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Detta är ett kortfattat presentationsmaterial –
för djupare beskrivning och utvecklade
resonemang rekommenderas de längre
dokumenten som går att ladda hem på
http://www.tlv.se/lakemedel/Utvecklingvardebaserad-prissattning/

Varför behövs ett fördjupat samarbete?
▪

Nya (innovativa) läkemedel har ofta osäker effekt i klinisk vardag, höga
priser och riktade mot små patientgrupper/oklara patientgrupper

– Allt fler läkemedel i tidiga faser - stora utmaningar då evidensen är lägre
– Risk för indikationsglidning/begränsningsglidning – kostnadseffektiviteten
blir sämre

▪

Särskilda läkemedelstyper som utmanar värdering och prissättning

– Biosimilarer
– Särläkemedel

▪

Förmån ger bättre förutsättningar för att landstingen ska kunna arbeta för en
jämlik vård

– Utmaning med läkemedel som inte beviljas förmån men ändå används
– Utmaning med läkemedel som inte används trots förmån

▪

Önskvärt med ett system med samsyn kring beslut och rekommendationer
för snabb följsamhet ut till förskrivare
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Många samverkansinitiativ för utveckling av den värdebaserade prissättningen
Landstingens fullmaktsgrupp

Trepartsöverläggningar

Samverkan med andra myndigheter

▪

▪

Utvecklad samverkan med andra
myndigheter, t ex
▪ LV - behandlingsrekommendationer
▪ SBU - medicinsk utvärdering
▪ Socialstyrelsen - riktlinjer och
rekommendationer

▪
▪

Landstingen/fullmaktsgruppen tar del av
handlingar i TLVs ärenden
TLV och landstingens
samverkansplattform
Månatliga möten i fullmaktskretsen

Landstingen hjälper TLV med klinisk
nyttovärdering

▪
▪

▪

▪

TLV, landsting och läkemedelsföretag för
gemensam dialog angående ett ärende
Diskussion kring bl.a. listprissänkning,
begränsningar och sidoöverenskommelse mellan landsting
och företag

TLV hjälper landstingen med
hälsoekonomisk värdering

Patientsamverkan

▪

▪

Landstingen/fullmaktsgruppen tar del av handlingar i TLVs ärenden

Värdering av läkemedel i klinisk vardag
av landstingen
Bättre klinisk förankring, och ökad
delaktighet från landstingens sida

▪

TLV genomför hälsoekonomiska
utvärderingar för av NT-rådet utvalda
läkemedel i slutenvården
Bättre beslutsunderlag och öppenhet
kring hälsoekonomi

Ökad patientsamverkan under pågående
bedömningar
Pågående diskussioner med större
patientföreningar

▪

Godkännande av läkemedel i tidiga
faser

Landstingens samverkansmodell

Ordnat införande-processen

▪

▪

▪

▪

Möjliggörande av läkemedel i tidiga faser
att introduceras till patienter trots
osäkerheter
Samverkan med företag, EU, landsting
och myndigheter

▪

Sedan årsskiftet 2014/2015 ny
landstingsgemensam samverkansmodell
Fokus på ordnad introduktion och
uppföljning samt prissättning och
förhandling

Landstingens process för koordinering
av införandet av nya läkemedel

Horizon
Scanning

Införande och
uppföljning
NT-rådet
beslutar

Rekommendation
av NT-rådet

…som tillsammans bildar en helhet
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Landstingens
samverkansmodell

