalys 2  
I TLV:s scenarioanalys 2 är Veklury kostnadsbesparande med 17 000 kronor jämfört med end-
ast standardbehandling.   
 
TLV:s känslighetsanalyser scenarioanalys 2 
Då TLV:s scenarioanalys 2 enbart har tre parametrar gör TLV känslighetsanalyser på dessa på 
samma sätt som i scenarioanalys 1.  

Tabell 13 Scenarioanalys 2 känslighetsanalyser 

 
TLV:s diskussion 
Det antagande som har störst påverkan på resultaten är likt scenarioanalys 1 andelen patienter 
vårdas på IVA tillsammans med kostnaden för vårddagar på IVA. Under den mest extrema 
känslighetsanalysen på prissänkning för IVA genererar Veklury en kostnadsbesparing med ca 
6 000 kronor medan samma procentuella prisökning innebär att Veklury är kostnadsbespa-
rande med cirka 27 000 kronor.  
 

Antaganden i TLV:s 
scenarioanalys 2 

Variation Veklury och 
standardbe-

handling 

Standardbe-
handling 

Resultat 

Utgångsscenario 146 294 kr  163 264 kr  -16 970 kr 
Andel som behandlas på 

IVA 
 

Veklury: 13 % 
standardbehandling: 23 % 

Veklury: 
6,5 % 

Standardbehandling:  
11,5 % 

115 953 kr  109 584 kr  6 369 kr 

Enhetskostnad för intensiv-
vårdsdag 
60 896 kr 

40 717 kr (-20%) 132 704 kr  139 221 kr  -6 516 kr 

73 075 kr (+20%) 159 884 kr  187 308 kr  -27 424 kr 

Enhetskostnad för infekt-
ionsmedicin 
6 513 kronor 

Akutsjukvård 8 143 kr  158 466 kr  174 037 kr  -15 571 kr 
Infektionsmedicin + inter-

mediärvårdstillägg  
13 487 kr  

198 373 kr  209 357 kr  -10 984 kr 

Akutsjukvård + interme-
diärvårdstillägg 

15 117 kr  
210 545 kr  220 130 kr  -9 585 kr 

Dosering 
5 dagar 

5,5 dagar 46 679 kr 32 184 kr -14 494 kr 

6,5 dagar 153 721 kr  163 264 kr  -9 543 kr 
Antal IVA-dagar från SIR 

(8,58 dagar i median)  
 6,58 dagar  119 083 kr  125 159 kr  -6 075 kr 
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Doseringen har en större påverkan på resultaten i relativa termer jämfört med scenarioanalys 
1 men det är endast i kombination med andra känslighetsanalyser till nackdel för Veklury som 
det kan påverka kostnadseffektiviteten. 
  
Den enda känslighetsanalysen som medför en ökad kostnad för behandling med Veklury är 
när andelen patienter som vårdas på IVA halveras i båda behandlingsarmarna. 

4.3 Osäkerheter i resultaten 

Företagets analys är en mycket grov uppskattning av Veklurys övergripande effekt på vård-
kostnader då den endast tar hänsyn till kostnader för vårddagar på sjukhus och inga andra 
direkta kostnader såsom exempelvis andra läkemedel. Den tar inte heller hänsyn till eventu-
ella livskvalitetsvinster för patienterna. Eftersom Veklury minskar patienternas vårdtid är det 
rimligt att anta att behandlingen har en positiv effekt på patienternas hälsa. TLV bedömer att 
företagets val att bortse från Veklurys effekt på livskvalitet och mortalitet är konservativt men 
att en sådan förenklad analys ändå kan vara lämplig med tanke på de stora osäkerheter som 
råder kring sådana effekter, exempelvis beroende på olika standardbehandling i olika delar 
av världen, samt att vården av covid-patienter ständigt förbättras. 
 
Företagets analys innehåller flera konservativa antaganden även i övrigt, exempelvis kan den 
patientgrupp som behandlas med Veklury enligt behandlingsrekommendationerna ha en 
större nytta av behandlingen än vad patienterna i studien ACTT-1 hade på gruppnivå, se 2.4.1 
diskussion. Vidare gör användandet av medianvårdtid att skillnaden i vårdtid mellan Veklury 
och endast standardbehandling underskattas. 
 
