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Därför gör LFN en genomgång 

När Sverige fick nya regler för subvention i oktober 2002 var det inte prak
tiskt möjligt att på en gång pröva alla läkemedel enligt de nya reglerna. LFN 
gör nu en genomgång av cirka 2 000 läkemedel för att se om de ska vara 
subventionerade även i framtiden. Vart och ett av läkemedlen kommer att 
prövas enligt de nya reglerna och kommer antingen att behålla eller förlora 
sin subvention.  

Mer hälsa för pengarna 
Syftet är att få ut så mycket hälsa som möjligt av varje skattekrona som går 
till läkemedel. Vi sorterar ut de läkemedel som inte ger tillräcklig nytta ställd 
i relation till vad de kostar. Men det innebär inte att vi bara ska ha billiga 
läkemedel i förmånssystemet. Har läkemedlet tillräckligt positiva effekter på 
människors hälsa och livskvalitet och på samhällsekonomin i stort, då får de 
också kosta. 

Tre principer för beslut 
Vi ska vid beslut om subvention av ett läkemedel bland annat bedöma om 
det är kostnadseffektivt, vilket alltså innebär att vi väger nyttan av läkemedlet 
mot kostnaden. I bedömningen ska kostnadseffektiviteten vägas samman 
med två andra principer: behovs- och solidaritetsprincipen som innebär att 
de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser 
än andra patientgrupper, liksom människovärdesprincipen som innebär att 
vården ska respektera alla människors lika värde. 

49 grupper ska granskas 
I genomgången prövar vi läkemedlen sjukdomsområde för sjukdomsom
råde. Totalt omfattar genomgången 49 läkemedelsgrupper och turordningen 
bestäms av hur stort försäljningsvärdet var i respektive grupp under 2003. 
De läkemedel som sålde för mest kommer först. De två första grupperna, 
läkemedel mot migrän och läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra, 
är dock pilotgrupper som valts utifrån andra kriterier. Genomgången av dessa 
två grupper presenterades 2005 och 2006. 

Omfattande utredningsarbete 
Innan beslut fattas genomför vi en omfattande utredning och analys av data 
om medicinsk effekt och kostnadseffektivitet som vi ber företagen skicka 
in om sina läkemedel. Vi går också igenom den vetenskapliga medicinska 
och hälsoekonomiska litteratur som finns för den grupp av läkemedel som 



 

7 g enomgng en  a v  l  k em ed e l  mot  a s tm a ,  k o l  o c h  ho s ta  

granskas. Vidare behöver vi ibland konstruera egna hälsoekonomiska model
ler. Varje genomgång avslutas med att vi publicerar en slutrapport. Rapporten 
innehåller bland annat en redovisning av kunskapsläget om den aktuella 
gruppen. Till rapporten gör vi en sammanfattning som trycks separat. 

Granskas av utomstående 
Den kunskapssammanställning av medicinsk effekt och hälsoekonomisk 
dokumentation som vi presenterar i slutrapporten har granskats av utomstå
ende medicinska experter. Rapporten har också skickats för synpunkter till 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen. Berörda företag och patientorganisationer samt Landstingens 
läkemedelsförmånsgrupp har också fått lämna synpunkter. 

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? 
När vi beslutar om ett läkemedel ska subventioneras ska vi bland annat 
bedöma om läkemedlet är kostnadseffektivt. Eller enklare uttryckt om 
läkemedlet är prisvärt – det vill säga om behandling med läkemedlet kostar 
en för samhället rimlig summa pengar i förhållande till de hälsovinster som 
läkemedlet ger. Hur stor läkemedelsnotan blir, är alltså inget bra mått på om 
vi använder tillräckligt mycket och rätt läkemedel. Det viktiga är istället att 
användningen av ett läkemedel är kostnadseffektiv, inte bara för sjukvården, 
utan för samhället i stort. Att ta reda på hur kostnadseffektivt ett läkemedel 
är ger oss ett underlag för att kunna prioritera och därmed använda resur
serna på bästa sätt. 

Nyttan vägs mot kostnaden 
Vad betyder det då att användningen av ett läkemedel är kostnadseffektiv? 
För det första betyder det inte att alla billiga läkemedel är kostnadseffektiva, 
medan dyra inte är det. När vi räknar ut om ett läkemedel är kostnadseffek
tivt, lägger vi först ihop alla kostnader som är förknippade med att använda 
läkemedlet. Det är först och främst priset på produkten. Men kostnader kan 
också uppstå om patienten måste besöka läkare för att få läkemedlet, eventu
ella ytterligare sjukvårdsinsatser som krävs, de biverkningar som läkemedlet 
eventuellt medför med mera. 

Sen väger vi den totala kostnaden mot den nytta läkemedlet för med sig, 
främst i form av bot, lindring och ökad livskvalitet för patienten. Men vi 
räknar också in att användningen av läkemedlet kanske innebär besparingar 
på andra ställen inom sjukvården genom att patienten inte behöver besöka 
läkare så ofta, slipper läggas in på sjukhus, opereras med mera. Det räcker 
dock inte för att få ett samhällsperspektiv. Vi väger också in om läkemedlet 
gör att patienten kan arbeta och försörja sig och bidra till vårt gemensamma 
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välstånd i stället för att vara sjukskriven och kanske förtidspensioneras. Här 
hamnar vinsterna både hos den enskilde, i produktionen och hos staten som 
slipper utgifter för sjukskrivning och förtidspensioneringar. Om patienten är 
äldre kanske användningen leder till att hon eller han klarar sig bättre själv 
utan så mycket hjälp från kommunens äldreomsorg eller av anhöriga. Det är 
också en samhällsekonomisk vinst som sätts på plussidan i en kostnadseffek
tivitetsanalys. 

Behöver inte leda till besparingar 
Ibland händer det att de goda effekterna av ett läkemedel är så stora att de 
helt väger upp alla kostnader. Då säger man att behandlingen är kostnads
besparande. Men så höga krav ställer vi inte för att anse att användningen av 
ett läkemedel är kostnadseffektiv, det vill säga har en rimlig kostnad ställd i 
relation till effekten och därför bör subventioneras. Att människor blir friska, 
slipper ha ont och kan leva ett mer normalt liv genom att ta ett läkemedel har 
ett stort värde som samhället är berett att betala för.     
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Sammanfattning 

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har i denna genomgång granskat läke
medel som används mot astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och 
hosta. Granskningen omfattar även läkemedel som används vid cystisk fibros. 
Totalt omfattar genomgången knappt femtio läkemedel som sedan tidigare 
finns i läkemedelsförmånerna. 

Den här granskningen är en del av vår genomgång av hela läkemedelssorti
mentet. I den prövar vi om läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna ska 
subventioneras även i framtiden. Varje läkemedel prövas var för sig och kom
mer antingen att behålla eller förlora sin subvention. Syftet med arbetet är att 
få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel. 
Det här är den tredje läkemedelsgruppen i genomgången som presenteras. 
Tidigare har vi presenterat genomgången av läkemedel mot migrän samt 
läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. 

Läkemedel mot astma, KOL, cystisk fibros och hosta 
För att behandla astma, KOL, cystisk fibros och hosta används läkemedel för 
att vidga luftvägarna, dämpa inflammation och minska slembildning. 

Samma läkemedel används ofta mot flera olika sjukdomar, detta gäller särskilt 
läkemedel mot astma och KOL. Samma läkemedel kan också finnas i olika 
former. Det kan till exempel finnas både som tablett, lösning som ska drickas, 
lösning som ska användas i nebulisator (en apparat för att inandas läkemedel) 
och pulver för inhalation. För läkemedel som inhaleras finns det flera olika 
inhalationshjälpmedel. Flera läkemedel finns också som kombinationsprepa
rat. 

Läkemedel mot hosta är äldre läkemedel. Det saknas ofta vetenskaplig doku
mentation som styrker den medicinska effekten av dessa läkemedel. 

Sju läkemedel förlorar subventionen 
Totalt behåller drygt 40 läkemedel sin subvention. Sju läkemedel förlorar 
sin subvention samtidigt som den begränsas för ett läkemedel. Av dessa åtta 
läkemedel som berörs av våra beslut är fem hostmediciner och tre läkemedel 
mot astma. Vi har fattat beslut om att ta bort subventionen för ytterligare två 
läkemedel men dessa två beslut har överklagats (se tabell 1). 

För astmaläkemedlen finns det billigare alternativ kvar inom förmånen med 
lika bra eller bättre medicinsk effekt. 
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Vi anser att hosta och slem till följd av en förkylning ger upphov till så kort
variga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera läkemedel 
mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt ganska svag 
och otillfredsställande dokumenterad. 

Subventionssystemet är produktinriktat vilket innebär att subventionen knyts 
till produkten. Det finns två möjligheter för subvention: generell och begrän
sad subvention. Generell subvention innebär att ett läkemedel är subventio
nerat för hela användningsområdet. Begränsad subvention innebär att ett 
läkemedel bara är subventionerat till ett visst användningsområde eller viss 
patientgrupp. 

Tabell 1: Läkemedel som får generell, begränsad eller ingen 
subvention från och med den 1 oktober 2007. 

Generell subvention: 
•	 Acetylcystein •	 Mucomyst 
•	 Aerobec •	 Oxis	Turbuhaler 
•	 Aerobec	Autohaler •	 Pulmicort 
•	 Airomir •	 Pulmicort	Turbuhaler 
•	 Airomir	Autohaler •	 Pulmozyme 
•	 Atrovent •	 Salbutamol	Arrow 
•	 Bambec •	 Seretide	Diskus 
•	 Beclomet	Easyhaler •		 Seretide	Evohaler 
•	 Becotide •	 Serevent	Diskus 
•	 Bricanyl •	 Singulair 
•	 Bricanyl	Depot •	 Spiriva 
•	 Bricanyl	Turbuhaler •	 Symbicort	Turbuhaler 
•	 Budensonid	Arrow •	 Teofyllamin	Ipex 
•	 Buventol	Easyhaler •	 Teovent	(oral	och	rektal	lösning) 
•	 Combivent •	 Ventoline 
•	 Flutide	Diskus •		 Ventoline	Diskus 
•	 Flutide	Evohaler •		 Ventoline	Evohaler 
•	 Foradil •	 Ventoline	Depot 
•	 Giona	Easyhaler •	 Viskoferm 
•	 Ipramol •	 Xolair 
•	 Ipratropiumbromid	Arrow 

Begränsad subvention: 
•	 Bisolvon	 

Bisolvon	subventioneras	bara	för	patienter	med	cystisk	fibros	eller	primär	ciliär	 
dysfunktion.	 

Ingen subvention: 
•	 Efedrinhydroklorid	APL	(oral	lösning) •	 		Mollipect 
•	 Efedrinhydroklorid	i	Quilla	Simplex	APL •	 		Teovent	(tablett) 
•	 Lepheton	-	Desentol	APL •	 		Theo-Dur 
•	 Lomudal	(inhalationspulver) 

Överklagade beslut: 
•	 Asmanex	Twisthaler	 •	 		Efedrinhydroklorid	APL	(kapsel) 

Två	beslut	om	att	ta	bort	subvention	har	överklagats.	Dessa	läkemedel	kom	mer	 
därför	att	få	behålla	sin	subvention	som	tidigare	tills	domstol	beslutat	annat. 
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Beslut frigör 40 miljoner kronor per år 
Besluten i denna genomgång beräknas frigöra cirka 40 miljoner kronor per 
år. Pengarna som frigörs skulle kunna användas till andra angelägna områden 
inom sjukvården. 

Besluten börjar gälla från den 1 oktober 2007, om de inte har överklagats. 
Därefter subventioneras inte de läkemedel som lyfts ur förmånerna. För 
de beslut som överklagats kommer de aktuella läkemedlen att vara fortsatt 
subventionerade till dess att domstol beslutat annat. En lista över vilka beslut 
som överklagats finns tillgänglig på LFN:s hemsida. 

Läkemedlen säljer för 1,8 miljarder 
Läkemedlen i denna genomgång har ett försäljningsvärde motsvarande 1,8 
miljarder kronor (se tabell 2). Patienterna betalar själva cirka en fjärdedel av 
kostnaderna i så kallad egenavgift. Försäljningen domineras av inhalations
medel i pulverform som står för närmare 60 procent av försäljningen. Dessa 
används framför allt för att behandla astma, men också vid KOL. 

De senaste fem åren har det skett vissa förskjutningar i försäljningen. Kom
binationsläkemedlen har ökat ganska kraftigt. Samtidigt kan man se en viss 
nedgång i försäljningen av inflammationsdämpande läkemedel för inhalation 
och långverkande luftrörsvidgande, vilka är beståndsdelarna i kombinations
medlen. Det är dock tydligt att ökningen inte enbart kan förklaras med att 
dessa två grupper har minskat i motsvarande grad. En trolig orsak kan vara 
en ökad användning av kombinationsläkemedel vid KOL. 

Det finns ett antal läkemedel mot hosta. Flera är receptfria och bara ett fåtal 
ingår i läkemedelsförmånerna. Försäljningen inom förmånerna består huvud
sakligen av två preparat, Mollipect och Acetylcystein. 
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Tabell 2: Fördelning av försäljning för läkemedel i genomgången astma, 
KOL och hosta. 

Läkemedelsgrupp Försäljningsvärde	2006	(Mkr)	 

Luftrörsvidgande	medel	för	inhalation 966 

Inflammationsdämpande	läkemedel	för	inhalation	 
samt	antikolinergika 

536 

Luftrörsvidgande	medel	i	övriga	beredningsformer 14 

Övrigt	 88 

Slemlösande 120 

Hosthämmande	medel 12 

Hosthämmande	medel	i	kombination 58 

Totalt 1	794 

Samhällsekonomiska kostnader på flera miljarder 
Behandling av en sjukdom består inte bara av kostnaden för läkemedel. 
Sjukdomarna kan också orsaka andra kostnader för samhället. För astma 
och KOL uppgår dessa kostnader till flera miljarder. Sjukdomarna orsakar 
kostnader inom både öppen- och slutenvården i form av extra läkarbesök, 
akutbesök och sjukhusvistelser. Till detta kommer kostnader för bland annat 
sjukfrånvaro. 

Hosta och andra problem orsakar sannolikt kostnader både direkt i sjukvår
den och indirekt genom exempelvis sjukfrånvaro eller minskad produktivitet 
på arbetet. De totala samhällsekonomiska kostnaderna av problem med hosta 
är dock inte kända. 

Motivering av beslut 
Vid bedömning av om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna ska vi 
beakta de tre principer som anges i lagen om läkemedelsförmåner. De tre 
principerna är: 

•	 kostnadseffektivitetsprincipen 
•	 behovs-	och	solidaritetsprincipen 
•	 människovärdesprincipen 

Vi ska bedöma om ett läkemedel är kostnadseffektivt, vilket innebär att vi 
väger nyttan av läkemedlet mot kostnaden. Vi ska också väga in de två andra 
principerna i vår bedömning. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att 
de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än 
andra patientgrupper. Människovärdesprincipen innebär att vården 
ska respektera alla människors lika värde. 
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Behandling av astma och KOL är kostnadseffektivt 
Astma och KOL är sjukdomar som kan ha stor påverkan på individens 
livskvalitet. De kan dessutom innebära en ökad risk att dö i förtid, även 
om risken minskat betydligt sedan introduktion av bland annat inflamma
tionsdämpande (steroider) och luftrörsvidgande läkemedel. Om läkemedlen 
används enligt gällande rekommendationer finns det stöd i den vetenskapliga 
litteraturen för att stegen i behandlingstrappan för astma är kostnadseffektiva. 

Det hälsoekonomiska stödet för läkemedlen vid behandling av KOL är något 
svagare. Vi bedömer att långverkande luftrörsvidgare och antikolinergika är 
kostnadseffektiva jämfört med ingen behandling och det är även inhalations
steroider. Alla läkemedel på detta område är dock inte kostnadseffektiva. 

Cystisk fibros är en svår sjukdom 
Problem med slem i luftvägarna kan vara ett resultat av olika sjukdomar, allt 
ifrån förkylning till konstant överproduktion av slem vid cystisk fibros. Cys
tisk fibros är en svår, kronisk sjukdom som leder till stora livskvalitetsförluster 
och kraftigt ökad risk för förtida död. Det är därför angeläget att slemlösande 
läkemedel subventioneras för dessa patienter.  

Hosta är inte en svår sjukdom 
Vi anser att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning ger upphov 
till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera 
läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt 
sett svag och otillfredsställande dokumenterad. Patienter som vill använda 
dessa läkemedel får därför stå för kostnaden själv. 

Beslut för de enskilda läkemedlen i denna genomgång 
Här följer en sammanfattning av huvudpunkterna i besluten. 

Kort- och långverkande luftrörsvidgande 
medel för inhalation kvar i förmånerna 
Samtliga luftrörsvidgande läkemedel blir kvar i förmånerna. Dessa läkemedel 
används främst för behandling av astma och KOL, men förekommer även i 
basbehandlingen av cystisk fibros. 

