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SAKEN 
Start av omprövning 

BESLUT 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket inleder härmed en omprövning av de 
subkutana TNF-α-hämmare som ingår i läkemedelsförmånerna.  
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SKÄL FÖR BESLUT ATT STARTA OMPRÖVNING 
Ett av TLV:s uppdrag är att kontinuerligt ompröva tidigare fattade beslut om 
subventionering av läkemedel.  
 
Subkutana TNF-α-hämmare används för behandling av inflammatoriska led-, hud- och 
tarmsjukdomar. Följande indikationer är idag godkända för minst någon av TNF-α-
hämmarna som ingår i läkemedelsförmånerna: reumatoid artrit, plackpsoriasis, 
psoriasis, ankyloserande spondylit, crohns sjukdom och ulcerös kolit. 
 
Idag ingår elva subkutana TNF-α-hämmare i läkemedelsförmånerna, varav sju är 
bioslimilarer som beviljats subvention under de senaste åren (mellan 2016–2019). I 
underlagen till beslut om pris- och subvention finns i åtta av dessa ärenden 
sidoöverenskommelser mellan regionerna och företagen som marknadsför respektive 
läkemedel. Sidöverenskommelserna innebär att kostnaden för användning av dessa 
läkemedel minskar, genom en kostnadsåterbäring från läkemedelsföretagen till 
regionerna.  
 
Totalt behandlades cirka 38 000 patienter med subkutana TNF-α-hämmare under år 
2020 och den totala omsättningen (AUP) var under samma tidsperiod 2 miljarder 
kronor. Återbäringen som genererades till följd av sidoöverenskommelserna mellan 
regionerna och företagen uppgick under år 2020 till cirka 990 miljoner kronor för 
samtliga subkutana TNF-α-hämmare. 
 
Den 30 september 2021 förfaller aktuella sidoöverenskommelser i sin helhet, utan 
möjlighet till förlängning. Regionerna har meddelat TLV och berörda företag att de inte 
har för avsikt att teckna nya sidoöverenskommelser efter att de nu gällande har 
förfallit. Därmed kommer kostnaden för samtliga subkutana TNF-α-hämmare som 
ingår i förmånerna att baseras på officiellt fastställda priser (AUP). De biosimilarer som 
tillkommit på området har beviljats subvention till ett betydligt lägre fastställt pris 
(AUP) än respektive referensläkemedel.  
 
Med anledning av den förändrade prisbilden till följd av allt fler biosimilarer på 
området samt att tidigare sidoöverenskommelser förfaller utan att nya upprättas, anser 
TLV att det finns anledning att ompröva de subkutana TNF-α-hämmare som ingår i 
läkemedelsförmånerna i syfte att säkerställa att kostnaden för dessa är rimlig utifrån 15 
§ förmånslagen. 
 
  



 
 

 

 Diarienummer 
1251/2021 

3 (5) 

    

 
Följande produkter inom området ingår för närvarande i förmånssystemet: 
 

Produkt Substans Beredningsform 

Amgevita Adalimumab Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Hulio Adalimumab 
Injektionsvätska, lösning 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Humira Adalimumab 
Injektionsvätska, lösning 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Hyrimoz Adalimumab Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Idacio Adalimumab Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Imraldi Adalimumab Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Cimzia Certolizumabpegol 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 
Injektionsvätska, lösning i kassett för dosdispenser 

Benepali Etanercept Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Enbrel Etanercept 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
Pulver till injektionsvätska, lösning 

Erelzi Etanercept Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

Simponi Golimumab Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 

 
Berörda produkter och företag finns listade i bilaga 1.  

BESLUTSFATTARE OCH UTREDARE 

Beslut om start av omprövning har fattats av enhetschefen Jonathan Lind Martinsson. 
Föredragande har varit samordnaren Johanna Lind. I utredningen deltar också 
medicinska utredaren Maria Eriksson, seniora medicinska utredaren Hanna Kastman, 
hälsoekonomen Ida Ahlin, analytikerna Cecilia Tollin och Oskar Johansson samt 
seniora juristen Elin Borg.  
 