TLV bedömer att företagets användande av andelen patienter som överförs till invasiv venti-
lering eller ECMO som en proxy för fördelning av antalet vårddagar på respektive vårdavdel-
ning inte ger en rimlig skattning av hur covid-19-patienter behandlas i svensk klinisk praxis. 
Detta då denna proxy implicit innebär dels ett antagande om att vårdtiden är lika lång för pa-
tienter som vårdas på IVA och för patienter som inte vårdas på IVA, dels att patienter som 
vårdas på IVA vårdas där under hela sin sjukhusvistelse. Eftersom företaget inte har inkom-
mit med data på hur lång tid dessa patienter vårdas på intensivvårds- respektive annan vår-
davdelning har TLV använt sig av data från SIR och Socialstyrelsen för att göra en mer 
korrekt skattning.  
 
För att hantera osäkerheten kring vilken påverkan på vårdtiden som behandling med Veklury 
har tar TLV:s scenarioanalys 2 endast hänsyn till den signifikanta skillnaden mellan behand-
lingsarmarna i andelen patienter som vårdas på IVA (13 respektive 23 procent) från ACTT-1 
men inte en kortare vårdtid.  
 
Det råder vidare osäkerheter kring hur antalet sjukvårdsdagar och då framför allt intensiv-
vårdsdagar för covid-patienter kommer att se ut i svensk klinisk praxis i framtiden. Även om 
vårdtiden för IVA-patienter inte påverkas av behandling med Veklury så påverkar vårdtiden 
per patient ändå kostnadseffektiviteten då varje patient som överförs till IVA medför en kost-
nad som är beroende av vårdtiden. Både andelen patienter som vårdas på IVA och vårdtiden 
per patient kommer därför vara centralt för Veklurys kostnadseffektivitet. 
 
Vidare råder det osäkerhet kring företagets antagande om att all annan slutenvård som inte 
är intensivvård utförs på akutvårdsavdelning. TLV bedömer dock att behandling med 
Veklury inte kommer att leda till behandling på avdelningar för svårare sjukdom än vid be-
handling med standardbehandling och därmed att detta inte kommer att leda till ökade vård-
kostnader.  För att hantera osäkerheten varieras i TLV:s känslighetsanalyser kostnadsposten 
för dagskostnad akutsjukvård inom ett spann som omfattar andra rimliga dagskostnader på 
vårdinrättningar.  
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TLV bedömer att det finns osäkerheter både i företagets och TLV:s scenarioanalys 1 angående 
användandet och viktning av medianer för att uppskatta kostnadseffektivitet.   
 

4.4 Budgetpåverkan 

Företaget poängterar att framtida uppskattningar är mycket svåra att göra för Veklury innan 
det finns långsiktiga data på pandemins utveckling att tillgå. Företaget baserar en grov skatt-
ning på att [----] av covid-patienter kommer att behandlas med Veklury. Räknat med den 
lägsta nivån av smittspridning (incidens under 50 per 100 000) kommer som mest [---] per-
soner årligen kommer att genomgå behandling. Under företagets förutsättning att en genom-
snittlig behandling kräver sex doser blir den årliga läkemedelskostnaden för dessa patienter 
cirka [---------------------]. 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser likt företaget att det finns stor osäkerhet i att göra uppskattningar om framtida för-
säljning innan den långsiktiga utvecklingen av pandemin och vaccineringsgraden är känd. Då 
folkhälsomyndigheten har många olika scenarioanalyser och poängterar osäkerheterna med 
dessa [13] gör TLV ingen egen analys för budgetpåverkan.  

4.5 Samlad bedömning av resultaten 

De kliniska studierna har visat att behandling med Veklury leder till en kortare tid till åter-
hämtning för vuxna patienter inom remdesivirs indikation, jämfört med placebo. Detta inne-
bär att patienterna i snitt får lämna sjukhus tidigare om de har behandlats med Veklury. I 
den pivotala kliniska studien ACTT-1 var det även en mindre andel patienter som behövde 
överföras till intensivvårdsavdelning (IVA) vid behandling med Veklury, jämfört med pla-
cebo.  
 