Vi anser att det är viktigt med ett brett utbud av läkemedel i denna grupp. 
Kortverkande luftrörsvidgare används för att häva en akut förträngning av 
luftrören och det är därför värdefullt att patienten kan välja mellan olika 
verksamma ämnen och olika inhalatorer. 

Vi har inte hittat några kliniska studier som kan visa att det skulle vara någon 
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skillnad i effekt mellan läkemedlen. Vi kan dock konstatera att det finns skill
nader i pris. Vi anser att skillnaden inte är större än att den är acceptabel 
med hänsyn till att det rör sig om en akutbehandling. 

De kortverkande luftrörsvidgare som blir kvar i förmånerna är: Airomir 
(sabutamol), Airomir Autohaler (sabutamol), Bambec (bambuterol), Brica
nyl (terbutalin), Bricanyl Turbuhaler (terbutalin), Salbutamol Arrow (salbu
tamol), Buventol Easyhaler (salbutamol, Ventoline (salbutamol), Ventoline 
Diskus (salbutamol) och Ventoline Easyhaler (salbutamol). 

Långverkande luftrörsvidgare ska också vara kvar i förmånerna. Dessa läke
medel används främst för underhållsbehandling. Det finns gott om hälso
ekonomiska studier som talar för att luftrörsvidgare är kostnadseffektiva för 
underhållsbehandling av astma i kombination med inhalationssteroid. Det 
förekommer skillnader i pris mellan preparaten. För dessa läkemedel anser 
vi att prisskillnaden är acceptabel eftersom det ger patienterna tillgång till 
flera verksamma ämnen och inhalationshjälpmedel. 

De långverkande luftrörsvidgare som blir kvar i förmånerna är: Foradil (for
moterol), Oxis Turbuhaler (formotorol) och Serevent Diskus (salmeterol). 

Inflammationsdämpande medel för inhalation 
– Inte motiverat att subventionera Asmanex 
Inhalationssteroider har en väl dokumenterad effekt och en given plats i 
terapin för astma. Behandling med inhalationssteroider som grupp får också 
betraktas som kostnadseffektivt. Därmed inte sagt att alla inhalationssteroider 
är kostnadseffektiva. 

Vi bedömer att inflammationsdämpande medel vid jämförbara doser har 
liknande effekt vad avser astma. Vid dessa doser finns det stora skillnader i 
pris mellan produkterna. Prisskillnaden varierar beroende på vid vilken dos 
man jämför. De dyraste preparaten är mellan 30 och 70 procent dyrare än 
det billigaste. Vi finner att kostnaden i relation till effekten inte motiveras för 
Asmanex Twisthaler (mometason). Därför är det inte rimligt att Asmanex ska 
behålla sin subvention. 

Läkemedelsföretaget som säljer Asmanex har inte visat att den ökade kost
naden som behandling med läkemedlet innebär tillför någon ökad nytta 
jämfört med övriga inhalationssteroider. Asmanex är 60 till 70 procent dyrare 
än det billigaste alternativet. Vi anser att prisskillnaden inte är acceptabel 
och att det inte är värt att betala så mycket för ytterligare en produkt i detta 
sortiment, som redan är stort. 
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Företaget har överklagat detta beslut varför Asmanex får behålla subventio
nen tills domstol har beslutat annat. 

De övriga sju inflammationsdämpande inhalationssteroiderna behåller sin 
subvention. Vidare kommer inhalationssteroider i spray och lösning för 
nebulisator vara kvar i förmånerna. Det är angeläget att ha kvar dessa prepa
rat i förmånerna eftersom dessa läkemedelsformer främst används för be
handling av barn och svårt sjuka. 

De inflammationsdämpande läkemedel som blir kvar i förmånerna är: Aero
bec (beklometason), Aerobec Autohaler (beklometason), Asmanex (mometa
son), Beclomet Easyhaler (beklometason), Becotide (beklometason), Budeso
nid Arrow (budesonid), Flutide Diskus (flutikason), Flutide Evohaler (fluti
kason), Giona Easyhaler (budesonid), Pulmicort (budesonid) och Pulmicort 
Turbuhaler (budesonid). 

Antikolinergika kvar i förmånerna 
Läkemedlen i gruppen används i stort sett uteslutande vid KOL, men Atro
vent (ipratropium) kan även användas vid astma. Vi anser att både Spiriva 
och att samtliga beredningsformer som innehåller det verksamma ämnet 
ipratropium ska vara kvar i förmånerna. Ipratropium har en dokumenterad 
effekt på lungfunktion och andnöd hos patienter med KOL. Det kan även 
ha effekt på astmasymtom. Spiriva är något dyrare än ipratropium, men det 
finns stöd för att Spiriva är kostnadseffektivt vid behandling av KOL. 

Det antikolinergika som blir kvar i förmånerna är: Atrovent (ipratropium), 
Ipratropiumbromid Arrow (ipratropium) och Spiriva (tiotropium). 

Kombinationsläkemedel kvar i förmånerna 
Samtliga kombinationsläkemedel blir kvar i förmånerna. Seretide och Symbi
cort är en kombination av en långverkande luftrörsvidgare och ett inflamma
tionsdämpande preparat (steroid). Det finns prisskillnader mellan preparaten, 
men vi anser att de är godtagbara. Vi anser att det är viktigt att det finns 
tillgång till de båda kombinationspreparaten och inhalatorerna. 

Det är visat att det är kostnadseffektivt att lägga till långverkande luftrörs
vidgare till inhalationssteroider vid otillräcklig effekt, främst vid astma, men 
även vid KOL. Läkemedelskostnaden blir lägre med ett kombinationspre
parat än om man köper läkemedlen var för sig. Det är dock viktigt att först 
prova ut lägsta effektiva dos med vartdera läkemedlet för sig innan man går 
över på ett kombinationspreparat. Detta för att undvika en för hög under
hållsdos av inhalationssteroiden. 
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Vi anser att en kombination av en antikolinergika och en kortverkande 
luftrörsvidgare är av värde för patienter som är i ständigt behov av båda de 
ingående verksamma ämnena. Kombinationspreparaten Combivent och 
Impramol är mellan 10 och 30 procent billigare än vart och ett av läkemed
len för sig. 

De kombinationsläkemedel som blir kvar i förmånerna är: Combivent (salbu
tamol och ipratropium), Ipramol (salbutamol och ipratropium), Seretide 
Diskus (flutikason och salmeterol), Seretide Evohaler (flutikason och salmete
rol) och Symbicort Turbuhaler(budesonid och foromterol). 

Singulair kvar i förmånerna 
Singulair (montelukast) i form av granulat och tuggtablett är värdefullt för 
barn med infektionsutlöst astma. Läkemedlet är lätt att ta och det anses även 
vara relativt fritt från biverkningar. Vi anser att det är särskilt värdefullt med 
andra beredningsformer till barn som kan ha svårigheter att använda inhala
tionsutrustning på rätt sätt. 

Singulair tablett har fördelar som gör att vi bedömer att den trots ett högre 
pris ska fortsätta att ingå i förmånerna. Singulair har en inflammationsdäm
pande effekt som skiljer sig mot den inflammationsdämpande effekten av 
inhalationssteroider. Detta kan vara värdefullt för en viss typ av astmatiker. 
Den har även en annan biverkningsprofil än långverkande luftrörsvidgare. 

Vi understryker att det är viktigt att man provar behandling med andra inha
lationssteroider och långverkande luftrörsvidgare innan Singulair på grund av 
den höga kostnaden. Det är också mycket viktigt att effekten utvärderas och 
att behandlingen avslutas om den inte ger resultat, för att behandlingen ska 
vara kostnadseffektiv. 

Teofylliner för akutbehandling kvar i förmånerna 
Teofylliner används vid akut- och underhållsbehandling av astma. Gruppen 
har även en viss användning vid KOL, men rekommenderas inte som generell 
behandling bland annat på grund av biverkningar och risk för att problem 
kan uppstå om dessa läkemedel används tillsammans med andra läkemedel 
(interagerar) samt risk för förgiftning. 

Teofylliner i form av injektionsvätska samt oral och rektal lösning används 
främst för akutbehandling. Den största användningen hanteras därför inom 
slutenvården. 
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De experter som vi anlitat understryker att det finns patienter som får ovan
stående beredningar av teofylliner utskrivet på recept. Det är främst patienter 
med frekventa astmaanfall som inte lyckas häva anfallet med kortverkande 
luftrörsvidgare. I dessa fall kan patienten få hjälp att häva anfallet genom att 
lägga till teofyllin. Barn utgör en del av patientgruppen och barnläkare ser 
därför att det finns ett behov av att ha läkemedlet i förmånerna. 

De teofylliner som blir kvar i förmånerna är: Teofyllamin Ipex (teofyllin), 
injektionsvätska och Teovent (kolinteofyllinat) i oral och rektal lösning. 

Teofylliner för underhållsbehandling tas ut ur förmånerna 
Vi anser att det inte är visat att underhållsbehandling med teofylliner är 
kostnadseffektivt. Dessutom finns det modernare läkemedel som är bättre 
dokumenterade både vad gäller effekt och säkerhet. 

Den medicinska effekten av teofylliner är svårbedömd. Det finns ingen lit
teratur som visar att teofyllin skulle vara kostnadseffektivt i jämförelse med 
modernare läkemedel. 

De teofylliner som förlorar sin subvention är: Teovent (kolinteofyllinat) i 
tablettform och Theo-Dur (teofyllin) depottablett. 

Lomudal tas ut ur förmånerna 
Vi anser att den ökade kostnad som behandling med Lomudal innebär inte 
vägs upp av några medicinska eller ekonomiska fördelar. Lomudal ska därför 
inte ingå i läkemedelsförmånerna. Läkemedlet har ingen tydlig effekt på 
astma enligt nyare studier. Det kan ha effekt på ansträngningsutlöst astma, 
men där finns billigare behandling tillgänglig. 

Lomudal finns tillgängligt i flera olika beredningsformer. I den här genom
gången berörs bara Lomudal inhalationspulver i kapsel. Vårt beslut påverkar 
inte de övriga beredningsformerna ögondroppar, nässpray och oral lösning.  

Xolair kvar i förmånerna 
Xolair är ett läkemedel som bara ska användas av personer med svår allergisk 
astma. Vi beslutade i mars 2006 att Xolair ska ingå i läkemedelsförmånerna. 
Vi konstaterar att den bedömning som vi gjorde då fortfarande gäller. Beslu
tet är bland annat förenat med uppföljningsvillkor. Företaget ska följa upp 
användningen av Xolair i klinisk praxis. Uppföljningarna ska redovisas till oss 
senast den 31 december 2010. 
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Acetylcystein kvar i förmånerna 
Vi anser att brustabletter med acetylcystein ska var kvar i läkemedelsförmå
nerna. 

Vi bedömer att det kan vara motiverat att subventionera långtidsbehandling 
med acetylcystein av KOL-patienter med kronisk bronkit, samt för patienter 
med cystisk fibros. 

Acetylcystein används i basbehandlingen av patienter med cystisk fibros och 
patienter med primär ciliär dysfunktion. Sjukdomarnas svårighetsgrad är hög. 
Vidare är detta patienter med stora medicinska behov där behandlingsalter
nativ saknas eller är starkt begränsade. 

Acetylcystein finns även i form av lösning för nebulisator. Läkmedlet används 
i basbehandlingen av patienter med cystisk fibros. Acetylcystein som lösning 
för nebulisator ska också vara kvar i förmånerna. 

Däremot anser vi att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning 
ger upphov till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att 
subventionera läkemedel mot dessa symtom. Det finns inte heller någon 
dokumentation som stödjer en sådan användning av acetylcystein. 

Frågan är om sådan användning borde undantas från subvention. Vi bedömer 
dock att det i detta fall skulle vara svårt att upprätthålla en sådan begränsning 
i praktiken. 

De läkemedel som blir kvar i förmånerna är: Acetylcystein (acetylcystein), 
Muscomyst (acetylcystein) och Viskoferm (acetylcystein). 

Flera läkemedel mot hosta förlorar subvention 
Vi anser att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning ger upphov 
till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera 
läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt 
sett svag och otillfredsställande dokumenterad. Patienter som vill använda 
dessa läkemedel får därför stå för kostnaden själv. 

Mollipect innehåller en slemlösande (bromhexin) och en luftrörsvidgande 
(efedrin) komponent. De studier som finns visar att den slemlösande kom
ponenten (bromhexin) kan ha en viss, men dock liten effekt på slemmets 
klibbighet, men däremot ingen effekt på hosta, andnöd eller lungfunktion. 
Efedrin verkar luftrörsvidgande men har ingen effekt på hosta om den inte 
beror på en luftrörsförträngning. Det finns andra luftrörsvidgare som är bil
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ligare, bättre dokumenterade och har en bättre biverkningsprofil om det finns 
behov av luftrörsvidgande effekt.  

Effekten av Lepheton-Desentol är dåligt dokumenterad. Det saknas veten
skapligt stöd för att det skulle ha någon effekt vid behandling av krupphosta. 
Inte heller i Läkemedelsboken rekommenderas Lepheton-Desentol vid krupp. 
Där rekommenderar man istället kortison antingen inhalerat eller i tablett
form. Det finns också vetenskapligt stöd för detta. Läkemedlen Lepheton 
respektive Desentol har inte heller var för sig ingått i förmånerna. 

De läkemedel som LFN uteslutit ur förmånerna är: Mollipect (bromexin/ 
efedrin), Lepheton-Desentol (efedrin/etylmorfin/difenhydramin), Efedrinhy
droklorid APL, oral lösning och kapsel (efedrinhydroklorid) och Efedrinhy
droklorid i Quilla Simplex APL (efedrinhydroklorid). 

Beslutet att Efedrinhydroklorid APL, kapsel, ska tas ut ur förmånerna har 
överklagats. Detta läkemedel får därför behålla sin subvention tills domstol 
beslutat annat. 

Pulmozyme kvar i förmånerna 
Pulmozyme används för att behandla cystisk fibros. Inget motsvarande 
läkemedel finns på marknaden. Cystisk fibros är en svår, kronisk sjukdom 
som leder till stora livskvalitetsförluster och kraftigt ökad risk för förtida död. 
Det är därför angeläget att slemlösande läkemedel subventioneras för dessa 
patienter.  

Begränsad subvention för Bisolvon 
De patienter med cystisk fibros och primär ciliär dysfunktion som behöver 
Bisolvon bör få läkemedlet subventionerat. De allra flesta använder Bisolvon 
för inhalation, men de bör även få subvention för Bisolvon tablett då det 
handlar om sjukdomar som leder till stora livskvalitetsförluster. 

Vi anser att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning ger upphov 
till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera 
läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt 
sett svag och otillfredsställande dokumenterad. Patienter som vill använda 
dessa läkemedel får därför stå för kostnaden själv. 

Subventionen för Bisolvon tablett kommer därför att begränsas att bara gälla 
för patienter med cystisk fibros eller primär ciliär dysfunktion. 
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1. INLEDNING 

Läkemedelsförmånsnämnden gör en genomgång av cirka 2 000 läkemedel 
för att se om de ska vara subventionerade även i framtiden. I genomgången 
prövar vi läkemedlen sjukdomsområde för sjukdomsområde. I den grupp vi 
nu går igenom ingår läkemedel som används vid astma, kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), hosta samt cystisk fibros. 

När Sverige fick nya regler för subvention den 1 oktober 2002 var det inte 
praktiskt möjligt att på en gång pröva alla läkemedel som redan var subven
tionerade enligt de nya reglerna. 

Totalt omfattar genomgången 49 grupper och turordningen bestäms av hur 
stort försäljningsvärdet var i respektive grupp under 2003. Vi går igenom 
grupperna med störst försäljning först. 
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2. SJUKDOMAR 

Astma och KOL är sjukdomar som försämrar luftflödet och därmed påverkar 
förutsättningarna för att upprätthålla tillräcklig syresättning av blodet. 

Vid cystisk fibros är lungfunktionen nedsatt på grund av onormal slempro
duktion i luftvägarna. Hosta är inte en sjukdom, utan en reflex för att få bort 
oönskade partiklar från luftvägarna.  

Astma, cystisk fibros och hosta förekommer hos både barn och vuxna, medan 
KOL främst drabbar äldre. 

2.1 Astma 
Astma är en bestående inflammatorisk rubbning i luftvägarna. Inflammatio
nen ökar känsligheten i luftvägarna och gör att dessa svullnar. Svullnaden gör 
att det blir svårare för luften att flöda in och framförallt ut ur lungorna. Pa
tienterna upplever att det piper i bröstet, de kan känna sig andfådda, uppleva 
tryckkänsla över bröstet och få hosta. Symtomen är ofta svårare under natten 
eller tidigt på morgonen. [1] 

Vanliga symtom är också attackvis andnöd, till exempel vid kyla, ansträng
ning eller luftvägsinfektion. Vissa personer drabbas av upprepade svåra 
astmaanfall som kan vara livshotande. Inläggning på sjukhus och dödsfall på 
grund av astma har blivit ovanligare. Mellan 1987 och 1997 minskade dessa 
med två tredjedelar. 1989 avled 456 personer i astma. Motsvarande siffra 
2004 var 151. [2] 

Astma är en kronisk sjukdom som kan vara en stor belastning för individen i 
skolan, på arbetet och på fritiden. [3] 

Förekomst av sjukdomen 
Astma börjar ofta i barndomen. Antalet skolbarn med astma har fördubblats 
de senaste tjugo åren och ligger idag runt åtta till tio procent. Astma som 
börjar i barndomen har en relativt god prognos och när barnen nått vuxen 
ålder är drygt hälften fria från symtom. 