 
 
 
 
 
Jonathan Lind Martinsson 
Enhetschef/biträdande avdelningschef 
Avdelningen för värdebaserad prissättning
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Bilaga 1  

De produkter och förpackningar som den 2021-04-27 ingår i omprövningen framgår av följande tabell: 
Substans  
(ATC-kod) Produkt Beredningsform Styrka Förpackning Varunr Företag 

Adalimumab 
(L04AB04) 

Amgevita 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 6 (3 x 2) x 40 mg 38980 

Amgen AB 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 2 x 40 mg 472938 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 20 mg Förfylld spruta, 1 x 20 mg 493438 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 2 x 40 mg 169691 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 6 (3 x 2) x 40 mg 487063 

Hulio 

Injektionsvätska, lösning 40 mg/0,8 ml Injektionsflaska, 2 x 1 st 96122 

Mylan AB 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 1 st 145866 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 6 st 502467 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 2 st 399119 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 2 st med automatiskt nålskydd 479515 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 6 st med automatiskt nålskydd 590126 

Humira 

Injektionsvätska, lösning 40 mg/0,8 ml Injektionsflaska, 2 x 40 mg 34685 

AbbVie AB  

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 6 x 40 mg 551133 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg/0,4 ml Förfylld injektionspenna, 2 x 40 mg  477362 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg/0,4 ml Förfylld injektionspenna, 6 x 40 mg 55337 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 2 x 40 mg 72770 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 80 mg Förfylld injektionspenna, 1 x 80 mg 516783 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg/0,4 ml Förfylld spruta, 2 x 40 mg 517641 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 2 x 40 mg 13544 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 20 mg Förfylld spruta, 2 x 20 mg 434559 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 1 x 40 mg 13583 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg/0,4 ml Förfylld spruta, 6 x 40 mg 196693 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 80 mg Förfylld spruta, 1 x 80 mg 146899 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 6 x 40 mg 393766 

Hyrimoz 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 6 st (SensoReady) 542236 

Sandoz A/S Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 2 st (SensoReady) 371157 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 2 st, med automatiskt nålskydd 592241 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 6 st, med automatiskt nålskydd 453511 

Idacio 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 2 st 571259 

Fresenius Kabi AB Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 6 st 110046 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 2 st, med automatiskt nålskydd 579764 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 6 st, med automatiskt nålskydd 436624 
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Substans  
(ATC-kod) Produkt Beredningsform Styrka Förpackning Varunr Företag 

Adalimumab 
(L04AB04) Imraldi 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 6 st 406054 

Biogen Sweden AB Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg Förfylld injektionspenna, 2 st 506218 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 6 (6 x 1) st 108382 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg Förfylld spruta, 2 (2 x 1) st 390451 

Certolizumabpegol 
(L04AB05) Cimzia 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 200 mg Förfylld injektionspenna, 2 x 200 mg 66304 
UCB Nordic A/S Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 200 mg Förfylld spruta, 2 x 200 mg 60812 

Injektionsvätska, lösning i kassett för dosdispenser 200 mg Kassett för dosdispenser, 2 st 552479 

Etanercept 
(L04AB01) 

Benepali 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 50 mg Förfylld injektionspenna, 4 x 1 st 371830 

Biogen Sweden AB 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 50 mg Förfylld injektionspenna, 12 (3 x 4) st 394443 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mg Förfylld spruta, 4 x 1 st 599557 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mg Förfylld spruta, 12 (3 x 4) st 189459 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 25 mg Förfylld spruta, 4 x 1 st 452483 

Enbrel 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 50 mg Förfylld injektionspenna, 4 x 1 st 65778 

Pfizer Innovations 
AB     

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mg Förfylld spruta, 4 x 1 st 47560 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 25 mg Förfylld spruta, 4 x 1 st 47042 
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 mg Injektionsflaska + förfylld spruta, 4 x (10 mg + 1 ml) 487692 
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 25 mg Injektionsflaska + förfylld spruta, 4 x (25 mg + 1 ml) 566661 
Pulver till injektionsvätska, lösning 25 mg Injektionsflaska, 4 x 1 st 566521 

Erelzi 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 50 mg Förfylld penna, 4 st 598281 

Sandoz A/S Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mg   Förfylld spruta, 4 st 149166 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 25 mg Förfylld spruta, 4 st 442333 

Golimumab 
(L04AB06) Simponi 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 mg Förfylld injektionspenna, 1 st 587522 

Merck Sharp and 
Dohme (Sweden) AB 

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 50 mg Förfylld injektionspenna, 1 st 59353 
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 45 mg/0,45 ml Förfylld injektionspenna, 1 st 416533 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mg Förfylld spruta, 1 st 59364 
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 100 mg Förfylld spruta, 1 st 518270 

 
Parallellimporterade produkter kommer att hanteras separat efter att beslut om originaldistribuerade produkter fattats.  
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