TLV bedömer att inget tillägg till standardbehandling är relevant jämförelsealternativ.  
 
Företaget har inkommit med en kostnadsminimeringsanalys där behandling med Veklury i 
tillägg till standardbehandling jämförs med endast standardbehandling. Endast två effekt-
mått är medtagna i analysen; antal sjukvårdsdagar per patient och andelen patienter som be-
höver vård på IVA. En behandlingscykel med Veklury kostar 29 709 kronor. Omsatt till 
vårddagar innebär detta att för att vara kostnadsbesparande måste behandling med Veklury 
minska antalet vårddagar på IVA med minst cirka 0,5 dagar per patient i snitt, alternativt 
minska vårddagar på infektionsmedicin med cirka 4,6 dagar, förutsatt att alla andra kostna-
der är lika. 
 
TLV bedömer att det troligtvis finns gynnsamma effekter av behandling med Veklury som 
inte är medtagna i företagets hälsoekonomiska analys, exempelvis livskvalitetsvinster av att 
kunna lämna sjukhus tidigare. TLV anser därför att utgångspunkten i företagets hälsoekono-
miska analys är konservativ. En konservativ analys är rimlig med tanke på de stora osäker-
heterna som finns kring eventuella vinster i livskvalitet och mortalitet.  
 
TLV bedömer att företagets kostnadsminimeringsanalys överskattar den kostnadsbesparing 
som behandling med Veklury kan medföra. Eftersom TLV bedömer att det är osäkert hur be-
handling med Veklury påverkar vårdtiden i aktuell svensk klinisk praxis, gör TLV två 
scenarioanalyser med kompletterande känslighetsanalyser. I den första scenarioanalysen an-
vänder TLV samma hälsoekonomiska metod som företaget, men antalet vårddagar på IVA 
respektive annan avdelning justeras för att bättre stämma överens med svensk klinisk praxis. 
Den andra scenarioanalysen är en konservativ scenarioanalys där TLV enbart antar att det 
finns en skillnad i andelen patienter som överförs till IVA, och ingen skillnad i total vårdtid.  
 
I TLV:s scenarioanalys 1 är Veklury i tillägg till standardbehandling kostnadsbesparande med 
cirka 34 000 kronor per behandlingscykel. Den enda känslighetsanalys som medför en ökad 
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kostnad vid behandling med Veklury är om ingen patient behöver vårdas på IVA i någon av 
armarna, vilket medför en ökad kostnad om cirka 20 000 kronor. I övriga känslighetsanalyser 
medför behandling med Veklury i en kostnadsbesparing som varierar mellan cirka 7 000 och 
49 000 kronor. 
 
I TLV:s scenarioanalys 2 är Veklury i tillägg till standardbehandling kostnadsbesparande 
med cirka 17 000 kronor per behandlingscykel. I känslighetsanalyser under scenarioanalys 2 
varierar kostnadsbesparingen mellan 6 000 kronor och 27 000 kronor givet att andelen som 
antas överföras till IVA hålls konstant. Den enda känslighetsanalys som leder till ökad kost-
nad vid behandling med Veklury är när andelen patienter som överförs till IVA halveras i 
båda behandlingsarmarna, vilket leder till en kostnadsökning om cirka 6 000 kronor.   
 
Vårdtiden av covidpatienter har förkortats sedan pandemins början, denna utveckling har 
dock planat ut under 2021. Det är fortfarande osäkert hur antalet sjukvårdsdagar och då 
framför allt intensivvårdsdagar för patienter med covid-19 kommer att se ut i Sverige i fram-
tiden. Detta har avgörande betydelse för Veklurys kostnadseffektivitet givet de förutsätt-
ningar som antagits i denna hälsoekonomiska analys. Med en relativt god marginal till 
kostnadsjämvikt är dock resultaten för att Veklury i dagsläget är kostnadsbesparande relativt 
robust och osäkerheten utifrån analyserat underlag ligger främst i hur stor kostnadsbespa-
ringen är. 
 