Även bland vuxna har antalet astmatiker fördubblats. Drygt åtta procent 
av den vuxna befolkningen har i dag sjukdomen. Det är ovanligt att vuxna 
astmatiker blir symtomfria. Detta sker hos knappt en procent per år. [1] 
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Vårdbehov 
Trots att fler personer får astma minskar både antalet vårddagar och dödlighe
ten, både för vuxna och barn. Denna utveckling speglar en ökad symtomkon
troll och förbättrad livskvalitet mycket tack vare tydliga nationella riktlinjer 
för astmabehandling, samt nya och rätt använda astmaläkemedel. [1] 

Svårighetsgrad och behandlingsmål 
Det finns två olika sätt att klassificera hur svår astman är. Man kan bedöma 
svårighetsgraden innan patienten börjar med underhållsbehandling (se bilaga 
1). Ett annat sätt är att bedöma förekomst av symtom och hur bra lungorna 
fungerar vid pågående underhållsbehandling. Målet med läkemedelsbe
handling är att få kontroll över sjukdomen, det vill säga att patienten är fri 
från symtom och biverkningar och i övrigt inte påverkas av sjukdomen i sin 
vardag. Målen med behandlingen beskrivs i faktaruta 1. 

•	 Patienten	ska	vara	fri	från	symtom 
•	 Patienten	ska	inte	ha	störande	biverkningar	av	astmamedicinen	 
•	 Perioder	när	astman	blir	värre	ska	förebyggas 
•	 Patienten	ska	kunna	behålla	en	normal	aktivitetsnivå 
•	 Lungornas	normala	prestationsförmåga	ska	behållas 
•	 En	bestående	förträngning	av	luftrören	ska	förhindras	 

Faktaruta 1: Mål med fulländad astmabehandling. 

Underhållsbehandling av astma hos ungdomar och vuxna 
Läkemedelsbehandlingen måste anpassas efter hur svår sjukdomen är. Vid 
tillfälliga besvär rekommenderas inhalation (inandning) av kortverkande 
luftrörsvidgare vid behov (steg 1 i Läkemedelsverkets behandlingstrappa som 
visas i figur 1). 

Om symtomen återkommer mer än två gånger per vecka, bör man lägga 
till daglig inhalation av inflammationsdämpande läkemedel (steroider) i så 
låg dos som möjligt. Om patientens symtom tillfälligt försämras kan dosen 
inflammationsdämpande ökas med två till fyra gånger under några veckor 
(steg 2). 

Om underhållsbehandling med låg till medelhög dos av inflammationsdäm
pande inte ger tillräcklig effekt lägger man till en långverkande luftrörsvid
gare, antingen separat eller som kombinationsprodukt. Om långverkande 
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luftrörsvidgare inte är lämpligt kan man prova att lägga till antileukotrien 
(steg 3). 

Nästa steg i behandlingen är att öka dosen inflammationsdämpande och fort
sätta med tilläggsbehandling (steg 4). Om effekten är otillfredsställande trots 
denna behandling kan det bli nödvändigt att ge inflammationsdämpande 
i tablettform (steg 5) [4]. Vi går inte igenom steroider i tablettform denna 
gång. 

År 2006 introducerades ett nytt läkemedel för behandling av svår allergisk 
astma (Xolair). Detta finns ännu inte med i behandlingsrekommendationer
na, men det troligaste är att läkemedlet hamnar i steg 4 eller 5.  

Tillägg av kortison i tablettform. 

Inhalerat kortison i hög dos 
+ ytterligare underhållsbehandling. 

Inhalerat kortison i medelhög dos 
+ ytterligare underhållsbehandling, 
I första hand långverkande luftrörs
vidgare. Möjligen antileukotrien. 

Inhalerat kortison i låg – medelhög dos 
+ kortverkande luftrörsvidgare vid behov. 

Kortverkande luftrörsvidgare vid behov. 
Eventuellt kromoglikat i förebyggande syfte. 1 

2 

3 

4 

5 

Figur 1. Läkemedelsverkets behandlingstrappa för underhållsbehandling av astma 
hos ungdomar och vuxna. 

Underhållsbehandling av astma hos barn 
Läkemedelsbehandling till barn måste anpassas efter hur svår astman är. 
Utöver detta måste man ta hänsyn till barnets ålder, risk för biverkningar 
av behandlingen, eventuell allergi och social situation. Barn över två år får 
ungefär samma behandling som vuxna, medan barn under två år får annan 
utrustning för inhalation och andra doser. Se figur 1 och 2. 
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Barn 0-2 år 

Kortvariga besvär 
vid infektioner 

Kortverkande luftrörsvidgare* 
för inhalation vid behov 

Återkommande besvär 
vid infektioner 

Periodvis behandling med 
inhalerat kortison i låg dos i 
högst 7-10 dagar. Kortverkande 
luftrörsvidgare* vid symtom. 

Besvär mellan infektioner 
Infektioner >1 gång/månad 
Svåra anfall (samtidigt eksem 
ökar skäl för behandling) 

Kontinuerlig behandling med 
inhalerat kortison i låg dos 
samt kortverkande 
luftrörsvidgare vid symtom 

Vid svårare astma 
eventuellt kortison via 
nebuliseringsapparat 

Barn över 2 år 

* av typen beta-2-stimulerare 

Endast sporadiska, 
lindriga besvär 

Återkommande behov av luftrörs
vidgande 
Ansträngningsutlöst astma, 

Symtom trots inhalerat kortison 

Kortverkande luftrörsvidgare* 
för inhalation vid behov 

Kontinuerlig behandling med 
inhalerat kortison i låg dos 

Tillägg av luftrörsvidgande* 
eller leukotrienantagonist 

Vid svårare astma: kombination 
av inhalerat kortison, lång
verkande luftrörsvidgare* och 
leukotrienantagonist. 
Dosen kortison ökas till 
medelhög. 

Figur 2. Läkemedelsverkets rekommendationer för underhållsbehandling av barn 
med astma. 
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2.2 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande 
lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören. 
Sjukdomen ger även förändringar i lungvävnaden (till exempel emfysem) 
vilket leder till ett sämre utbyte mellan syre och koldioxid. 

KOL-patienten kan i tidiga stadier vara helt symtomfri. Ihållande hosta 
är dock ett tidigt symtom. I milda fall får patienten andnöd vid ”normal” 
ansträngning. I svårare fall får patienten andnöd även i vila. Riktigt svår KOL 
ger även andra medicinska konsekvenser, till exempel undernäring, muskel
svaghet och benskörhet samt försämrad livskvalitet och social funktion. Till 
sist påverkar den försämrade andningen även hjärta, njurar och blodcirkula
tion. 

Den ständiga andnöden vid svår KOL skapar ångest och sänker livskvaliteten 
påtagligt. Akuta försämringar leder ofta till besök på akuten och inläggning 
på sjukhus. 

Sedan slutet av 1980-talet har dödligheten i KOL ökat kraftigt. 1989 avled 
1 816 personer på grund av KOL. Motsvarande siffra 2004 var 2 634. Den 
största ökningen har skett bland kvinnor, där antalet avlidna stigit från 673 
till 1 301. [2] 

KOL skiljer sig mot astma på ett par punkter. Förträngningen av luftrören 
har andra orsaker än enbart inflammation, även om det kan förekomma i va
rierande grad. Vid KOL blir inte lungfunktionen normal efter luftrörsvidgan
de behandling, eller efter eventuell behandling med inflammationsdämpande 
läkemedel. Symtomen vid KOL är mer konstanta till skillnad mot astma där 
symtomen kan variera över dygnet eller längre perioder. [1] [3] 

Förekomst av sjukdomen 
År 2001 fanns det i Sverige mellan 400 000 och 700 000 patienter med 
diagnosen KOL, beroende på vilka kriterier för KOL som tillämpas. KOL är 
ovanligt före 40 års ålder, och rökning är den vanligaste orsaken till sjukdo
men. Dödligheten i sjukdomen är betydande. Överlevnaden är starkt bero
ende av ålder, lungfunktion och om patienten samtidigt har andra sjukdomar 
som till exempel hjärt-kärlsjukdom. [5] 

Svårighetsgrad och behandling 
Även KOL delas in efter hur svår sjukdomen är (se bilaga 2) [6] [7].  Svenska 
och internationella riktlinjer skiljer sig något åt. 
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Det finns avgörande skillnader mellan läkemedelsbehandling vid KOL och 
astma. Vid KOL är effekterna av läkemedel betydligt mindre än vid astma. 
Det finns inte heller något starkt stöd för att läkemedelsbehandling vid KOL 
minskar dödligheten. Att sluta röka är den enda åtgärd som kan bromsa 
sjukdomen. 

Läkemedelsverket anger att effekten av behandling bör utvärderas kontinu
erligt och att varje enskilt läkemedel ska utvärderas separat [5]. Enligt nyare 
internationella riktlinjer är en fast kombination effektivare än behandling 
med vart läkemedel för sig. Svensk Lungmedicinsk Förening rekommenderar 
att man inte startar med en fast kombination, utan först utvärderar läkemed
len var för sig. [7] [6]  

En sammanfattning av Läkemedelsverkets rekommendationer för läkemedels
behandling vid KOL visas i faktaruta 2. 

Kortverkande Långverkande Ipratropium Teofyllin Acetylcystein Inhalations
luftrörsvid luftrörsvid (anti-koliner steroider 
gare (beta-2 gare (beta-2 gika) 
stimulerare) stimulerare) 

Lindrig KOL 
utan symtom 

Inte	motiverat Inte	motiverat Inte	motiverat Inte	motiverat Inte	motiverat Inte	motiverat 

Lindrig KOL 
med symtom 

Inte	motiverat Kan	prövas Kan	prövas Rekommende-
ras	inte 

Vid	samtidig	 
kronisk	bronkit	 
och	täta	 

Rekommende-
ras	inte 

perioder	med	 
ökad	hosta	 
och	slemmiga	 
upphostningar 

Medelsvår 
KOL 

Rekommende-
ras	inte	som	 

Kan	prövas Kan	prövas Rekommende-
ras	inte 

Vid	samtidig	 
kronisk	bronkit	 

Kan	prövas	 
särskilt	vid	tätt	 

regelbunden	 
behandling 

och	täta	 
perioder	med	 
ökad	hosta	 
och	slemmiga	 
upphostningar 

återkomman-
de	försämring	 
av	sjukdomen 

Svår KOL Rekommende-
ras	inte	som	 

Kan	prövas Kan	prövas Rekommende-
ras	inte 

Vid	samtidig	 
kronisk	bronkit	 

Bör	övervägas	 
särskilt	vid	tätt	 

regelbunden	 
behandling 

och	täta	 
perioder	med	 
ökad	hosta	 
och	slemmiga	 
upphostningar 

återkomman-
de	försämring	 
av	sjukdomen 

Faktaruta 2: Läkemedelsverkets rekommendationer för läkemedelsbehandling av 
KOL. 
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Efter att denna behandlingsrekommendation skrevs har det tillkommit ytter
ligare tre läkemedel för behandling av KOL; tiotropium som liknar ipratro
pium (se faktarutan) och två kombinationspreparat med inhalationssteroider 
och långverkande luftrörsvidgare. 

Efter att dessa rekommendationer gavs ut har en studie publicerats som ifrå
gasätter värdet av acetylcystein [8]. 

Kronisk bronkit 
Kronisk bronkit definieras som hosta med slem under minst tre månader per 

år under åtminstone två på varandra följande år. Patienter med kronisk bron
kit har en högre risk att få återkommande infektioner i luftvägarna. [1] 


Tidigare användes kronisk bronkit som enskild diagnos. Idag används det 

snarare som en term för ett symtom vid KOL och det är så vi kommer att 

behandla det i denna genomgång. 

[9].
 

2.3 Hosta 
Hosta är inte en sjukdom, även om det ofta kan vara ett symtom vid sjuk
dom. Hosta är en skyddsreflex som utlöses när slemhinnorna i luftvägarna 
irriteras. Genom att hosta gör sig kroppen av med sådant som retar luftvä
garna, till exempel slem och damm. 

Det finns många olika anledningar till hosta. Förkylning är den vanligaste, 
men även andra sjukdomar kan orsaka hosta (till exempel astma och KOL). 
Cigarettrök och andra luftföroreningar kan också irritera luftvägarna och ge 
hosta. [10] 

Det finns ett flertal läkemedel med antingen hostdämpande eller slemlösande 
effekt. Flertalet av dessa är receptfria och endast ett fåtal ingår i läkemedels
förmånerna. 

2.4 Cystisk fibros 
Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som innebär att kroppens slempro
ducerande körtlar inte fungerar som de ska. Symtom och svårighetsgrad va
rierar mellan olika individer, men det är vanligast med symtom redan under 
det första levnadsåret. Sjukdomen kännetecknas av onormalt segt slem som 
påverkar flera organ. Det sega slemmet skapar problem främst i lungor och 
mag-tarmkanalen men även i bukspottskörteln, gallblåsan och levern. 
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Förekomst av sjukdomen 
År 2006 fanns cirka 575 personer med sjukdomen, varav cirka hälften är 
vuxna. Det föds runt 15-20 barn med sjukdomen varje år. 

Sjukdomen ökar risken för förtida död kraftigt. I USA beräknades år 2005 
den förväntade medellivslängden till 33 år [11]. Den förväntade medellivs
längden i Sverige är för närvarande cirka 50 år [12]. Genom tidig diagnostik 
och aktiv behandling kan dock prognosen påverkas i gynnsam riktning. 

Mellan fem och sju CF-patienter per år genomgår organtransplantation. 
Lungor är det vanligaste organet, men även levertransplantation förekom
mer om än i mycket mindre grad. Enligt uppgift från CF-center i Lund är 
överlevnaden tio år efter transplantation cirka 65 procent. 

Definitiv diagnostik och fortsatt behandling, som bland annat innebär regel
bunden inhalationsbehandling, sjukgymnastik och vid behov antibiotikabe
handling sköts på särskilda CF-centrum. [10, 13] 

Symtom, svårighetsgrad och behandling 
Det tydligaste symtomet vid cystisk fibros är en envis rethosta och segt slem 
som hostas upp. Slemmet ger grogrund för bakterier och CF-patienter drab
bas därför ofta av luftvägsinfektioner. Behandling av lungorna inriktar sig på 
att förebygga och behandla dessa. Detta sker med andningsgymnastik, fysisk 
träning, slemlösande inhalationsbehandling och antibiotika. 

Den typ av bakterie som är vanlig vid infektioner hos CF-patienter kräver 
ofta behandling med antibiotika via dropp. Patienter med lindrig CF kan 
klara sig med en behandling per månad, medan de med svåra symtom kan 
behöva antibiotikadropp varje vecka. 

Det sega slemmet förhindrar en normal nedbrytning av fett i tarmen. Detta 
leder till att CF-patienter lätt kan bli undernärda och få vitaminbrist. CF-pa
tienter tar extra bukspottskörtelenzymer och vitaminer till varje måltid för att 
förbättra näringsupptaget. 

Det är vanligt att CF-patienter får en lindrigare form av diabetes, att levern 
påverkas och att de drabbas av gallsten. Eftersom det sega slemmet täpper till 
sädesledare och livmoderhals kan det vara svårt för CF-patienter att få barn. 

Primär ciliär dysfunktion 
Primär ciliär dysfunktion (PCD) är en egen diagnos skild från CF. Vid PCD 
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fungerar inte flimmerhåren som ska leda bort slem från luftvägarna. Patienter 
som lider av PCD har därför motsvarande lungproblematik som CF-patienter. 

2.5 Livskvalitet vid astma, KOL och hosta 
Astma och KOL har en stor påverkan på individens livskvalitet. Variationen 
är dock stor beroende på hur svår astma respektive KOL individen har. 

Ett problem vi har stött på under genomgången av litteraturen är att nytta 
(kvalitetsjusterade levnadsår) sällan används som effektmått. Inte heller gene
rella livskvalitetsinstrument som SF-36 har någon större användning. I de fall 
livskvalitet mätts är det istället sjukdomsspecifika mått som använts. Dessa är 
bra på att upptäcka effekter av olika behandlingar på symtom men de är min
dre användbara för att göra jämförelser i livskvalitet med andra sjukdomar. 

