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SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att nedanstående läkemedel ska ingå i 
läkemedelsförmånerna från och med den 3 juli 2020 till i tabellen angivna priser. Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket fastställer det alternativa försäljningspriset till samma belopp 
som AIP. 
 

Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) 

EVENITY Injektionsvätska, 

lösning i förfylld 

injektionspenna 

105 mg Förfylld 

injektions-

penna, 2 st 

502750 5 611,68 5 770,16 

 
Begränsningar  
Subventioneras endast vid behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som haft 
en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna. 
 
Villkor 

Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 
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ANSÖKAN 

UCB Nordic A/S (företaget) har ansökt om att det läkemedel som anges i tabellen på sidan 1 
ska ingå i läkemedelsförmånerna. 

UTREDNING I ÄRENDET 

Osteoporos (benskörhet) innebär att benvävnaden är mindre tät än i vanliga fall och att 
skelettet därmed blir skörare och lättare att bryta. De flesta benskörhetsfrakturer är allvarliga 
och kan leda till långvarig smärta, funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet, ökad 
sjuklighet och för tidig död. Patienter som tidigare drabbats av benskörhetsfrakturer löper 
större risk för nya frakturer. Efter en första fraktur är risken för en ny fraktur förhöjd med 
fyra till fem gånger i upp till två år efter den första frakturen. Höftfraktur och kotfraktur är 
särskilt starka riskfaktorer för nya frakturer. 
 
Evenity innehåller den aktiva substansen romosozumab och är indicerat för behandling av 
svår osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för fraktur. Evenity ges 
subkutant en gång per månad i tolv månader. Efter slutförd behandling med Evenity 
rekommenderas övergång till så kallade antiresorptiva läkemedel. Antiresorptiva läkemedel 
verkar genom att hämma benresorption (nedbrytning av benvävnad) och förlänger den 
erhållna effekten av Evenity. 
 
Läkemedel som innehåller substansen alendronat (generika) är de som används i störst 
utsträckning vid postmenopausal osteoporos och rekommenderas i nationella riktlinjer till 
den aktuella patientgruppen. Generiskt alendronat ingår i läkemedelsförmånen i periodens 
vara-systemet. Mot denna bakgrund anger företaget att generiskt alendronat är det relevanta 
jämförelsealternativet till Evenity. 
 
Resultat från den pivotala studien ARCH visar att tolv månaders behandling med 
romosozumab signifikant minskar risken att drabbas av nya benskörhetsfrakturer jämfört 
med alendronat hos postmenopausala kvinnor med osteoporos och som haft en kotfraktur 
eller en höftfraktur de senaste 24 månaderna. Studieresultaten visar att effekten på 
frakturrisken bibehålls hos patienter som övergår till alendronat efter slutförd behandling 
med romosozumab. Patienter som behandlats med romosozumab i ARCH-studien drabbades 
i större utsträckning av allvarliga kardiovaskulära händelser jämfört med de som behandlats 
med alendronat. 
 
Företaget har endast kommit in med underlag för en begränsad patientgrupp, nämligen 
postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en allvarlig benskörhetsfraktur de 
senaste tolv månaderna. Allvarlig benskörhetsfraktur definieras av företaget som en 
benskörhetsfraktur i höft, underarm, överarm eller en klinisk kotfraktur.  
 
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som studerar skillnader i effekt och 
kostnader mellan behandling med Evenity följt av generiskt alendronat jämfört med 
behandling med enbart generiskt alendronat för den patientgrupp subventionsansökan avser.  
 
Enligt företagets hälsoekonomiska analys uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat 
levnadsår (QALY) till cirka 330 000 kronor. 
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SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 
Tillämpliga bestämmelser m.m. 
Enligt 8 § första stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (nedan 
förmånslagen) får den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § samma 
lag ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna. Sökanden ska visa 
att villkoren enligt 15 § förmånslagen är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs 
för att fastställa inköpspris och försäljningspris. 
 
Av 15 § förmånslagen framgår att ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av 
läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet 
under förutsättning att 
1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och 
samhällsekonomiska synpunkter, och 
2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan 
avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket 
läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 
 
I förarbetena till förmånslagen anges att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV):s 
beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: människovärdesprincipen - att 
vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har det största behovet av hälso- 
och sjukvården ska ges företräde till vården samt kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör 
eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och 
förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 43 ff., jfr prop. 1996/97:60 s. 18 ff.).  
 
Om det finns särskilda skäl får TLV enligt 11 § förmånslagen besluta att ett läkemedel eller 
annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde 
(förmånsbegränsning). 
 
Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 
  
Av 27 § förmånslagen framgår att TLV:s beslut gäller omedelbart om inte annat beslutas.  
 
TLV gör följande bedömning 
Benskörhetsfrakturer kan leda till långvarig smärta och funktionsnedsättning och förknippas 
med ökad dödlighet. TLV bedömer att tillståndets svårighetsgrad är medelhög. 
 
