
 

BESLUT 

Datum 

2013-09-02 

 

Vår beteckning 

3747/2012 

1 (2) 

 

Postadress 
Box 22520, 104 22  STOCKHOLM 

Besöksadress 
Fleminggatan 7 

Telefonnummer 
 08-5684 20 50 

Telefaxnummer 
08-5684 20 99 

 

  

 

FÖRETAG  Teva Sweden AB 

 Box: 1070 

251 10 Helsingborg 

 

 

 

 

 

SAKEN 

Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna; nu fråga om avskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket avskriver ärendet från vidare handläggning. 

 

  



 
 2 (2) 

   

  3747/2012 

   

 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i november 2012 på eget initiativ
1
 tagit 

upp frågan om G-CSF-preparat även fortsättningsvis ska ingå i läkemedelsförmånerna. 

Anledningen till att inleda omprövningen var att preparaten vid en översiktlig granskning 

framstod som huvudsakligen effektmässigt likvärdiga samtidigt som det förelåg 

prisskillnader. Den totala omsättningen för G-CSF-preparat i öppenvården har sjunkit från 

cirka 100 miljoner kronor år 2010 till cirka 67 miljoner kronor år 2012. 

 

De billigare läkemedelsalternativen används idag i stor utsträckning. Dessutom sker en 

betydande del av användningen inom slutenvården där priserna är väsentligen lägre än 

priserna inom förmånssystemet. Till följd av dessa förändringar som terapiområdet genomgått 

de senaste åren skulle prissänkningar inom ramen för läkemedelsförmånerna av de dyrare 

alternativen, Neulasta och Neupogen, till det billigaste filgrastimpreparatet Zarzio idag endast 

medföra att den totala läkemedelskostnaden minskade med cirka 7 miljoner kronor per år. För 

de patienter som inte själva kan injicera läkemedlen tillkommer dessutom transport- och 

administreringskostnader. Dessa kostnader blir högre för de preparat som ges dagligen än för 

det långverkande preparatet Neulasta. Sett ur ett samhällsperspektiv skulle därmed ingen 

samhällsbesparing förekomma. 

 

Mot denna bakgrund bedömer TLV att det saknas anledning att ifrågasätta att användningen 

av G-CSF-preparat i huvudsak är kostnadseffektiv. Det framstår därför inte som motiverat att 

i dagsläget vidta ytterligare åtgärder. TLV avskriver således ärendet från vidare handläggning. 

 

 

TLV avser att följa utvecklingen på terapiområdet och frågan om fortsatt subvention kan bli 

föremål för ny omprövning. 

 

 

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Christin Andersson. Föredragande har varit den 

medicinska utredaren Anja Wikström. I handläggningen har även juristen Ida Nordholm och 

hälsoekonomen Katarina Ericson deltagit. 
 

 

 

 

Christin Andersson 

 

 

    Anja Wikström 

                                                 
1
 Se 10 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 