Livskvaliteten vid astma har dock mätts i en svensk studie med det generella 
livskvalitetsinstrumentet SF-36. Astmatikerna hade lägre livskvalitet i alla 
olika kategorier jämfört med dem som inte har astma. Skillnaderna var störst 
för vitalitet, generell hälsa och fysisk kapacitet. [14] 

I en internationell studie av kroniska sjukdomar i åtta länder, gav kroniska 
lungsjukdomar lika stor minskning av livskvaliteten som bland annat reuma
tism och diabetes (studien skiljde inte mellan astma och KOL). Även i denna 
studie var livskvaliteten sämre i alla kategorier och skillnaden jämfört med 
friska var störst för upplevd generell hälsa, vitalitet och fysisk kapacitet. [15] 

KOL gav en kraftig minskning av livskvaliteten mätt med SF-36 i en stor kli
nisk studie [16]. Även här var effekterna störst på de fysiska komponenterna 
som fysisk kapacitet, vitalitet och generell hälsa. 

Övre luftvägsinfektioner (i detta inkluderades patienter med öron-, bihåle
inflammation, luftrörs-, svalgkatarr och ospecificerad luftvägsinfektion) gav 
i en studie livskvalitetsminskningar i samma storleksordning som kronisk 
lungsjukdom, osteoartrit och depression [17]. Författarna påpekar dock att 
den viktiga skillnaden mot dessa sjukdomar är att en luftvägsinfektion går 
över snabbt. 

Även om livskvaliteten är kraftigt sänkt under sjukdomen så är den totala 
livskvalitetsförlusten liten i jämförelse med den hos de kroniskt sjuka patien
terna. I de sjukdomar som ingick i studien är hosta bara en del av symtomen. 
Det går inte att säga hur stor del av livskvalitetsförlusten som beror på hosta 
till skillnad från andra symtom som feber, värk och så vidare. 



  

 

34 l  k em ed e l s f  rmn sn mnd en  

3. LÄKEMEDEL 

De läkemedel som vi går igenom kan delas upp i följande grupper: 
•	 läkemedel	mot	astma	 
•	 läkemedel	mot	kroniskt	obstruktiv	lungsjukdom	(KOL)	 
•	 läkemedel	mot	hosta		 
•	 läkemedel	mot	cystisk	fibros 

3.1 Läkemedel mot astma och KOL 
Samma läkemedel används ofta mot flera sjukdomar, detta gäller särskilt 
läkemedel mot astma och KOL. Samma läkemedel kan finnas i olika former. 
Det kan till exempel finnas både som tablett, lösning som ska drickas, lösning 
som ska användas i nebulisator (en sorts inhalator) och pulver för inhalation. 
När det handlar om läkemedel som ska inhaleras finns även olika inhalations
hjälpmedel, till exempel finns det fem olika pulverinhalatorer för steroider. 

3.1.1 Luftrörsvidgande medel för inhalation 
•	 Finns	som	kortverkande	respektive	långverkande	luftrörsvidgare.	 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	270	miljoner	kronor	 

(varav kortverkande 140 miljoner och långverkande 130 miljoner). 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 
Kortverkande luftrörsvidgare 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Airomir salbutamol inhalationsspray 

Bricanyl	 terbutalin inhalationspulver,	inhalationsspray,	lösning	för	nebulisator 

Buventol	 salbutamol inhalationspulver 

Salbutamol	Arrow salbutamol lösning	för	nebulisator 

Ventoline	 salbutamol inhalationspulver,	inhalationsspray,	lösning	för	nebulisator 

Långverkande luftrörsvidgare 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Foradil formoterol inhalationspulver 

Oxis	Turbuhaler formoterol inhalationspulver 

Serevent	Diskus salmeterol inhalationspulver 

Kortverkande luftrörsvidgare 
Kortverkande luftrörsvidgare används för att lindra akuta symtom vid astma 
och KOL. I gruppen finns två verksamma ämnen och totalt fyra läkemedel 
ingår i läkemedelsförmånerna. En stor del av recepten skrivs ut till barn enligt 
försäljningsstatistiken. 
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Långverkande luftrörsvidgare 
Långverkande luftrörsvidgande används vid astma som tillägg till underhålls
behandling med inflammationsdämpande läkemedel (inhalationssteroider), 
om dessa inte gett tillräcklig effekt [4]. I denna grupp finns två verksamma 
ämnen och totalt tre läkemedel ingår i läkemedelsförmånerna. 

Läkemedlen kan också användas för att lindra symtomen vid KOL [18] [19]. 
Läkemedlet Oxis kan även användas för att lindra akuta astmasymtom och 
för att förhindra astma som uppstår till följd av fysisk ansträngning [19]. 

3.1.2 Luftrörsvidgande medel i tablettform och 
övriga beredningsformer. 
•	 Injektioner	och	oral	lösning	används	för	att	lindra	akuta	 

symtom vid astma. 
•	 Tabletter	och	depottabletter	används	för	underhållsbehandling. 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	14	miljoner	kronor. 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Bambec bambuterol	 oral	lösning,	tablett 

Bricanyl terbutalin	 oral	lösning,	injektionsvätska,	tablett 

Bricanyl	Depot terbutalin depottablett 

Ventoline salbutamol oral	lösning,	tablett 

Ventoline	Depot salbutamol depottablett	 

Oral lösning och injektionsvätska används för lindring av akuta astmasym
tom. Oral lösning används främst av barn, men inte i första hand utan endast 
när inhalation inte är lämpligt eller inte fungerat tillfredsställande. Enligt 
uppgift från läkare vid Stockholms CF-center ingår även dessa läkemedel i 
basbehandlingen av barn med cystisk fibros. 

Tabletter och depottabletter kan användas som underhållsbehandling om 
patienten inte klarar av att använda inhalationsläkemedel. De används sällan 
vid astma, men vid KOL finns det en viss användning, då patienter med 
svåra symtom har en tendens att få all tillgänglig behandling. Utvärdering av 
effekten är dock svår. [9] 
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3.1.3 Inflammationsdämpande medel för inhalation 
•	 Används	för	underhållsbehandling	främst	vid	astma,	men	 

även vid KOL. 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	314	miljoner	kronor. 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Aerobec beklometason inhalationsspray 

Asmanex	 mometason inhalationspulver 

Beclomet	 beklometason inhalationspulver 

Becotide beklometason inhalationspulver,	inhalationsspray 

Budesonid	Arrow budesonid lösning	för	nebulisator 

Flutide	 flutikason inhalationspulver,	inhalationsspray 

Giona	Easyhaler budesonid inhalationspulver 

Pulmicort	 budesonid inhalationspulver,	inhalationsspray,	 
lösning	(suspension)	för	nebulisator		 

Gruppen består av fyra verksamma ämnen och totalt ingår åtta olika läkeme
del i läkemedelsförmånerna. Samtliga läkemedel används för underhållsbe
handling av astma. Flutide har utöver detta även indikationen KOL [20]. 
Inhalationssteroider sätts in tidigt i behandlingstrappan (se figur 1 och 2). 
Till barn används läkemedlen redan vid lindrig astma för att om möjligt 
minska försämring av lungornas funktion på sikt. 

3.1.4 Kombinationsläkemedel för inhalation 
•	 Används	(i	huvudsak)	för	underhållsbehandling	av	astma	 

när endast inhalationssteroid inte ger effekt. 
•	 Försäljning	år	2006:	ca	686	miljoner	kronor. 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamma ämnen Beredningsform 

Combivent ipratropium/salbutamol lösning	för	nebulisator 

Ipramol ipratropium/salbutamol lösning	för	nebulisator 

Seretide flutikason/salmeterol inhalationspulver 

Symbicort budesonid/formoterol inhalationspulver 

Försäljningen inom gruppen har ökat kraftigt de senaste fem åren. Ökningen 
beror sannolikt på en ökad användning hos KOL-patienter. [21] 
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Behandling av astma och KOL ska inte inledas med kombinationsläkemedel 
(långverkande luftrörsvidgare och steroid), utan först efter att man provat 
andra läkemedel i behandlingstrappan och dessa inte har varit tillräckligt 
effektiva [4]. Barn och tonåringar använder kombinationsläkemedlen i viss 
utsträckning, framförallt om de haft svårt att följa ordinationen för flera 
läkemedel [9]. 

Seretide har en fast dosering medan Symbicort även kan användas med 
variabel dosering och som akut- och underhållsbehandling. Variabel dosering 
innebär att patienterna varierar sin dos av läkemedlet efter hur svåra symtom 
de har och i det sista fallet att de även använder Symbicort för att lindra 
akuta astmasymtom. 

Combivent/Ipramol  är en kombination av kortverkande luftrörsvidgare och 
antikolinergika som används som akutbehandling såväl vid astma som KOL. 
Det kan också användas som underhållsbehandling vid KOL. 

3.1.5 Antikolinergika 
•	 Luftrörsvidgande	läkemedel	för	akut-	och	underhållsbehandling	 

av (främst) KOL. 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	220	miljoner	kronor. 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Atrovent ipratropium inhalationspulver,	inhalationsspray, 
lösning	för	nebulisator	 

Ipratropiumbromid	Arrow ipratropium lösning	för	nebulisator 

Spiriva tiotropium inhalationspulver 

Läkemedlen i denna grupp används i stort sett uteslutande vid KOL, men 
Atrovent kan även användas vid astma. Den huvudsakliga användningen av 
Atrovent vid astma är om andra luftrörsvidgande preparat har gett besvärande 
biverkningar [4]. 
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3.1.6 Leukotrienreceptorantagonister 
•	 Alternativ	till	långverkande	luftrörsvidgare	som	tillägg	till	 

underhållsbehandling. 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	77	miljoner	kronor. 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Singulair montelukast	 dosgranulat,	tuggtablett,	tablett 

I Sverige finns endast ett läkemedel i denna grupp. Läkemedlet finns att tillgå 
som dosgranulat, tuggtablett och tablett. Singulair har en inflammationsdäm
pande effekt, men med en annan mekanism än inhalationssteroider. Det kan 
användas som alternativ till eller tillägg till långverkande luftrörsvidgare i steg 
3 i behandlingstrappan. Det kan även användas för att förebygga astma som 
uppstår vid fysisk ansträngning. [4] [22] 

Enligt SBU minskar underhållsbehandling antalet akuta anfall. Dessutom 
minskar behovet av tillägg med flera mediciner samt att livskvaliteten förbätt
ras vid lindrig till måttligt svår astma hos vuxna och barn. Vid behandling 
av vuxna har dock Singulair mindre effekt än inhalerade inflammationsdäm
pande läkemedel i måttlig dos [3]. 

3.1.7 Teofylliner 
•	 Ett	av	de	äldsta	läkemedlen	som	verkar	luftrörsvidgande. 
•	 Används	både	för	akut-	och	underhållsbehandling. 
•	 Problem	med	biverkningar	och	annan	samtidig	medicinering. 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	9	miljoner	kronor.	 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsformer 

Teovent kolinteofyllinat oral	lösning,	rektal	lösning,	tablett 

Theo-Dur teofyllin depottablett 

Teofyllamin	Ipex teofyllin injektionsvätska 

Läkemedlen i denna grupp är äldre produkter. Läkemedlen gör att så kallad 
glatt muskulatur i luftrören slappnar av vilket gör att luftrören vidgas. Nack
delar med läkemedlen är att de har allvarliga biverkningar och att det finns 
risk för förgiftning. Små förändringar av dos kan ge stora problem i form av 
biverkningar eller förgiftning. 
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Det finns modernare, mer väldokumenterade och mindre farliga alternativ 
för underhållsbehandling. Det är därför ovanligt att man sätter in läkemedlet 
på nya patienter. Det finns en viss användning för akut bruk, men i första 
hand prövas andra läkemedel som vidgar luftrören [4]. Gruppen har även en 
viss användning vid KOL, men rekommenderas inte som generell behandling 
på grund av biverkningar och risk för interaktioner/förgiftning [5]. 

Teofylliner kan användas både för akut behandling eller som underhållsbe
handling. När inhalationssteroider, kortverkande luftrörsvidgare (betastimu
lerare) och andra modernare alternativ blev tillgängliga minskade använd
ningen av teofyllin vid behandling av astma. 

Tablettberedningarna används främst för underhållsbehandling. År 2005 
sålde dessa beredningsformer för drygt sju miljoner kronor inom förmånerna. 
Drygt 90 procent används av patienter över 60 år [21]. De senaste åren har 
försäljningen stadigt minskat. 

3.1.8 Antiallergika 
•	 Används	som	underhållsbehandling	för	att	förebygga	astmaanfall. 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	2	miljoner	kronor. 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Lomudal natriumkromoglikat pulver	för	inhalation 

Läkemedlet används för att dämpa inflammation i luftvägarna. Det är dock 
inte en steroid utan verkar på ett annat sätt. Lomudal kan användas som 
tillägg till inhalationssteroider i syfte att sänka dosen av dessa. Lomudal kan 
även användas för att förebygga astmasymtom som uppstår vid fysisk an
strängning. [23] 

Marknaden har varit stadigt vikande de senaste åren. Möjliga användare är 
patienter som vill använda en lägre dos inhalationssteroid av rädsla för bi
verkningar, och patienter som i huvudsak har en allergiutlöst astma.  
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3.1.9 Övriga läkemedel mot astma 
•	 Används	vid	svår	allergisk	astma.	 
•	 Introducerades	2006. 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Xolair omalizumab injektionsvätska 

Xolair ska bara användas av personer med svår allergisk astma. Innan behand
ling med Xolair kan ske måste personen ha haft flera perioder av försämring i 
sina symtom trots daglig hög dos av inhalationssteroider i kombination med 
en långverkande luftrörsvidgare. Läkemedlet verkar genom att blockera ett 
ämne som produceras kontinuerligt av kroppen och som har betydelse vid al
lergiska reaktioner. Xolair avbryter den allergiska reaktionen i ett tidigt skede. 
[24] 

3.2 Läkemedel mot hosta och cystisk fibros 
•	 Gruppen	består	i	huvudsak	av	slemlösande	läkemedel. 
•	 Försäljning	år	2006:	cirka	125	miljoner	kronor.	 

Vi har gått igenom följande läkemedel: 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform 

Acetylcystein acetylcystein brustablett,	lösning	för	nebulisator 

Bisolvon bromhexin tablett 

Efedrinhydroklorid	APL efedrin kapsel,	oral	lösning		 

Efedrinhydroklorid	i	Quilla	Simplex	APL efedrin oral	lösning 

Lepheton-Desentol	APL difenhydramin/efedrin/	etylmorfin oral	lösning 

Mollipect bromhexin/efedrin oral	lösning 

Mucomyst acetylcystein brustablett	 

Pulmozyme dornase	alfa lösning	för	nebulisator 

Viskoferm	 acetylcystein brustablett 

Läkemedlen i denna grupp är äldre produkter och dokumentationen är ofta 
bristfällig. Det saknas vetenskaplig dokumentation som styrker den medicin
ska effekten för ett antal av läkemedlen. Försäljningen består i huvudsak av 
två läkemedel, Mollipect och Acetylcystein (samt dess likvärdiga kopior). 
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3.2.1 Acetylcystein 
Äldre dokumentation har visat att acetylcystein har effekt vid tillfällig för
sämring av symtomen hos KOL-patienter. Under 2006 publicerades BRON
CUS-studien som ifrågasätter denna effekt [8]. Acetylcystein ingår även i 
basbehandlingen av patienter med cystisk fibros. 

3.2.2 Bisolvon 
Bisolvon är en slemlösande tablett som innehåller bromhexin. För Bisolvon 
finns dokumentation av äldre datum och av oviss kvalitet, men som antyder 
att Bisolvon har effekt på slem. Det finns stöd för att Bisolvon har effekt vid 
cystisk fibros. Största delen av försäljningen sker utan recept och idag finns 
bara en förpackning kvar i förmånerna.  

3.2.3 Mollipect 
Mollipect innehåller en slemlösande (bromhexin) och en luftrörsvidgande 
(efedrin) beståndsdel. Det finns dokumentation för den slemlösande effekten 
av bromhexin, men i högre dos än vad som uppnås med Mollipect. Efedrin 
har luftrörsvidgande effekt, men det finns ingen dokumentation som visar att 
efedrin har hostdämpande effekt. 

3.2.4 Pulmozyme 
Pulmozyme innehåller dornas alfa, som är ett återskapat mänskligt enzym 
(deoxyribonukleas 1). Pulmozyme används vid cystisk fibros. I Sverige finns 
cirka 500 – 600 patienter med denna sjukdom och andelen som använder 
Pulmozyme är liten. 

3.2.5 Hostläkemedel från Apoteket 
Produktion & Laboratorier 
Ett fåtal läkemedel med ATC-kod R05 tillverkas av Apoteket Produktion & 
Laboratorier (APL). I den här genomgången har vi tittat på Lepheton-Desen
tol samt efedrinhydroklorid i olika koncentrationer, beredningsformer och 
blandningar. 