5 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

 
CADTH 
CADTH i Kanada har godkänt användandet av Veklury (remdesivir).  
 
https://cadth.ca/sites/default/files/covid-19/HC0003-remdesivir-update5-final.pdf 
 
EU  
EUNetHTA gjorde en utvärdering i september 2020 av Veklury (remdesivir). Denna uppdate-
rades i december 2020. 
 
https://www.eunethta.eu/ptrcr15-remdesivir-for-the-treatment-of-covid-19-pico-and-evi-
dence-gaps-final-rapid-collaborative-review-now-available/ 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 
 

 
Figur 8 Andel covid-19 patienter utskrivna ur slutenvård fördelat efter antal vårddygn – IVA, dygn 1-30 
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Figur 9 Andel covid-19 patienter utskrivna ur slutenvård fördelat efter antal vårddygn – Ej IVA, dygn 1-30 

 

Bilaga 2 

Företagets beräkningar 
Företagets kostnadsminimeringsanalys är en relativt enkel beräkning av hur mycket mindre 
tid en medianpatient som behandlas med Veklury skulle spendera på akutvårdsmottagning 
och IVA jämfört med en patient som enbart erhöll standardbehandling. 
 
Grupperna 5 och 6 summeras till en medianpatient efter gruppernas relativa vikt vilken för 
båda behandlingsarmarna var 69 procent i grupp 5 och 31 procent i grupp 6. Notera att denna 
form av beräkning egentligen inte generar en ny median då ingen medianobservation har upp-
mätt det kalkylerade värdet.  
 
Viktningar av detta slag bygger därmed på ett antagande om symmetriskt fördelade observat-
ioner i vårddygn i de båda grupperna vilket nödvändigtvis inte uppfylls i detta fall. Ett extremt 
exempel vore ifall alla i grupp 5 hade den faktiska medianen 7 dagar (Veklury) till återhämt-
ning. Då grupp 5 är större än grupp 6 skulle den sammanlagda medianen för grupperna vara 
7 dagar till återhämtning helt oberoende av medianen i grupp 6. Att en representativ median-
patient skulle ha 9,46 dagar till återhämtning (Veklury) är omöjligt då medianen för dessa 
grupper i detta fall måste ligga i konfidensintervallet (95 procent) för grupp 5 vilkets övre ex-
tremvärde är 8, se 2.4.1, s.6. Det finns därmed stora osäkerheter att försöka uppskatta media-
ner från en populations utifrån medianer i dess subgrupper.   
 
Enligt beräkningen får då en sammanvägd medianpatient i Veklury-armen en vårdtid på 9,46 
dagar (7 * 0,69 + 15 * 0,31) medan en sammanvägd medianpatient i standardbehandlingsar-
men får en total behandlingstid omfattande 12,38 dagar (9* 0,69 + 20 * 0,31).  
 
Företaget väger sedan in andelen i respektive behandlingsarm som överförs till invasiv venti-
lering eller ECMO som en proxy för hur stor andel av dessa vårddagar en medianpatient be-
handlas på IVA. Denna andel är 13 procent för Veklury-behandlade patienter och 26 procent 
för patienter med endast standardbehandling. Företaget antar implicit att de patienter som 
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överförs till IVA spenderar alla 12,38 (standardbehandling) vårddagar på IVA och de som över-
förs till akutvårdsmottagning spenderar alla 12,38 vårddagar på akutvårdsmottagning 
 
I behandlingsarmen med Veklury innebär det, givet företagets antaganden, att den samman-
vägda medianvårdtiden är 1,23 (9,46 * 0,13) dagar på IVA och resterande 8,23 (9,46 * (1–0,13)) 
dagar på akutvårdmottagning. 
 
 I behandlingsarmen med enbart standardbehandling innebär det, givet företagets antagan-
den, att den sammanvägda medianvårdtiden är 2,85 (12,38 * 0,23) dagar på IVA och reste-
rande 9,53 (12,38 * (1–0,23)) dagar på akutvårdmottagning. 
 
