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Datum
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 Vår beteckning
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SÖKANDE 
Novartis Sverige AB 
Box 1150 
183 11 Täby 

SAKEN 
Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT 
Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Rasilez, tabletter, ska ingå i 
läkemedelsförmånerna. 

Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer 
Box 55, 171 11  SOLNA Sundbybergsvägen 1 08-5684 20 50 08-5684 20 99 
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ANSÖKAN 
Novartis Sverige AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i 
läkemedelsförmånerna och att pris fastställs. 

Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP (SEK) 
Rasilez Filmdragerad tablett 300 mg 98 tablett(er) 105620 820,30 
Rasilez Filmdragerad tablett 150 mg 28 tablett(er) 105586 167,45 
Rasilez Filmdragerad tablett 150 mg 98 tablett(er) 105597 586,06 
Rasilez Filmdragerad tablett 300 mg 28 tablett(er) 105608 234,37 

UTREDNING I ÄRENDET 
Högt blodtryck är en vanlig folksjukdom i Sverige. Omkring 1,8 miljoner personer uppskattas 
ha ett förhöjt blodtryck och cirka 1,4 miljoner av dem har ett blodtryck som kräver 
behandling. Syftet med behandling av högt blodtryck är inte i första hand att man ska må 
bättre, utan att minska risken för följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.  

Det finns många läkemedel som sänker blodtrycket. De olika läkemedelsgrupper som 
vanligen används i Sverige är tiaziddiuretika, kalciumflödeshämmare, ACE-hämmare, ARB-
läkemedel (angiotensinreceptorblockerare) och betareceptorblockerare.  

Aliskiren (Rasilez) är en reninhämmare och det första läkemedlet i en ny klass av 
blodtryckssänkande läkemedel. Läkemedlet ger sänkt blodtryck genom att det påverkar renin
angiotensin-aldesteron-systemet (RAAS). Renin är ett enzym som ombildar plasmaproteinet 
angiotensinogen till angiotensin I som därefter ombildas till angiotensin II. Angiotensin I och 
II är blodtryckshöjande ämnen.  

ACE-hämmare och ARB-läkemedel är två andra grupper av läkemedel som sänker 
blodtrycket genom att blockera RAAS. ACE-hämmare hämmar enzymet som omvandlar 
angiotensinogen till angiotensin I och ARB-läkemedel blockerar de receptorer som förmedlar 
de blodtryckshöjande effekterna av angiotensinogen II.  

Alla läkemedel som hämmar RAAS, inklusive reninhämmare, ger upphov till en ökning av 
reninnivåerna i blodets plasma. Med ACE-hämmare och ARB-läkemedel åtföljs denna 
nivåökning även av en ökning av reninets enzymatiska aktivitet i plasma (PRA), men detta 
sker inte med aliskiren eftersom substansen motverkar reninaktiviteten. Vad denna skillnad 
betyder för behandlingsresultatet är dock inte visat. 

Läkemedelsverket har utvärderat Rasilez kliniska effekter och skriver i sin produktmonografi: 
”När aliskiren jämfördes med andra antihypertensiva läkemedel kunde någon fördel 
beträffande aliskirens blodtryckssänkande effekter inte ses. Aliskiren har också studerats som 
tillägg till flera andra läkemedel. Dessa studier visar att tillägg av aliskiren för det mesta ger 
en måttlig ytterligare blodtryckssänkning, jämförbar med andra tilläggsbehandlingar.” 
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Behandling med en ACE-hämmare kan som biverkan ge rethosta. I likhet med ARB-
läkemedel medför aliskiren inte hosta i större utsträckning än behandling med placebo. Diarré 
är däremot en dosberoende biverkan av aliskiren och har i studier förekommit med en 
frekvens av 1,3 procent för 75 mg och 2,3 procent för 300 mg. EMEA har ålagt företaget att 
följa upp förekomsten av diarré och förändringar i tjocktarmen i samband med 
Rasilezbehandling. 