Lepheton och Desentol är två hostmediciner. De ingår inte i läkemedelsför
månerna var för sig, men däremot är blandningen av läkemedlen subventio
nerad (Lepheton-Desentol). Indikationen lyder: krupphosta hos barn (2-14 
år) samt hosta av olika ursprung då en dämpande och slemlösande effekt är 
önskvärd, till exempel vid bronkit (vuxna och barn över 15 år). 
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4. METOD 

I det här avsnittet beskriver vi hur vi samlar in och värderar det material som 
ligger till grund för våra ställningstaganden. Vi värderar den medicinska ef
fekten, läkemedlets kostnadseffektivitet och livskvaliteten vid olika sjukdoms
tillstånd. Rapporten granskas också av utomstående för att säkra kvaliteten i 
innehållet. 

4.1 Värdering av medicinsk effekt 
Våra kunskapssammanställningar av medicinsk effekt bygger så långt det 
är möjligt på befintliga, systematiska kunskapsöversikter från etablerade, 
erkända organisationer. 

Kunskapsöversikter från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
samt behandlingsriktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket beaktas 
först. Vi gör ingen ytterligare prövning av resultatet från den systematiska 
kunskapsöversikten eller behandlingsrekommendationerna. 

Om det inte finns någon systematisk kunskapsöversikt, eller om den inte 
svarar på våra frågor, leder kravet på att ta ställning till att annan bevisning 
måste åberopas. Saknas systematisk översikt används i första hand direkt 
jämförande studier, i andra hand metaanalyser, därefter sammanställningar av 
företagens åberopade referenser och publicerade studier. I sista hand görs en 
litteraturgenomgång. 

Direkt jämförande studier eller systematiska översikter av direkt jämförande 
studier är det ideala när läkemedels effekt ska jämföras. Om sådana inte finns 
tillgängliga måste vi dock ofta göra indirekta jämförelser baserat på exempel
vis systematiska översikter. 

4.1.1 Medicinsk litteratur i genomgången 
Inom området astma och KOL finns åtskilliga kunskapssammanställningar. 
Vi har till stor del använt oss av rapporten från SBU 2002 - Behandling av 
astma och KOL, rapporten från Socialstyrelsen – Socialstyrelsens riktlinjer för 
vård av astma och KOL 2004, samt Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer 
för astma respektive KOL från år 2002. 

Vi har också använt oss av de senaste internationella riktlinjerna för astma 
och KOL (GINA och GOLD). 
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Vi har kompletterat ovanstående kunskapsunderlag genom att söka efter 
senare daterade litteraturgenomgångar i Cochrane Library och PubMed. Vi 
hittade följande sammanställningar: 

•	 Jämförelse	mellan	olika	inhalationshjälpmedel	[25] 
•	 Jämförelser	mellan	olika	inhalationssteroider	[26]	[27] 
•	 Tillägg	av	antileukotrien	till	inhalationssteroid	[28-31] 
•	 Långverkande	luftrörsvidgare	i	jämförelse	med	antileukotrien	 

som tillägg till inhalationssteroider [32] [33] 
•	 Natriumkromoglikat	vid	behandling	av	barn	med	astma	[34] 
•	 Jämförelse	mellan	natriumkromoglikat	och	inhalationssteroider	 

vid behandling av astma hos vuxna och barn [35] 
•	 Teofylliner	som	underhållsbehandling	vid	KOL	[36]	 

4.1.2 Effektmått 
SBU konstaterar i sin rapport om astma och KOL att det råder delade 
meningar om hur man bäst värderar effekten av behandling. Olika mått på 
lungfunktion och andningskapacitet används oftast i studier på astma och 
KOL. Sambandet mellan lungfunktion och patientens upplevelse av sjukdo
men är svagt. SBU använder följande fyra effektmått [3]: 
•	 Dödlighet	i	astma	eller	KOL 
•	 Behov	av	ökad	medicinering,	akutbesök	eller	inläggning	på	sjukhus 
•	 Hälsorelaterad	livskvalitet 
•	 Symtom	 

Vi anser att dessa effektmått är de som bör användas i första hand. Det är 
ibland nödvändigt att göra jämförelser på olika lungfunktionsmått eftersom 
det ofta saknas andra uppgifter. 

4.2 Värdering av hälsoekonomiska data 
Kunskapssammanställningar inom hälsoekonomi görs delvis på andra grun
der än sammanställningar av kunskap om medicinsk effekt, främst beroende 
på att det hälsoekonomiska utfallet är starkt beroende av lokala förhållanden 
som patientpopulationens sammansättning, priser, klinisk praxis med mera. 
Vi har gjort en litteraturgenomgång av hälsoekonomiska studier. Sökmetod 
och resultat finns i bilaga 6. 

4.3 Värdering av livskvalitet 
Kunskapen om hur sjukdomarna påverkar hälsan bygger i första hand på 
kunskapsöversikter från SBU, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. 

Därefter har vi sökt efter systematiska översikter som tar upp livskvalitet för 
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respektive sjukdom. Vi har sökt efter översikter och analyser som använder 
nytta som effektmått eller generella livskvalitetsmått som till exempel SF-36. 

Vi har inte sökt efter det flertal sjukdomsspecifika livskvalitetsmått som finns 
för astma och KOL. För både översikter och enskilda studier har stor vikt 
lagts vid resultat som kommer från patienternas egen bedömning och för 
svenska studier. 

Vi har slutat söka i de fall vi har hittat välgjorda systematiska översikter eller 
svenska studier. 

4.4 Faktagranskning 
Den kunskapssammanställning av medicinsk effekt och hälsoekonomisk 
dokumentation som vi presenterar i denna rapport har granskats av utomstå
ende medicinska experter. Experterna har fått lämna synpunkter och svarat 
på kliniska frågor under arbetets gång. 

Expertgruppen har varit sammansatt för att så långt som möjligt täcka in de 
kunskapsområden som berörs av genomgången. Experterna har represen
terat astmabehandling i öppenvård, astmabehandling av barn, astma med 
inriktning på allergi samt övriga lungsjukdomar där hosta är ett dominerande 
symtom som KOL. 

Synpunkter på rapporten har också hämtats in från experter vid SBU, 
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Vi har även hämtat synpunkter från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), LFN:s brukarråd, berörda brukar
organisationer och de läkemedelsföretag som haft läkemedel i genomgången. 
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5. HÄLSOEKONOMI 

•	 Läkemedel	mot	astma,	KOL,	hosta	och	cystisk	fibros	säljer	för	 
ungefär 1 700 miljoner kronor per år. 

•	 Försäljningen	domineras	av	inhalationsläkemedel	i	pulverform. 
•	 Sjukdomarna	orsakar	stora	kostnader,	både	direkta	och	indirekta.		 	 

Dessa är flera gånger högre än läkemedelskostnaderna. 
•	 Det	är	kostnadseffektivt	att	behandla	astma	enligt	den	 

behandlingstrappa som finns. Därmed inte sagt att alla läkemedel 
mot astma är kostnadseffektiva. 

•	 Behandlingarna	mot	KOL	är	också	kostnadseffektiva	men	stödet	 
för detta är svagare. 

5.1 Marknad och försäljningsvärde 
Läkemedel i denna genomgång (ATC koderna R03 och R05) hade ett försälj
ningsvärde på sammanlagt cirka 1 700 miljoner kronor år 2006. Läkemedel som 
används mot astma och KOL står för över 90 procent av försäljningen (luftrörs
vidgare, inhalerade steroider, kombinationer av dessa samt antikolinergika). 

Tabell 2: Fördelning av försäljning för läkemedel i genomgången astma, 
KOL och hosta. 

ATC-kod Läkemedelsgrupp Försäljningsvärde i miljoner kronor år 2006 

R03A Luftrörsvidgande	medel	för	inhalation 966 

R03B Inflammationsdämpande	läkemedel	för	 
inhalation	samt	antikolinergika 

536 

R03C Luftrörsvidgande	medel	i	övriga	 
beredningsformer 

14 

R03D Övrigt	 88 

R05C Slemlösande 120 

R05D Hosthämmande	medel 12 

R05F Hosthämmande	medel	i	kombination 58 

Totalt 1 794 

Många läkemedel finns i flera olika beredningsformer, men försäljningen do
mineras av inhalationspulver. De senaste fem åren har det skett vissa förskjut
ningar. Kombinationsläkemedlen har ökat ganska kraftigt. Samtidigt kan 
man se en viss nedgång i försäljningen av inflammationsdämpande läkemedel 
för inhalation och långverkande luftrörsvidgande, vilka är beståndsdelarna i 
kombinationsmedlen. Det är dock tydligt att ökningen inte enbart kan för
klaras med att dessa två grupper har minskat i motsvarande grad. 
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En trolig orsak kan vara en ökad användning av kombinationsläkemedel vid 
KOL. 

Det finns mycket få generiska läkemedel i de här läkemedelsgrupperna. Det 
innebär att möjligheterna till generiskt utbyte och den priskonkurrens det 
ger är mycket små. Det är främst inhalationshjälpmedlen som hindrar utbyte 
mellan läkemedel, trots att patentet på det verksamma ämnet i många fall har 
gått ut. 
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Figur 3: Försäljning för läkemedel mot astma och KOL mellan 2000 och 2006, 
antal sålda doser (DDD). 
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5.1.1 Luftrörsvidgande medel för inhalation 
Försäljningen i denna grupp domineras av de fasta kombinationerna (Sere
tide och Symbicort). Fördelningen mellan de konkurrerande verksamma äm
nena salbutamol/terbutalin och salmeterol/formoterol är förhållandevis jämn. 

Tabell 3: Försäljningsvärde i miljoner kronor år 2006 för luftrörsvidgande läke
medel (ATC-kod R03A). 

Läkemedel (verksamt ämne) Försäljningsvärde (milj kr) 

Kortverkande luftrörsvidgande 141 

		salbutamol 56 

		terbutalin 95 

Långverkande luftrörsvidgande 132 

		salmeterol 41 

		formoterol 89 

Kombinationer 658 

		formoterol/budesonid 419 

		salmeterol/flutikason 239 

Den vanligaste beredningsformen bland luftrörsvidgarna är inhalationspulver 
följt av spray och lösning för inhalation. De långverkande luftrörsvidgarna 
och kombinationerna finns endast som inhalationspulver. Fördelningen visas 
i tabell 4. 

Tabell 4: De olika beredningsformernas andel av försäljningen för luftrörsvidgare 
och kombinationsläkemedel. 

Läkemedel Beredningsform 

Pulver Spray Lösning för inhalation 

Kortverkande	luftrörsvidgare 82% 11% 7% 

Långverkande	luftrörsvidgare 100% 

Kombinationer 100% 

5.1.2 Inhalationssteroider och antikolinergika 
Inhalationssteroiderna är en stor grupp försäljningsmässigt och står för nästan 
en femtedel av den totala försäljningen av astmaläkemedel. Pulver är den 
beredningsform som säljer mest med nästan 90 procent. Av de fyra verk
samma ämnen som fanns på marknaden 2006 var budesonid ledande med 80 
procent av försäljningen. 



  48 l  k em ed e l s f  rmn sn mnd en  

De två antikolinerga medlen ipratropium och tiotropium (Atrovent res
pektive Spiriva) har en sammanlagd försäljning på en bit över 200 miljoner 
kronor. Natriumkromoglikat (Lomudal) för behandling av astma säljer för 
endast cirka två miljoner kronor. 

Tabell 5: Försäljningsvärde i miljoner kronor år 2006 för läkemedel med ATC-
kod R03B. 

Läkemedel Försäljningsvärde 

Steroider 314 

			beklometason 7 

			budesonid 257 

			flutikason 29 

			mometason 21 

Natriumkromoglikat 2 

Antikolinergika 219 

			ipratropium 56 

			tiotropium 163 

Summa 535 

5.1.3 Medel mot hosta 
Försäljning av hostmedel inom förmånerna uppgick år 2006 till drygt 70 
miljoner kronor. Slemlösande läkemedel stod för nästan hela summan, av 
vilka acetylcystein dominerade med drygt 65 procent av marknaden. 

5.2 Samhällsekonomiska kostnader 
Astma och KOL medför höga kostnader för samhället. Dels på grund av de 
medicinska konsekvenserna de medför, dels för att sjukdomarna är förhållan
devis vanliga. Kostnaderna för läkemedel är som noterats i kapitel 5.1 ungefär 
1 700 miljoner kronor per år. Dessa utgör dock bara en del av den totala 
kostnaden som sjukdomarna kostar samhället. 

Läkemedlen inom gruppen R05 (hostmedel) säljer för totalt cirka 125 mil
joner kronor, varav drygt 70 miljoner inom förmånerna. Hosta och andra 
problem orsakar sannolikt kostnader både direkt i sjukvården och indirekt 
genom exempelvis sjukfrånvaro eller minskad produktivitet på arbetet. De 
totala samhällsekonomiska kostnaderna av problem med hosta är dock inte 
kända. 
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5.2.1 Direkta kostnader för astma och KOL 
Hur mycket av läkemedelskostnaden som utgörs av astma respektive KOL 
går inte att se i försäljningsstatistiken. Utöver läkemedelskostnaden orsakar 
sjukdomarna kostnader inom både öppen- och slutenvården i form av extra 
läkarbesök, akutbesök och sjukhusvistelse. 

År	1999	beräknade	Jacobsson	et	al	att	de	sammanlagda	direkta	kostnaderna	 
för astma och KOL var 2 200 miljoner kronor [37]. En tredjedel av kostna
den utgjordes av läkemedel. I tabell 6 och 7 ser vi att läkemedelskostnaden 
ökade mellan 1992 och 1999 men att kostnaderna för sjukvård i övrigt mins
kade, främst för astmatiker. 

År	2006	skattade	Jansson	et	al	kostnaderna	för	astma	och	KOL	och	kommer	 
fram till en högre kostnad [38]. Deras skattning är dock en så kallad bottom
up-studie, och sådana studier ger generellt högre kostnader. En bottom-up-stu
die innebär att ett urval av patienter med en specifik sjukdom har intervjuats 
för att få en bild av kostnaden för dessa patienter. Därefter har kostnaden för 
hela samhället skattats baserat på dessa kostnader. Studier av den typen ger 
generellt sett mer information särskilt om faktorer som kanske inte fångas 
upp i statistiska databaser. 

5.2.2 Indirekta kostnader för astma och KOL 
Både	Jacobsson	och	Jansson	beräknar	även	de	indirekta	kostnader	sjukdo
marna orsakar samhället. I båda fallen ser vi att de direkta kostnaderna utgör 
cirka 30 procent av de totala samhällsekonomiska kostnaderna för astma och 
KOL (tabell 6 och 7). 

Tabell 6: Kostnader i miljoner kronor för sjukdomen KOL. 

KOL Jacobsson et al 1992 Jacobsson et al 1999 Jansson 1994-1998 

Indirekta kostnader          972    969         5 300    

	Antalet	dödsfall 									209				 									384				 

	Förtidspensioner 									763				 									585				 

Direkta kostnader       1 121          1 015    3 800 

	Slutenvård 									474				 									457				 

	Öppenvård 									504				 									392				 

	Läkemedel 									143				 									166				 

Summa KOL  2 093 1 984         9 100    



  

  

50 l  k em ed e l s f  rmn sn mnd en  

Tabell 7: Kostnader i miljoner kronor för sjukdomen astma. 

Astma Jacobsson et al 1992 Jacobsson et al 1999 Jansson 1994-1998 

Indirekta kostnader       1 337             798    2 600 

	Antalet	dödsfall 									159				 											90				 

	Förtidspensioner 						1	178				 									708				 

Direkta kostnader  1 068       1 215            1 100    

	Slutenvård 									213				 											69				 

	Öppenvård 									506				 									539				 

	Läkemedel 									349				 									607				 

Summa astma  2 405       2 013            3 700    

Det	är	värt	att	notera	att	Jansson	har	kunnat	inkludera	kostnader	för	sjuk
frånvaro på grund av astma och KOL i sina intervjuer. Sådan information går 
inte att få fram ur sjukskrivningsstatistik eftersom man där inte anger vilken 
sjukdom det rör sig om. 

Kostnaderna	per	patient	varierar	kraftigt	med	hur	svår	sjukdomen	är.	I	Jans
sons material har till exempel individer med ständiga svåra astmasymtom upp 
till tio gånger högre indirekta kostnader än patienter med milda symtom av 
och till. 

Den	stora	skillnaden	mellan	Jacobssons	och	Janssons	beräkningar	av	kostna
derna	beror	förmodligen	delvis	på	den	använda	metoden	(se	ovan).	Jansson	 
har också försökt skatta kostnaden på grund av sjukskrivningar. 
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5.3 Kostnadseffektiviteten i de olika stegen av behandlings
trappan för astma 
För astma finns en väl vedertagen behandlingstrappa där patienten börjar 
med kortverkande luftrörsvidgare vid behov, där man sedan lägger till fler 
läkemedel enligt figur 4. 

Tillägg av kortison i tablettform. 

Inhalerat kortison i hög dos 
+ ytterligare underhållsbehandling. 

Inhalerat kortison i medelhög dos 
+ ytterligare underhållsbehandling, 
i första hand långverkande luftrörs
vidgare. Möjligen antileukotrien. 

Inhalerat kortison i låg – medelhög dos 
+ kortverkande luftrörsvidgare vid behov. 