TLV bedömer i likhet med företaget att generiskt alendronat är relevant jämförelsealternativ 
till Evenity. Generiskt alendronat är det mest använda behandlingsalternativet vid 
behandling av postmenopausal osteoporos. Det rekommenderas i nationella riktlinjer till den 
aktuella patientgruppen och är dessutom det osteoporosläkemedlet som har lägst 
behandlingskostnad.  
 
TLV bedömer att effekten av romosozumab, den aktiva substansen i Evenity, vid behandling 
av postmenopausala kvinnor med osteoporos och som haft en kotfraktur eller en höftfraktur 
de senaste 24 månaderna är kliniskt relevant och signifikant bättre än behandlingseffekten av 
alendronat avseende risken att drabbas av nya benskörhetsfrakturer.  
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Företagets hälsoekonomiska analys utgår från patienter som har haft en benskörhetsfraktur i 
höft, underarm, överarm eller en klinisk kotfraktur de senaste tolv månaderna. Den relativa 
effekten som antas i analysen för Evenity jämfört med generiskt alendronat baseras på 
ARCH-studien. I denna studie inkluderades enbart postmenopausala kvinnor med 
osteoporos och som haft minst en kotfraktur eller en höftfraktur. TLV bedömer att företaget 
inte har visat att effektresultaten från denna studie är överförbara till postmenopausala 
kvinnor som drabbats av underarm- eller överarmsfraktur de senaste tolv månaderna. TLV 
har därför endast utvärderat kostnader och hälsoeffekter av behandling med Evenity följt av 
generiskt alendronat hos den patientgrupp som har haft en klinisk kotfraktur eller en 
höftfraktur de senaste tolv månaderna. 
 
TLV gör andra antaganden i sina analyser än företaget och detta gör att TLV:s resultat skiljer 
sig från företagets. 
 
Företaget räknar i sin analys med att effekten av behandling med generiskt alendronat varar 
dubbelt så länge som behandlingen pågår. TLV bedömer att detta antagande är behäftad med 
hög osäkerhet. TLV antar därför i sina analyser att effekten av generiskt alendronat kvarstår i 
två år efter avslutad behandling, vilket motsvarar 60 procent av patienternas genomsnittliga 
behandlingslängd. 
 
Företaget inkluderar endast gastrointestinala biverkningar vid behandling med generiskt 
alendronat i sina analyser. TLV bedömer att det är rimligt att även räkna med att behandling 
med Evenity leder till fler kardiovaskulära händelser jämfört med generiskt alendronat. TLV 
inkluderar därför kostnader och påverkan på livskvalitet inklusive död till följd av 
kardiovaskulära händelser hos patienter som inte tidigare haft en hjärtinfarkt eller stroke i 
den hälsoekonomiska analysen. 
 
Till skillnad från företaget antar TLV att det uppstår en kostnad i vården för utbildning av 
patienter i injektionsteknik. TLV inkluderar därför en kostnad som motsvarar ett besök hos 
en sjuksköterska i sin hälsoekonomiska analys. 
 
Enligt TLV:s hälsoekonomiska analys leder behandling med Evenity följt av generiskt 
alendronat i jämförelse mot behandling med endast generiskt alendronat till en 
behandlingsvinst om 0,084 kvalitetsjusterade levnadsår. Detta innebär en ökad kostnad om 
34 600 kronor och därmed en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) om 412 
000 kronor. Kostnaden för behandling med Evenity för den utvärderade 
patientpopulationen, postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en klinisk 
kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna, bedöms som rimlig i förhållande 
till den nytta läkemedlet ger.  
 
Företaget har inte kommit in med underlag som möjliggör en utvärdering av kostnader och 
effekter av Evenity för hela patientpopulationen som läkemedlet är godkänt för. TLV finner 
därför skäl till att begränsa subventionen av Evenity till den utvärderade patientgruppen, det 
vill säga till postmenopausala kvinnor som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de 
senaste tolv månaderna. 
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda till det ansökta 
priset endast om subventionen förenas med begränsningar och villkor i enlighet med 11 § 
förmånslagen. Ansökan ska därför bifallas med begränsningen att Evenity endast 
subventioneras vid behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som haft en 
klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna.  
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Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet.  

Se nedan hur man överklagar. 

 
Detta beslut har fattats av Nämnden för läkemedelsförmåner hos TLV. Följande ledamöter 
har deltagit i beslutet: tidigare överintendenten Staffan Bengtsson (ordförande), 
förbundsordföranden Elisabeth Wallenius, överläkaren Inge Eriksson, universitetslektorn 
Martin Henriksson, professorn Eva Swahn och överläkaren Maria Strandberg. Ärendet har 
föredragits av hälsoekonomen Ina Schäffner. I den slutliga handläggningen har även 
medicinska utredaren Sara Massena och juristen Åsa Levin deltagit.  
 
 
  

 Staffan Bengtsson 

Ina Schäffner 

 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt 
och ställas till förvaltningsrätten, men skickas till TLV som skickar vidare överklagandet till 
förvaltningsrätten. TLV ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden 
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I överklagandet ska det anges 
vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras. Om TLV ändrar det beslut 
som överklagats, överlämnas även det nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet 
omfattar även det nya beslutet. 
 
 