Företaget har inte skickat in någon hälsoekonomisk analys. De hävdar att den 
blodtryckssänkande effekten är minst lika bra för aliskiren som för ARB-läkemedlet Diovan 
(valsartan) och att priset är lägre. Detta baserar sig på att företaget jämför priset på Rasilez 
150 mg med Diovan 160 mg respektive Rasilez 300 mg mot Diovan 320 mg.  

I genomgången av de läkemedel som sänker blodtrycket, som avslutades i februari 2008, 
hämtade Läkemedelsförmånsnämnden uppgifter om jämförelsedoser för de berörda 
läkemedlen från litteraturgenomgången ”Lowering blood pressure to prevent myocardial 
infarction and stroke: a new preventive strategy” som gjorts inom ramen för ”Health 
Technology Assessment NHS R&D HTA Programme” i Storbritannien. Nämnden använde 
följande doser för ARB-läkemedlen: losartan 50 mg, eprosartan 600 mg, valsartan 80 mg, 
irbesartan 150 mg, kandesartan 8 mg och telmisartan 40 mg. För ramipril använde nämnden 
jämförelsedosen 2,5 mg, för lisinopril 10 mg, för hydroklortiazid 25 mg och för atenolol 50 
mg. 

Enligt produktresumén är den rekommenderade dosen för Rasilez 150 mg per dag. Vid behov 
kan dosen ökas till 300 mg per dag. Företaget har gjort studier där aliskiren i doserna 75, 150, 
300 och 600 mg har jämförts med irbesartan 150 mg, ramipril 10 mg, lisinopril 10 mg, 
hydroklortiazid 25 mg och atenolol 100 mg.  

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har i ett yttrande till Läkemedelsförmånsnämnden 
anfört: 

Rasilez är ett läkemedel med ny verkningsmekanism mot högt blodtryck. Teoretiskt är det 
naturligtvis intressant med både förhoppningar och risker knutet till det nya preparatet.  

Det finns ett antal nackdelar kopplat till Rasilez. Avsaknad av mortalitetsdata är naturligtvis den 

viktigaste, men det finns även vissa problem med intraindividuell dosvariation kopplad till mat 

och en ökad frekvens av diarréer.  

Fördelar kan vara ett teoretiskt resonemang kring minskade nivåer av PRA.  


Landstingens läkemedelsförmånsgrupp anser att det inte finns något stöd för högre pris än ARB. 

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp anser också att Rasilez ska förses med samma 

begränsningar som ARB vad avser dess omfattande av läkemedelsförmåner. Ny värdering får 

göras när data avseende mortalitet föreligger.  


Landstingens läkemedelsförmånsgrupp förordar med hänvisning till ovanstående att Rasilez 

skall omfattas av läkemedelsförmånerna till samma prisnivå som ARB. 


Läkemedelsförmånsnämnden har haft överläggning med företaget. 
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SKÄLEN FÖR BESLUTET 
Enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett receptbelagt läkemedel 
omfattas av läkemedelsförmånerna och försäljningspris fastställas för läkemedlet under förut
sättning 
1.	 att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humanitära 
och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2.	 att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en 
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läke
medelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 

Läkemedelsförmånsnämnden gör följande bedömning. 

I genomgången av blodtryckssänkande läkemedel konstaterade Läkemedelsförmånsnämnden 
att det är angeläget att kunna behandla högt blodtryck och att det behövs ett flertal olika 
läkemedel i flera läkemedelsgrupper med i förmånerna så att behandlingen kan 
individualiseras. 

Studier av aliskiren har visat blodtryckssänkande effekter jämförbara med andra klasser av 
blodtryckssänkande läkemedel. I studier där aliskiren getts som tillägg till behandling med ett 
annat blodtryckssänkande läkemedel har behandlingen tolererats väl och i flera fall gett större 
blodtryckssänkning än enbart ursprungsbehandlingen. I jämförelse med andra 
kombinationsbehandlingar har kombinationsbehandling med aliskiren visat likvärdiga 
blodtryckssänkande effekter. 