Kortverkande luftrörsvidgare vid behov. 
Eventuellt kromoglikat i förebyggande syfte. 1 

2 

3 

4 

5 

Figur 4: Läkemedelsverkets behandlingstrappa för behandling av astma hos 
vuxna och ungdomar. 

Vi bedömer att det finns stöd för att stegen i behandlingstrappan för astma 
är kostnadseffektiva. Det andra och tredje steget är mest studerat och bevis
ningen är därför starkast för dessa produkter. 

Att behandlingarna med läkemedelsgrupperna i behandlingstrappan är kost
nadseffektiva (i jämförelse med föregående steg i behandlingstrappan) betyder 
dock inte att alla produkter i respektive läkemedelsgrupp nödvändigtvis är 
kostnadseffektiva jämfört med varandra. 

5.3.1 Steg 1 - kortverkande luftrörsvidgande 
Vi har inte kunnat identifiera någon studie som studerar kostnadseffektivite
ten av kortverkande luftrörsvidgande jämfört med att inte behandla astmaan
fall. Detta är troligen på grund av att preparaten som grupp är förhållandevis 
gamla. Effekten av dessa läkemedel för symtomlindring är dock god. Då de 
även har ett lågt pris bedömer vi att dessa läkemedel är kostnadseffektiva. 
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5.3.2 Steg 2 - tillägg av låg till medelhög dos 
inhalationssteroider. 
Vi anser att det sammantaget finns ett gott stöd för att underhållsbehandling 
med inhalationsteroider är kostnadseffektivt. 

En tillbakablickande (retrospektiv) studie av sambandet mellan försäljningen 
av inhalationssteroider och antalet vårddagar på sjukhus på grund av astma 
mellan 1978 och 1991 visade bland annat att varje ytterligare krona som sat
sades på inhalationssteroider ledde till en minskning av akutvårdskostnaderna 
med 1,49 kronor. Artikeln kan dock inte med säkerhet säga om minskningen 
av antalet vårddagar beror just på behandlingen med inhalationssteroider 
[39]. 

Paltiel har undersökt hur tillägg av inhalerade steroider påverkar sjukdomen 
hos patienter med lindrig till måttlig astma som endast behandlats med 
kortverkande luftrörsvidgare. För patienter som fick tillägg av inhalerade ste
roider blev kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 100 000 kronor 
(13 500 dollar) [40]. 

I en japansk studie gav behandling med budesonid en lägre kostnad och 
bättre effekt jämfört med placebo [41]. I en multinationell studie av patienter 
med mild astma var budesonid kostnadsbesparande ur ett samhällsperspektiv 
i Sverige (samt i Kanada och Australien) [42]. 

5.3.3 Steg 3 - tillägg av långverkande luftrörsvidgare eller 
antileukotrien. 
Det finns stöd för att långverkande luftrörsvidgare som tillägg till underhålls
behandling med inhalationssteroider är kostnadseffektivt. Detta gäller även 
när det ges som en kombination. Antileukotrien som tillägg är inte kostnads
effektiva jämfört med långverkande luftrörsvidgare på gruppnivå. 

Kostnadseffektiviteten av tillägg av formoterol eller salmeterol till inhalerade 
steroider har studerats i ett antal studier. Gemensamt för dessa är att de alla 
jämför formoterol med budesonid eller salmeterol med flutikason. 

I en studie där man gav patienterna formoterol som tillägg till budesonid blev 
de direkta och indirekta kostnaderna lägre samtidigt som antalet astmaanfall 
minskade för dessa patienter [43]. I en annan studie ledde tilläggsbehandling
en med formoterol till fler symtomfria dagar och färre perioder med försäm
ring (ej signifikant respektive signifikant). Kostnaden per vunnen symtomfri 
dag var mellan 21 och 85 kronor [44]. 
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Tillägg av salmeterol till inhalerade steroider har jämförts i fem studier. Fyra 
av dessa jämförde behandling med kombinationen salmeterol/flutikason med 
enbart flutikason [45] [46] [47, 48] och en jämförde salmeterol/flutikason 
med budesonid [49]. Tre studier visade på en kostnad per symtomfri dag 
mellan 4 och 67 kronor. Price beräknade en kostnad per vunnet kvalitetsjus
terat levnadsår på 1 357 brittiska pund (cirka 18 000 kronor) [46]. 

Kombinationen formoterol/budesonid har jämförts med att ge de två ingå
ende substanserna separat på svenska patienter. Kombinationen gav lika god 
effekt men totalkostnaderna var lägre främst på grund av ett lägre pris på 
läkemedlet [50]. 

Kombinationen formoterol/budesonid använt både som underhålls- och 
akutbehandling har också jämförts med kombinationen salmeterol/flutikason 
med salbutamol som akutmedicinering. Formoterol/budesonid gav i denna 
analys något färre antal perioder av försämring (0,07 per patient och år). De 
totala kostnaderna var marginellt lägre, dock ej signifikant. [51] 

För montelukast (antileukotrien) har endast två kostnadseffektivtetstudier 
identifierats där montelukast används som tillägg till inhalationssteroid. I 
båda dessa studier jämförs montelukast med salmeterol. Salmeterol är bättre 
och billigare i båda dessa studier [52] [45]. 

5.3.4 Steg 4 och 5 - hög dos av inhalationssteroider samt ste
roider i tablettform 
Kostnadseffektiviteten vid detta steg är svår att bedöma. Vi har bara hittat en 
studie som undersöker kostnadseffektiviteten av att behandla med hög dos 
av inhalationssteroid [53]. Studien undersöker mycket sjuka amerikanska 
astmatiker under en ett års period. Patienterna som samtidigt remitterats till 
ett astmacenter fick en hög dos av flutikason. 

En ökad dos av flutikason gav förbättrad lungfunktion, fler symtomfria da
gar, mindre användning av steroider i tablettform och ett minskat sjukvårds
utnyttjande. Det är möjligt att delar eller hela skillnaden kan förklaras av en 
förbättrad vård vid astmacentret. 

Vi går inte igenom steroider i tablettform denna gång. Läkemedlen kommer 
att tas upp i genomgången av ”kortisoner för systemiskt bruk”. 
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5.4 Kostnadseffektivitet vid behandling av KOL 
För KOL finns det inte en lika tydlig behandlingstrappa som för astma. 
Antalet hälsoekonomiska artiklar av god kvalitet som belyser kostnadseffekti
viteten av olika KOL-behandlingar är också begränsat. 

5.4.1 Steroider vid KOL 
Vi anser att det sammantaget finns stöd för att behandling med inhalerade 
steroider är kostnadseffektivt vid behandling av KOL och att kostnadseffekti
viteten är bättre för patienter med en svår form av sjukdomen. 

Vi har hittat tre artiklar om flutikason [54-56] och en artikel om inhalerade 
steroider i allmänhet [57]. Ingen av studierna beskriver svenska förhållanden. 

I en brittisk studie gav flutikason färre antal perioder av försämring och högre 
förbättring av andningen än placebo. Ur ett samhällsperspektiv var det i vissa 
fall kostnadsbesparande [55]. 

I en holländsk studie har flutikason jämförts med placebo. Räknat på direkta 
kostnader var kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) 
90 000 kronor (13 000 dollar). När man tog hänsyn även till indirekta kost
nader var totalkostnaden lägre för de patienter som fick flutikason än för de 
som fick placebo. Patienter med astma såväl som KOL ingick i studien [56]. 

I en analys baserad på en europeisk studie var kostnaden per QALY 130 000 
kronor (9 500 brittiska pund) för flutikason i jämförelse med placebo [54]. 

En kanadensisk studie har undersökt kostnadseffektiviteten av behandling 
med inhalerade steroider vid KOL. Kostnadseffektiviteten varierade beroende 
på hur svår sjukdom patienterna hade. För patientgruppen som helhet var 
kostnaden 280 000 kronor (46 000 kanadensiska dollar) per vunnet QALY. 
Om endast de svårast sjuka behandlades var kostnaden istället 67 000 kronor 
(11 000 kanadensiska dollar) [57]. 

5.4.2 Långverkande luftrörsvidgare vid KOL 
I en brittisk studie som jämförde salmeterol med standardbehandling gav 
salmeterol en förbättring i uppmätt lungfunktion och symtomfria dagar och 
nätter jämfört med de som fick placebo. Kostnaderna för sjukhusvård mins
kade vilket delvis uppvägde kostnaden för läkemedlet [58]. 
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5.4.3 Kombinationsläkemedel vid KOL 
En kombination av inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgare ver
kar vara kostnadseffektivt vid behandling av KOL. 

Kombinationen salmeterol/flutikason har studerats i Kanada. Kostnaden 
per vunnet QALY var i basanalysen 450 000 kronor (75 000 kanadensiska 
dollar). När författarna antog att behandlingen dessutom påverkade över
levnaden blir kostnaden per vunnet QALY istället 67 000 kronor (11 000 
kanadensiska dollar). [59] 

Briggs et al jämför kombinationen salmeterol/flutikason med att enbart 
ge flutikason. Kostnaden per vunnet QALY varierade mellan 95 000 och 
190 000 kronor (7 000-14 000 brittiska pund) beroende på hur stor dos av 
steroider patienterna behandlats med innan studien påbörjades [54]. 

Löfdahl jämför kombinationen formoterol/budesonid med att ge ämnena i 
separata inhalatorer samt med placebo. De totala sjukvårdskostnaderna var 
lägst för de patienter som behandlades med kombinationspreparatet [60]. 

5.4.4 Antikolinergika vid KOL 
Kombinationen ipratropium/salbutamol har i en studie jämförts med ipratro
pium och salbutamol var för sig. Studien bygger på amerikanska förhållanden 
och kan därför vara svår att jämföra med situationen i Sverige. Resultaten 
pekar på att ipratropium och salbutamol har liknande effekt. Kombinationen 
ipratropium/salbutamol är dyrare än ipratropium men har en bättre effekt på 
antalet dagar utan komplikationer [61]. 

Tiotropium har i en studie jämförts med ipratropium på nederländska och 
belgiska patienter. Företaget har räknat om resultaten med svenska priser på 
läkemedlen och andra sjukvårdsresurser. Behandling med tiotropium ledde 
till färre perioder av försämring men till en högre kostnad per patient [62]. 
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6. BESLUT 

I tabellen nedan visas en sammanställning över nämndens ställningstaganden. 
De bedömningar som ligger bakom ställningstagandena redovisas i avsnitt 7. 
För de läkemedel som har tagits ut ur förmånerna, eller där förmånerna har 
begränsats, finns särskilda motiverade beslut om respektive läkemedel. 

Läkemedel Beredningsform Beslut Motivering i kapitel: 

Kvar Ut Begränsad 

Acetylcystein brustablett X 7.2.1 

lösning	för	 
nebulisator 

X 7.2.2 

Aerobec inhalationsspray X 7.1.3 

Airomir inhalationsspray X 7.1.1 

Asmanex inhalationspulver X 7.1.3 

Atrovent samtliga	 X 7.1.5 

Bambec tablett X 7.1.2 

Beclomet inhalationspulver X 7.1.3 

Becotide samtliga X 7.1.3 

Bisolvon tablett X 7.2.3 

Bricanyl	 samtliga	 X 7.1.1,	7.1.2 

Bricanyl	Depot depottabletter X 7.1.2 

Bricanyl	Turbuhaler inhalationspulver X 7.1.1 

Budesonid	Arrow lösning	för	 
nebulisator 

X 7.1.3 

Buventol inhalationspulver X 7.1.1 

Combivent lösn	för	neb. X 7.1.4 

Efedrinhydroklorid	APL kapsel,	oral	lösning X 7.2.7 

Efedrihydroklorid	i	 
Quilla	Simplex 

oral	lösning X 7.2.7 

Flutide	Diskus inhalationspulver X 7.1.3 

Flutide	Evohaler inhalationsspray X 7.1.3 

Foradil inhalationspulver X 7.1.1 

Giona	Easyhaler inhalationspulver X 7.1.3 

Ipramol lösn	för	neb. X 7.1.4 

Ipratropiumbromid	 
Arrow 

lösn	för	neb. X 7.1.5 

Lepheton-Desentol	APL oral	lösning X 7.2.6 

Lomudal inhalationspulver X 7.1.8 

Mollipect oral	lösning X 7.2.4 
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Läkemedel Beredningsform Beslut Motivering i kapitel: 

Kvar Ut Begränsad 

Mucomyst brustablett X 7.2.1 

Oxis	Turbuhaler inhalationspulver X 7.1.1 

Pulmicort samtliga X 7.1.3 

Pulmicort	Turbuhaler inhalationspulver X 7.1.3 

Pulmozyme lösn	för	neb. X 7.2.5 

Salbutamol	Arrow lösning	för	 
nebulisator 

X 7.1.1 

Seretide inhalationspulver X 7.1.4 

Serevent inhalationspulver X 7.1.1 

Singulair samtliga X 7.1.6 

Spiriva inhalationspulver X 7.1.5 

Symbicort inhalationspulver X 7.1.4 

Teofyllamin	Ipex injektionsvätska X 7.1.7 

Teovent oral	och	rektal	lösning X 7.1.7 

tablett X 7.1.7 

Theo-Dur depottablett X 7.1.7 

Ventoline samtliga X 7.1.1,	7.1.2 

Ventoline	Depot depottablett X 7.1.2 

Viskoferm brustablett X 7.2.1 

Xolair injektionsvätska X 7.1.9 
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7. MOTIVERING TILL BESLUTEN 

Vid bedömning om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna ska LFN 
beakta de kriterier som anges i lagen om läkemedelsförmåner [63]. Där anges 
att vi ska bedöma om läkemedlet är kostnadseffektivt, vilket innebär att vi 
väger nyttan av läkemedlet mot kostnaden. Vi ska också ta in andra principer 
i vår bedömning: behovs- och solidaritetsprincipen som innebär att de som 
har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra 
patientgrupper, liksom människovärdesprincipen som innebär att vården ska 
respektera alla människors lika värde. 

Behandling av astma och KOL är kostnadseffektivt 
Astma och KOL är sjukdomar som kan ha stor påverkan på individens 
livskvalitet. De kan dessutom innebära en ökad risk att dö i förtid, även om 
risken minskat betydligt sedan introduktion av bland annat inhalationssteroi
der och luftrörsvidgare (se avsnitt 2). Om läkemedlen används enligt gällande 
rekommendationer finns det visst stöd i den vetenskapliga litteraturen för att 
stegen i behandlingstrappan för astma är kostnadseffektiva (se kapitel 5). 

Det hälsoekonomiska stödet för läkemedlen vid behandling av KOL är något 
svagare. Vi bedömer att inhalationssteroider är kostnadseffektiva jämfört med 
ingen läkemedelsbehandling alls och det är även långverkande luftrörsvidgare 
samt antikolinergika (se kapitel 5). 

Det betyder dock inte att alla läkemedel i ovanstående klasser är kostnadsef
fektiva jämfört med varandra. 

Cystisk fibros är en svår sjukdom 
Problem med slem i luftvägarna kan vara ett resultat av olika sjukdomar, allti
från förkylning till konstant överproduktion av slem vid cystisk fibros. 

Cystisk fibros är en svår, kronisk sjukdom som leder till stora livskvalitets
förluster och kraftigt ökad risk för förtida död. Det är därför angeläget att 
slemlösande läkemedel subventioneras för dessa patienter.  

Hosta är inte en svår sjukdom 
Vi anser att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning ger upphov 
till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera 
läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt 
ganska svag och även otillfredsställande dokumenterad. Patienter som vill 
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använda dessa läkemedel kan naturligtvis göra det men får då stå för kostna
den själv. 

Övre luftvägsinfektioner kan ge stora besvär, men hosta är bara en del av 
symtomen. Det handlar dessutom om tillfälliga besvär vilket gör att den 
totala livskvalitetsförlusten blir liten. [17] 

Kostnadseffektivitet och värdet av sortimentsbredd 
Vi bedömer att det finns ett värde i att ha tillgång till alternativ både vad 
avser verksamma ämnen, inhalationshjälpmedel och beredningsformer. Det 
är också värdefullt att samma inhalationshjälpmedel finns tillgänglig i flera 
steg i behandlingstrappan. 

Vi måste göra en helhetsbedömning av prisbilden och behovet av sortiments
bredd. Värdet av att lägga till ett ytterligare alternativ är inte lika stort i grup
per där det redan finns flera alternativ.  

Bland de grupper av läkemedel vi går igenom finns ett antal läkemedel som 
har lika god klinisk effekt för genomsnittspatienten men som varierar kraftigt 
i pris. En snäv tillämpning av kostnadseffektivitetsprincipen skulle innebära 
att många läkemedel förlorar sin subvention till nuvarande priser. 

Det finns dock skäl att tillåta vissa skillnader i pris mellan olika läkemedel, 
trots likvärdig effekt för en genomsnittlig patient. Inom många områden 
finns ett behov av en sortimentsbredd. Människor kan få olika bra effekt av 
ett läkemedel, även om de är av liknande typ. Med flera tillgängliga alternativ 
ökar möjligheterna att så många som möjligt uppnår ett tillfredsställande 
resultat av sin behandling. 