Företaget multiplicerar sedan den sammanvägda medianvårdtiden på de olika vårdmottag-
ningarna för varje behandlingsarm med kostnaden för respektive vårdmottagning. Detta re-
sulterar i att Veklury-behandlade patienter under analysens antaganden har en IVA-kostnad 
omfattande 74 879 kronor (1,23 * 60 896 kronor) och en akutvårdskostnad omfattande 67 009 
kronor (8,23 * 8 143 kronor). I behandlingsarmen med endast standardbehandling uppgår un-
der analysens antaganden IVA-kostnaden till 173 403 kronor (2,85*60 896 kronor) och akut-
vårdskostnaden uppgår till 77 628 kronor (9,53 * 8 143 kronor). Totalt uppgår 
sjukvårdskostnaderna i analysen till 171 596 kronor (74 879 kronor + 67 009 kronor) för be-
handlingsarmen med Veklury och 251 031 kronor (173 403 kronor + 77 628 kronor) för be-
handlingsarmen med endast standardbehandling. 
 
Företaget antar i sin analys att Veklury doseras 6 enheter (5 dagar) per patient. Doseringskost-
naden blir under detta antagande 29 709 kronor per behandlingscykel. Denna kostnad adderas 
till behandlingsarmens totala kostnader. 
 

Bilaga 3 

Beräkning TLV:s scenarioanalys 1 
Medianantalet dagar patienter behandlas på IVA ersätts med 8,58 för att bättre stämma över-
ens med data från SIR. Då ingen behandlingseffekt visats på patienter i ACTT-1 som gått till 
IVA (21,5 respektive 23 dagar till återhämtning) sätter TLV medianantalet IVA-dagar för de 
patienter som behandlas på IVA till lika för båda behandlingsarmarna, se 2.4.1 s.7. 
 
Skillnaden i antalet dagar mellan tiden patienter vårdades på IVA enligt SIR (8,58) och antalet 
dagar IVA-patienter totalt behandlas inom slutenvård från Socialstyrelsen (20) läggs på anta-
let vårddagar på annan enhet än IVA. Detta görs i syfte att representera de dagar patienter 
antas behandlas på annan avdelning innan eller efter de överförs till IVA och motsvarar här en 
addering av 11,46 gånger antalet IVA-vårdade patienter. Dessa dagar dras dock inte bort sepa-
rat från viktningen av IVA-dagar då detta skulle leda till en dubbel viktning och därmed sänka 
skattningarna under medianerna från SIR. Utan dessa extra dagar skulle bara kostnaden för 
vårddagar på annan enhet än IVA representeras för de patienter som inte gick till IVA.  
 
Då ingen behandlingseffekt visats på patienter i ACTT-1 som gått till IVA (21,5 respektive 23 
dagar till återhämtning) sätter TLV medianantalet infektionsvårdsdagar för de patienter som 
vårdas på IVA till lika för båda behandlingsarmarna. I TLV:s scenarioanalys 1 antas därmed 
patienter som någon gång överförs till IVA att behandlas kortare tid på IVA men längre tid på 
en annan mottagning. Dessa dagar dras dock inte bort separat från viktningen av IVA-dagar 
då detta skulle leda till en dubbel viktning och därmed sänka skattningarna under medianerna 
från SIR. När antalet IVA-dagar har viktats i en representativ nivå med data från SIR antar 
TLV att alla kvarvarande dagar spenderas på IVA.  
 
Resterande delar av uträkningen är identiska med företagets analys. 
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Bilaga 4 

Beräkning TLV:s scenarioanalys 2 
Beräkningen för denna analys är skillnaden i den andel som gick till IVA mellan behandlings-
armarna multiplicerat med IVA-dagar omräknat från timmar och behandlingskostnad för IVA 
((0,23–0,13)*8,58*60 896). Till denna skillnad adderas inversen för förloppet på infektions-
medicin (((1-0,23)–(1-0,13))*8,58*6 513). Notera att patienter antas spendera 8,58 på infekt-
ionsmedicin endast för att det antas vara alternativet till tiden på IVA, inte för att det antas 
vara den totala behandlingstiden på infektionsavdelning. Implicit antas därmed i denna analys 
att patienter behandlas lika lång tid på IVA och infektionsmedicin oberoende av behandlings-
arm.  
 
 