Att behandla högt blodtryck med generiska ACE-hämmare kostar idag mindre än 200 kronor 
per år. Kostnaden för behandling med Rasilez är avsevärt högre. Läkemedelsförmånsnämnden 
bedömer att Rasilez vid generell användning inte har en effekt som svarar mot den högre 
kostnaden. 

När ACE-hämmare ger biverkning i form av besvärande rethosta har nämnden i 
genomgången av blodtryckssänkande läkemedel beslutat att patienten i stället ska kunna få ett 
liknande läkemedel. ARB-läkemedel, som inte ger denna biverkan, finns därför kvar inom 
läkemedelsförmånerna med begränsning. Nämnden har dock poängterat att vid behandling av 
patienter med en okomplicerad form av högt blodtryck bör man av kostnadsskäl även pröva 
en kalciumantagonist eller ett tiaziddiuretikum i lågdos innan man behandlar patienten med 
ett ARB-läkemedel.  

För att kunna besluta om en begränsad subvention måste det gå att tydligt urskilja den 
patientgrupp som ska få den begränsade subventionen.  

Läkemedelsförmånsnämnden anser att den aliskirendos som ska användas som jämförelsedos 
är 150 mg som är den rekommenderade dosen i produktresumén. Det begärda priset innebär 



  

   
  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

5 (5) 

2180/2007 

att kostnaden för behandling med Rasilez blir högre än för relevanta jämförelsedoser av 
samtliga ARB-läkemedel.  

I likhet med vad som gäller för ARB-läkemedel har det visats att behandling med aliskiren 
inte innebär någon ökad risk för hosta. Företaget har dock inte kunnat visa att läkemedlet i 
jämförelse med ARB-läkemedel tillför någon ytterligare nytta till den grupp patienter som får 
hosta som biverkning av ACE-hämmare. Ett mindre antal patienter som använt aliskiren har i 
studier fått dosberoende biverkningar i form av diarré. Någon värdering av detta har inte 
gjorts men företaget har ålagts av EMEA att följa upp förekomsten av diarré och påverkan på 
tjocktarmen.  

Företagets främsta argument för subvention är att vissa patienter har behov av ännu ett 
behandlingsalternativ. Det finns dock redan ett stort antal läkemedel för att behandla högt 
blodtryck inom läkemedelsförmånerna. Företaget har inte styrkt att Rasilez medför något 
mervärde jämfört med redan tillgängliga behandlingar. Läkemedelsförmånsnämnden finner 
att företaget inte heller har presenterat den dokumentation som krävs för att en specifik 
patientgrupp ska kunna omfattas av en begränsad subvention.  

Sammantaget konstaterar Läkemedelsförmånsnämnden att det finns tillgång till billigare 
behandlingsalternativ och att företaget inte har visat på fördelar med Rasilez som väger upp 
denna prisskillnad. Förutsättningarna i 15 § lagen om läkemedelsförmånerna m.m. är sålunda 
inte uppfyllda. Ansökan ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län. Överklagandet, som ska vara 
skriftligt, ska ställas till länsrätten, men ges in till Läkemedelsförmånsnämnden. Nämnden 
måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, 
annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet vidare till länsrätten för 
prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som begärts. 

Detta beslut har fattats av f.d. generaldirektör Axel Edling, professor Per Carlsson, överläkare 
Eva Andersén-Karlsson, docent Lars-Åke Levin, överläkare Rurik Löfmark, specialist i 
allmänmedicin Malin André, professor Rune Dahlqvist, docent Ellen Vinge, överläkare 
Gunilla Melltorp, f.d. riksdagsledamot Ingrid Andersson, vice förbundsordförande David 
Magnusson. Föredragande har varit apotekare Niklas Hedberg. I handläggningen har även 
deltagit apotekare Lisa Landerholm, hälsoekonom Johanna Jacob och chefsjurist Anna Märta 
Stenberg. 

Axel Edling
   Niklas Hedberg 