Detta motiverar att två olika läkemedel, som har lika bra effekt i genomsnitt 
i kliniska prövningar, trots något olika pris ändå kan ingå i läkemedelsförmå
nerna båda två. Samtidigt är det inte rimligt att ett läkemedel med likvärdig 
effekt som ett annat kostar avsevärt mycket mer. 

Inhalationsläkemedlen har en stor variation i doseringsintervall, både vad 
gäller styrkor och antal doseringstillfällen. Detta gör att det inte är möjligt att 
sätta en prisgräns som gäller alla produkter och alla styrkor (se till exempel 
avsnitt 7.1.3). 

Inom de här terapiområdena finns det en större variation än bara olika 
verksamma ämnen. Utöver detta finns olika beredningsformer, till exempel 
inhalationspulver, lösning för nebulisator, inhalationsspray, tabletter med 
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mera. Det finns också flera olika inhalationshjälpmedel, där vissa är unika för 
ett visst verksamt ämne, medan andra kan användas för flera olika läkemedel. 

Vi måste göra en rimlighetsbedömning i ett helhetsperspektiv. Denna be
dömning måste göras mot bakgrund av de särskilda förhållanden som gäller 
för denna läkemedelsgrupp. Dessa överväganden redovisas i följande avsnitt. 

7.1 Läkemedel mot astma och KOL 
I denna grupp läkemedel ingår kortverkande och långverkande luftrörsvid
gare, inflammationsdämpande läkemedel samt kombinationer av dessa. Även 
andra läkemedel som antikolinergika, antileukotriener, antiallergika och 
teofylliner tas upp i detta avsnitt. 

7.1.1 Luftrörsvidgande medel för 
inhalation är kvar i förmånerna 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kortverkande Kvar Ut Begränsad 

Airomir salbutamol inhalationsspray X 

Bricanyl	 terbutalin inhalationspulver,	inhalationsspray,	 
lösning	för	nebulisator 

X 

Buventol	 salbutamol inhalationspulver X 

Salbutamol	Arrow salbutamol lösning	för	nebulisator X 

Ventoline	 salbutamol inhalationspulver,	inhalationsspray,	 
lösning	för	nebulisator 

X 

Långverkande 

Foradil formoterol inhalationspulver X 

Oxis	Turbuhaler formoterol inhalationspulver X 

Serevent	Diskus salmeterol inhalationspulver X 

Kortverkande luftrörsvidgare 
Vi tycker att det är viktigt med ett brett utbud av läkemedel i denna grupp. 
Läkemedlen används för att häva en akut förträngning av luftrören och det är 
därför värdefullt att patienten kan välja mellan olika verksamma ämnen och 
olika inhalatorer. 

Vi har inte hittat några kliniska studier som kan visa att det skulle vara någon 
skillnad i effekt mellan läkemedlen. Vi kan dock konstatera att det finns skill
nader i pris (se bilaga 4). Vi anser att denna skillnad inte är större än att den 
är acceptabel med hänsyn till att det rör sig om en akutbehandling. 

Ett antal studier har jämfört effekten av salbutamol administrerat via Tur
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buhaler, Diskus eller Easyhaler [64] [65] [66]. Generellt har inga tydliga 
skillnader mellan hjälpmedlen observerats. 

Vad gäller beredningsformen ”lösning för nebulisator” kan vi konstatera att 
kostnaden per dos är avsevärt högre än den för pulver- eller sprayinhalator. 
En dos av lösning för nebulisator kostar drygt 5,40 kronor jämfört med en 
dos spray eller pulver som kostar cirka en krona. 

Beredningsformens natur gör att lösning för nebulisator bara används av 
patienter som inte kan ta något annat. Vi bedömer att det för dessa pa
tientgrupper är kostnadseffektivt, eftersom de annars inte haft någon annan 
möjlighet att lindra ett akut anfall. 

Långverkande luftrörsvidgare 
Vi anser att långverkande luftrörsvidgare ska vara kvar i förmånerna eftersom 
det finns gott om hälsoekonomiska studier som talar för att dessa preparat 
är kostnadseffektiva för underhållsbehandling av astma i kombination med 
inhalationssteroid (se kapitel 5). 

Det förekommer skillnader i pris mellan preparaten. Kostnaden per dag vid 
underhållsbehandling ligger mellan 7,79 och 9,42 kronor (se bilaga 4). För 
dessa läkemedel anser vi att prisskillnaden är acceptabel eftersom det ger oss 
tillgång till flera verksamma ämnen och inhalationshjälpmedel. 

För genomsnittspatienten är det billigaste läkemedlet det mest kostnadseffek
tiva eftersom vi bedömer att läkemedlen har likvärdig effekt. Oxis i styrkan 
4,5 mikrogram ser dyrare ut vid jämförbar dos, men vi förutsätter att om det 
behövs en hög dos används den högre styrkan. 

Vi har inte hittat några kliniska studier som visar att det ena preparatet skulle 
vara bättre än det andra vid jämförbara doser. 9/12 mikrogram (avgiven 
dos/uppmätt dos) formoterol två gånger per dag verkar vara jämförbart med 
50 mikrogram salmeterol två gånger per dag [67] [68] [69]. 

Två hälsoekonomiska studier har jämfört de ingående verksamma ämnena 
formoterol och salmeterol vid astma. I den ena studien jämförs Oxis Tur
buhaler med Serevent Diskus för behandling av barn med astma. De barn 
som fick Oxis hade en lägre användning av kortverkande luftrörsvidgare men 
något fler läkarbesök jämfört med de barn som fick Serevent [70]. 

I den andra studien jämförs Serevent med Foradil [71]. Det fanns inga sig
nifikanta skillnader mellan grupperna vad avsåg antalet astmafria dagar eller 
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livskvalitet. Den genomsnittliga kostnaden var något högre för gruppen som 
fick Serevent. Författarnas slutsats var att det inte fanns bevis för att något av 
preparaten var mer kostnadseffektivt. 
Oxis kan även användas för att lindra akuta astmasymtom på samma sätt som 
en kortverkande luftrörsvidgare. Kostnaden för Oxis är dock avsevärt högre 
än för exempelvis Bricanyl eller Ventoline. Oxis kostar drygt fyra kronor per 
dos jämfört med cirka en krona för de kortverkande. 

I en hälsoekonomisk analys baserad på en öppen studie jämförs Oxis för att 
lindra akuta astmasymtom med salbutamol (Ventoline) [72]. De patienter 
som fick Oxis hade fler dagar utan astmasymtom och färre perioder då ast
man förvärrades. 

I en brittisk studie som jämförde salmeterol med standardbehandling av 
KOL gav salmeterol en förbättring i uppmätt lungfunktion och symtomfria 
dagar jämfört med patienter som fick placebo. Kostnaderna för sjukhusvård 
minskade vilket delvis uppvägde kostnaden för läkemedlet [58]. 

7.1.2 Luftrörsvidgande medel i övriga beredningsformer kvar i 
läkemedelsförmånerna 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Bambec bambuterol tablett X 

Bricanyl terbutalin oral	lösning,	tablett,	injek-
tionsvätska 

X 

Bricanyl	Depot terbutalin depottablett X 

Ventoline salbutamol oral	lösning,	tablett,	lösning	 
för	nebulisator 

X 

Ventoline	Depot salbutamol depottablett X 

	 

•	 Injektioner	och	oral	lösning	används	för	att	lindra	akuta	symtom. 
•	 Tabletter,	depottabletter	används	för	underhållsbehandling. 
•	 Används	av	en	begränsad	grupp	svårt	sjuka	KOL-patienter,	samt	av		 	 

barn med cystisk fibros. 

Vi anser att dessa läkemedel även i fortsättningen ska ingå i läkemedelsför
månerna. Underhållsbehandling med tabletter/depottabletter är inte dyrare 
än behandling med långverkande luftrörsvidgare. Akutbehandling med oral 
lösning är något dyrare än inhalationsbehandling, men oral lösning ges inte i 
första hand, utan när inhalation inte är lämpligt. Användning av oral lösning 
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är främst avsett för barn. Enligt läkare vid Stockholms CF-center ingår även 
dessa läkemedel i basbehandlingen av barn med cystisk fibros. 

Trots ett stort utbud av inhalationspreparat är det endast dessa läkemedel 
som ger en fungerande behandling inom öppenvården för en begränsad 
grupp mycket svårt sjuka KOL-patienter. Det kan till exempel vara för pa
tienter som av olika skäl inte kan hantera en inhalator. 

7.1.3 Inflammationsdämpande medel för inhalation 
– Asmanex förlorar subvention 

Produkt Verksamt ämne Beredningsformer Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Aerobec beklometason inhalationsspray X 

Asmanex mometason inhalationspulver X 

Beclomet beklometason inhalationsspray X 

Becotide beklometason inhalationspulver,	 
inhalationsspray 

X 

Budesonid	 
Arrow 

budesonid lösning	för	nebulisator		 X 

Flutide	Diskus flutikason inhalationspulver X 

Flutide	Evohaler flutikason inhalationsspray X 

Giona	Easyhaler budesonid inhalationspulver X 

Pulmicort budesonid inhalationspulver,	inhalations-
spray,	lösning	för	nebulisator 

X 

	 	 

•	 Inga	skillnader	i	effekt	vid	jämförbara	doser	vid	behandling	av	astma. 
•	 30-70	procents	skillnad	i	pris	mellan	billigaste	och	dyraste	alternativ		 	 

beroende på dos. 
•	 Asmanex	ska	inte	ingå	i	läkemedelsförmånerna. 
•	 Beredningsformer	som	främst	används	vid	behandling	av	barn	ska		 	 

även fortsättningsvis ingå i läkemedelsförmånerna (inhalationsspray, 
lösning för nebulisator). 

Vi bedömer att produkterna vid jämförbara doser har liknande effekt vad 
avser astma. Vid dessa doser finns det stora skillnader i pris mellan produk
terna (främst avseende inhalationspulver, se bilaga 3). Prisskillnaden varierar 
beroende på vid vilken dos man jämför. De dyraste preparaten är mellan 30 
och 70 procent dyrare än det billigaste. Vi finner att kostnaden i relation till 
effekten inte motiveras för Asmanex Twisthaler. 
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Inhalationssteroider har en väl dokumenterad effekt och en given plats i 
terapin [4] [3] [1]. Behandling med inhalationssteroider som grupp får också 
betraktas som kostnadseffektivt (se 5.3.2). Därmed inte sagt att alla inhala
tionssteroider är kostnadseffektiva. 

Asmanex Twisthaler är inte kostnadseffektivt 
Företaget har inte visat att den ökade kostnaden som behandling med Asma
nex innebär tillför någon ökad nytta jämfört med övriga inhalationssteroider. 

Asmanex är 60 till 70 procent dyrare än det billigaste alternativet i samtliga 
doser som jämförs (se bilaga 3). Vi anser att denna prisskillnad inte är accep
tabel och att det inte är värt att betala så mycket för sortimentsbredden efter
som utbudet av verksamma ämnen och inhalatorer är stort i denna grupp. 
Asmanex ska därför inte längre ingå i läkemedelsförmånerna. 

En fördel som företaget påpekat är att en enklare dosering med möjlighet 
till behandling en gång om dagen skulle kunna leda till att patienten följde 
läkarens ordination bättre. De har dock inte visat hur stor betydelse detta har 
för resultatet av behandlingen, eller hur mycket detta skulle kunna vara värt. 
Doseringsfördelen gäller endast för Asmanex 400 mikrogram en gång per 
dag (motsvarande 800 mikrogram budesonidekvivalenter). Vid lägre doser 
kan även Giona Easyhaler och Pulmicort Turbuhaler doseras en gång per dag 
[73] [74] och vid högre doser måste även Asmanex doseras två gånger per dag 
[75]. 

Prisskillnader för inhalationssteroider i pulverform 
Inom denna grupp finns många olika styrkor av de olika produkterna. Den 
mängd läkemedel patienterna behöver varierar också. Vi utgår från de dosför
hållanden	som	redovisas	i	avsnitt	”Jämförbara	doser	för	inhalationssteroider	 
vid astma” nedan. Baserat på dessa och de godkända doseringarna har vi gjort 
en prisjämförelse (se bilaga 3). 

Om en prisskillnad är acceptabel för en produkt måste bli en helhetsbedöm
ning sett över alla doseringar. Dessutom bör faktorer som behovet av flera 
verksamma ämnen och olika inhalationshjälpmedel vägas in. 

Skillnaderna i pris varierar kraftigt beroende på hur hög dosen är. Vid de 
lägsta styrkorna är skillnaden i dagskostnad mindre än en krona medan de 
vid de högsta dosintervallen är åtta kronor. Vilken inhalationssteroid som är 
billigast varierar med patienternas steroidbehov. 
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Asmanex Twisthaler har ett generellt sett högre pris sett över alla doseringar 
där den finns tillgänglig. 

Även Flutide Diskus har ett pris som i flera styrkor ligger högre än övriga 
preparat. Flutide är dock den enda inhalationssteroiden som är godkänd för 
behandling av KOL [20]. Inhalationshjälpmedlet Diskus används även till 
kortverkande och långverkande luftrörsvidgare samt kombinationsbehand
ling. Det är en fördel att det finns flera preparat med en och samma inhala
tor. 

Den högre behandlingskostnaden för Flutide Diskus gör dock att andra bil
ligare alternativ bör övervägas i första hand. 

Inhalationssteroider – spray och lösning för nebulisator är kvar i förmånerna 
Det är angeläget att ha kvar dessa preparat i förmånerna eftersom dessa 
läkemedelsformer främst används för behandling av barn och svårt sjuka [9]. 
Inhalationsspray används främst till små barn som inte kan hantera pulverin
halatorer. Alternativt används lösning för nebulisator. Behovet av inhalations
steroider i dessa beredningsformer bedöms därför som stort. 
Till barn sätts steroiderna in tidigt i förloppet och redan vid lindrig astma 
vilket ger god symtomlindring och förhindrar försämringsperioder. 

Dygnskostnaden för inhalationssteroider i pulverform varierar mellan 2 och 
14 kronor. Inhalationssprayer är generellt sett inte dyrare än pulverinhalato
rer. Däremot är dygnskostnaden för nebulisatorlösning högre. Där varierar 
kostnaden mellan 18 och 36 kronor för barn och 20 och 40 kronor för 
vuxna. 

Beredningsformens natur gör att lösning för nebulisator bara används av 
patienter som inte kan ta något annat. Vi bedömer att det för dessa patient
grupper är kostnadseffektivt, eftersom de annars inte haft någon behandling 
alls. 

Jämförbara doser för inhalationssteroider vid astma 
Sammantaget stödjer de nedan beskrivna studierna och sammanställningarna 
den tabell som finns i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för 
astma (se tabell 8). Doserna för mometason har lagts till baserat på kliniska 
studier där mometason jämförts med andra preparat efter diskussion i pro
jektgruppen [27].  
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Två Cochranerapporter har jämfört inhalationssteroider och ger stöd för att 
steroiderna givet i sina rekommenderade doser ger liknande klinisk effekt. 
Flutikason och mometason bedöms vara jämförbara vid hälften så stor dos 
som budesonid och beklometason. [26, 76] 

Tabell 8: Likvärdiga doser av inhalationssteroider i pulverform. 

Verksamt ämne Dosintervall (mikrogram) 

Låg Medelhög Hög 

beklometason <400 400-1000 >1000	 

budesonid <400	 400-800	 >800	 

flutikason <250 250-500 >500 

mometason 200-400 >400 

I Cochranerapporten från 2000 [76] presenteras en sammanställning över de 
kliniska studier som jämfört budesonid med beklometason. Ingen signifikant 
skillnad i effekten av budesonid och beklometason givna i samma dos obser
verades på parametrarna FEV

1
, PEF, astmasymtom eller förbrukad mängd 

räddningsmedicinering. Inga signifikanta skillnader i biverkningar mellan 
preparaten kom fram i sammanställningen. 

I en nyligen publicerad Cochranerapport [26] presenteras en sammanställ
ning över de kliniska studier som jämfört flutikason med budesonid eller 
beklometason vid astma. Andelen studier som jämför pulverinhalatorer (22 
stycken) är ungefär lika många som de som jämför sprayer (23 stycken). 

I sammanställningen dras bland annat följande slutsatser: 
•	 När	flutikason	jämförs	med	budesonid/beklometason	i	dosrelationen			 

1:2 tycks flutikason ge bättre effekt på parametrarna FEV
1
 och PEF. 

•	 Ingen	signifikant	skillnad	observeras	mellan	flutikason	och	de	andra		 	 
preparaten på astmasymtom, ”räddningsmedicinering” med 
kortverkande luftrörsvidgande eller antalet perioder när astman blir 
sämre. 

•	 Flutikason	gav	vid	dosrelationen	1:2	upphov	till	mer	heshet	än	andra			 
steroider. 

Sammantaget konstateras att liknande klinisk effekt kan förväntas från flu
tikason om det ges i halva mängden läkemedel jämfört med budesonid eller 
beklometason, samt att vissa variabler kan förbättras ytterligare med flutika
son i den dosen (FEV och PEF). 
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Skillnad i effekt mellan olika inhalatorer 
Studier har gjorts på skillnader i effekt av budesonid administrerad via 
Easyhaler och Turbuhaler på astmasymtom hos vuxna [77] och barn [78]. De 
olika inhalatorerna visade liknande effekt på undersökta effektmått. Turbu
haler observerades ha något högre effekt på reglering av kortisol hos barn. En 
studie undersökte hur budesonid fördelades i lungorna med Turbuhaler eller 
Easyhaler [79]. Hjälpmedlen hade liknande effekt på plasmakoncentrationen 
av budesonid. 

Vid en sammanställning av studier där olika inhalationshjälpmedel för ste
roider vid astma jämförs [25] konstateras att när enskilda pulverinhalatorer 
jämfördes mot sprayer observerades ingen signifikant skillnad mellan resul
tatet för de individuella pulverinhalatorerna. Det bör noteras att Asmanex 
Twisthaler inte ingick i denna jämförelse. Vi har inte funnit någon informa
tion som visar att Twisthalern skulle vara bättre eller sämre än övriga pulver
inhalatorer. 

7.1.4 Kombinationsläkemedel för 
inhalation är kvar i förmånerna 

Produkt Verksamma ämnen Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Combivent salbutamol/ipratropium lösning	för	nebulisator X 

Ipramol salbutamol/ipratropium lösning	för	nebulisator X 

Seretide	 flutikason/salmeterol inhalationspulver,	 
inhalationsspray 

X 

Symbicort budesonid/formoterol inhalationspulver X 

Långverkande luftrörsvidgare och steroid i kombination 
Vi anser att det är viktigt att det finns tillgång till de båda kombinations
preparaten och inhalatorerna. Sammantaget för astma och KOL anser vi att 
skillnaden i pris är godtagbar. 

Det är visat att det är kostnadseffektivt att lägga till långverkande luftrörs
vidgare till inhalationssteroider vid otillräcklig effekt, främst vid astma, men 
även vid KOL (se avsnitt 5). Läkemedelskostnaden blir lägre med ett kombi
nationspreparat än om man köper läkemedlen var för sig. Det är dock viktigt 
att först prova ut lägsta effektiva dos med vartdera läkemedlet för sig, innan 
man går över på ett kombinationspreparat. 
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Vi baserar jämförelsen i pris mellan preparaten på de dosförhållanden som 
gäller för inhalationssteroider och långverkande luftrörsvidgande vid astma 
(se avsnitt 7.1.1 och 7.1.3). 

Båda kombinationspreparaten är godkända för behandling av KOL. Vid 
KOL är dosförhållandet mellan steroidkomponenterna (flutikason och bude
sonid) ett annat än vid astma, baserat på de godkända doserna för KOL [80, 
81]. 

Det förekommer skillnader i pris mellan preparaten. Kostnaden per dag vid 
underhållsbehandling av astma ligger mellan 15 och 20 kronor för standard
styrkan (se bilaga 5). Skillnaden i pris är större vid den svagare styrkan. Vid 
behandling av KOL blir skillnaden i pris mindre. 

Inom gruppen kombinationsläkemedel finns tre olika styrkor av två olika 
produkter. Vilket kombinationsläkemedel som är billigast varierar med pa
tientens steroidbehov och doseringssätt. Seretide är billigare än Symbicort vid 
en fast dosering. Vid variabel dosering och akut- och underhållsbehandling 
med Symbicort kan kostnadseffektiviteten variera. 

I två studier har man jämfört akut- och underhållsbehandling med Symbicort 
mot fast dos Seretide samt tillägg av Ventoline för akut behov. Patienter som 
fick Symbicort klarade sig längre tills de fick en svår försämring av sin astma 
och antalet försämringsperioder var något färre. Skillnaden i antal försäm
ringsperioder per patient och år var dock bara 0,07 [82]. En kostnadseffekti
vitetsanalys baserad på denna studie kunde bara visa signifikanta skillnader i 
total kostnad i ett av fyra studerade länder [51]. 

I en nyligen publicerad studie där man jämförde Symbicort för akut- och un
derhållsbehandling mot fast dos av Seretide visades ungefär samma resultat. 
Studien visade också att den totala steroidförbrukningen var något lägre med 
Symbicort [83]. Värt att påpeka är att i denna studie jämförde man Symbi
cort inhalationspulver mot Seretide inhalationsspray. 

Antikolinergika och kortverkande luftrörsvidgare i kombination 
Vi anser att dessa läkemedel är av värde för patienter som är i ständigt behov 
av båda de ingående verksamma ämnena. Det är mellan 10 och 30 procent 
billigare att använda kombinationen än vart och ett av läkemedlen för sig. 
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Vi har tidigare angett att lösning för nebulisator är ett angeläget behand
lingsalternativ. Combivent/Ipramol finns endast som lösning för nebulisator 
och innehåller samma verksamma ämnen som läkemedlen Atrovent (ipratro
pium) och Ventoline (salbutamol). 

7.1.5 Antikolinergika är kvar i förmånerna 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begrän
sad 

Atrovent ipratropium inhalationspulver,	inhalationsspray,	 
lösning	för	nebulisator 

X 

Ipratropium-
bromid	 
Arrow 

ipratropium lösning	för	nebulisator X 

Spiriva	 tiotropium inhalationspulver X 

Ipratropium 
Vi anser att samtliga beredningsformer av läkemedlet ska vara kvar i läkeme
delsförmånerna. Ipratropium har en dokumenterad effekt på lungfunktion 
och andnöd hos KOL-patienter [5]. Det kan även ha effekt på astmasymtom 
[84]. Användningen av ipratropium vid astma är låg, det används främst vid 
KOL. Sjukdomen försämras kontinuerligt vilket leder till att patienten kan 
behöva olika beredningsformer ju sämre patienten blir. 

Spiriva 
Spiriva är något dyrare än ipratropium, men det finns stöd för att Spiriva är 
kostnadseffektivt vid behandling av KOL [62, 85]. 

En direkt jämförande studie mellan Spiriva och Atrovent visade att antalet 
perioder som sjukdomen försämrades minskade med 24 procent vid behand
ling med Spiriva [86]. Vidare angavs i studien att tiden till sjukhusinläggning 
förlängdes och livskvaliteten förbättrades för dessa patienter. 

7.1.6 Singulair ska vara kvar i läkemedelsförmånerna 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Singulair montelukast dosgranulat,	tuggtablett X 

Singulair montelukast tablett X 
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Singulair, dosgranulat och tuggtablett till barn 
Singulair i form av granulat och tuggtablett är värdefullt för barn med 
infektionsutlöst astma [87]. Läkemedlet är lätt att ta och det anses även vara 
relativt fritt från biverkningar [3]. Vi tycker att det är särskilt värdefullt med 
andra beredningsformer till barn som kan ha svårigheter att använda inhala
tionsutrustning på rätt sätt. 

Singulair, tablett till vuxna 
Singulair tablett har fördelar som gör att vi bedömer att den trots ett högre 
pris ska fortsätta att ingå i förmånerna. Singulair har en inflammationsdäm
pande effekt som skiljer sig mot den inflammationsdämpande effekten av 
inhalationssteroider. Detta kan vara värdefullt för en viss typ av astmatiker. 
Den har även en annan biverkningsprofil än såväl inhalationssteroider som 
långverkande luftrörsvidgare. 

Behandlingskostnaden för Singulair är hög jämfört med att lägga till långver
kande luftrörsvidgande eller öka steroiddosen vid medelsvår till svår astma. 
Singulair har i studier haft liknande effekt som långverkande luftrörsvidgare 
eller ökad steroiddos på symtom och lungfunktion. 

Vi understryker därför att det är viktigt att prova behandling med inhala
tionssteroider och långverkande luftrörsvidgare innan man provar Singulair 
på grund av den höga kostnaden. Det är också mycket viktigt att effekten 
utvärderas och att behandlingen avslutas om den inte ger resultat, för att 
behandlingen ska vara kostnadseffektiv. 

Vissa patienter får mycket bra effekt av Singulair, medan andra inte får någon 
effekt alls. Andelen patienter som inte får effekt uppskattas enligt klinisk 
erfarenhet vara mellan 30 och 50 procent. I studier kan Singulair få ett sämre 
resultat jämfört med luftrörsvidgande. Dels för att ett krav för att vara med 
i studien är att man har konstaterat effekt av luftrörsvidgare, och dels för 
att effekten av Singulair i huvudsak är inflammationsdämpande istället för 
luftrörsvidgande. [9] 

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2002 ska vux
na patienter som inte har sin astma under kontroll med inhalationssteroider 
i lågdos lägga till behandling med långverkande luftrörsvidgare. Vidare anges 
att även antileukotriener (Singulair) kan användas som tillägg till inhalations
steroider, men att långverkande luftrörsvidgare är förstahandsval. Blir patien
ten inte besvärsfri kan både långverkande luftrörsvidgande och Singulair ges 
som tillägg till inhalationssteroider. Effekten av Singulair ska utvärderas efter 



71 g enomgng en  a v  l  k em ed e l  mot  a s tm a ,  k o l  o c h  ho s ta  

fyra veckor. 

När rekommendationerna gavs ut fanns inga jämförande studier mellan 
antileukotriener och långverkande luftrörsvidgare. Vi har hittat två systema
tiska genomgångar som jämför effekten av antileukotriener mot tillägg av 
långverkande luftrörsvidgare [32, 33]. En studie jämför tillägg av Singulair 
till inhalationssteroider mot en dubblering av steroiddosen [88]. Vi har inte 
hittat någon studie som utreder effekten av att lägga till antileukotriener som 
tillägg till både steroider och långverkande luftrörsvidgare. 

Tillägg av antileukotrien till inhalationssteroider bedömdes ge liknande effekt 
som en ökning av steroiddosen. När man jämförde tillägg av antileukotrien 
eller långverkande luftrörsvidgare var långverkande luftrörsvidgare bättre på 
alla parametrar (lungfunktion, antal försämringsperioder, akutmedicinering). 

För Singulair har enbart två kostnadseffektivtetstudier identifierats där det 
används som tillägg till inhalationssteroid. I båda dessa studier jämförs Singu
lair med Serevent. Serevent framstår som bättre och billigare i båda dessa 
studier [52] [45]. 

7.1.7 Teofylliner för akutbehandling kvar i läkemedels
förmånerna, underhållsbehandling inte subventionerat 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Teofyllamin	 
Ipex 

teofyllin injektionsvätska X 

Teovent kolinteofyllinat oral	lösning,	 
rektal	lösning 

X 

Teovent	 kolinteofyllinat tablett X 

Theo-Dur teofyllin depottablett X 

•	 Teofylliner	för	akutbehandling	ska	vara	kvar	i	förmånerna. 
•	 Teofylliner	för	underhållsbehandling	tas	ut	ur	förmånerna. 

Teofylliner för akutbehandling är kvar i förmånerna 
Teofylliner i form av injektionsvätska samt oral och rektal lösning används 
främst för akutbehandling. Den största användningen hanteras därför inom 
slutenvården. 

De experter som vi anlitat understryker att det finns patienter som får ovan
stående beredningar av teofylliner utskrivet på recept. Det är främst patienter 
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med frekventa astmaanfall som inte lyckas häva anfallet med kortverkande 
luftrörsvidgare. I dessa fall kan patienten få hjälp att häva anfallet genom att 
lägga till teofyllin. Barn utgör en del av denna patientgrupp och barnläkare 
ser därför att det finns ett behov av att ha läkemedlet i förmånerna. 

Teofylliner för underhållsbehandling tas ut ur förmånerna 
Vi anser att det inte är visat att underhållsbehandling med teofylliner är 
kostnadseffektivt. Dessutom finns det modernare läkemedel som är bättre 
dokumenterade både vad gäller effekt och säkerhet. 

Den medicinska effekten av teofylliner är svårbedömd. Det finns ingen lit
teratur som visar att teofyllin skulle vara kostnadseffektivt i jämförelse med 
modernare läkemedel. 

Det finns studier som antyder att teofylliner skulle kunna ha en plats i 
behandlingen av KOL för en begränsad grupp patienter [89]. Effekten av 
teofyllin vid KOL är emellertid blygsam jämfört med andra preparat mot 
KOL [90]. Vidare anger Läkemedelsverket att teofylliner inte rutinmässigt 
bör användas vid underhållsbehandling av KOL [5]. 

Sedan teofyllinerna introducerades har det kommit nya läkemedel för un
derhållsbehandling av astma och KOL som till exempel inhalationssteroider 
och luftrörsvidgare. Dessa läkemedel är bättre dokumenterade både vad gäller 
effekt och säkerhet. 

7.1.8 Antiallergika - Lomudal 
inhalationspulver tas ut ur förmånerna 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Lomudal natriumkromoglikat inhalationspulver X 

•	 Behandling	med	Lomudal	inhalationspulver	kostar	mer	än	behandling		 
med andra tillgängliga alternativ. Den högre kostnaden vägs inte upp 
av några kliniska eller hälsoekonomiska fördelar. 

•	 Lomudal	inhalationspulver	ska	tas	ut	ur	förmånerna.			 

Vi anser att den ökade kostnad som behandling med Lomudal innebär inte 
vägs upp av några kliniska eller ekonomiska fördelar. Lomudal ska därför inte 
ingå i läkemedelsförmånerna. Lomudal har ingen tydlig effekt på astma enligt 
nyare studier. Det kan ha effekt på ansträngningsutlöst astma, men där finns 
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billigare behandling tillgänglig. 

Läkemedlet används av en begränsad grupp patienter och marknaden har 
varit stadigt vikande de senaste åren. Möjliga användare är patienter som 
känner rädsla för steroidbehandling och patienter som i huvudsak har en 
ansträngningsutlöst astma. 

SBU anger att läkemedlet har fördelaktig effekt vid lindrig till måttlig astma 
hos barn över fyra år och hos vuxna [3]. Läkemedelsverket bedömer att den 
symtomförebyggande effekten av Lomudal är lägre än den av inhalations
steroider [4]. Nyare sammanställningar av litteraturen har inte kunnat visa 
någon effekt utöver placebo när det gäller astma [34]. En systematisk genom
gång från 2006 har visat att inhalationssteroider var bättre än Lomudal vad 
gäller lungfunktion, antal försämringsperioder, astmasymtom och räddnings
medicinering med luftrörsvidgare.[35] 

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2002 har 
Lomudal effekt på astma orsakad av fysisk ansträngning. Den vanligaste be
handlingen vid ansträngningsutlöst astma är dock kortverkande luftrörsvid
gare. Vid vår utredning har vi inte funnit några studier där effekten av Lomu
dal vid ansträngningsutlöst astma jämförs med kortverkande luftrörsvidgare. 
Vi kan dock konstatera att priset per dos är väsentligt högre för Lomudal än 
för tillgängliga kortverkande luftrörsvidgande. En dos av Lomudal kostar 
2,36 kronor medan en dos av Bricanyl eller Ventoline kostar 0,75 kronor 
respektive 1,11 kronor. Vid regelbunden behandling kostar Lomudal cirka 
9,50 kronor per dag att jämföra med låg dos inhalationssteroider som kostar 
mellan 1,50 och 4 kronor per dag (se bilaga 3). 

7.1.9 Övriga läkemedel mot astma – Xolair kvar i förmånerna 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Xolair omalizumab injektionsvätska X 

Läkemedelsförmånsnämnden beslutade den 7 mars 2006 att Xolair ska ingå 
i läkemedelsförmånerna. Beslutet är förenat med marknadsförings- och upp
följningsvillkor (se nedan). Vi konstaterar att den bedömning som vi gjorde 
då fortfarande gäller. 

Beslutet om subvention av Xolair är förenat med följande villkor: 

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt infor
mera om att utvärdering av patienternas svar på Xolair-behandlingen är viktig 
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för en kostnadseffektiv behandling. 

Företaget ska svara för att en uppföljning av Xolair-användningen i klinisk 
praxis görs. Uppföljningen ska främst visa hur responsutvärderingen sker och 
huruvida behandlingen avslutas om patienten efter 16 veckor inte svarat på 
behandlingen. 

Även erfarenheter i klinisk praxis av läkemedlets effekt och biverkningar efter 
längre behandlingstid än sex månader ska följas upp. Uppföljningarna ska 
redovisas till Läkemedelsförmånsnämnden senast 31 december 2010. 

7.2 Läkemedel mot hosta och cystisk fibros 
Dessa läkemedel är i huvudsak slemlösande och används vid behandling av 
hosta som inte beror på astma. 

Produkt Verksamt ämne Beredningsform Förmånsbeslut 

Kvar Ut Begränsad 

Acetylcystein acetylcystein brustablett X 

Acetylcystein acetylcystein lösning	för	nebulisator X 

Bisolvon bromhexin tablett X 

Efedrinhydroklorid	APL efedrinhydroklorid kapsel,	oral	lösning		 X 

Efedrinhydroklorid	i	 
Quilla	Simplex	APL 

efedrinhydroklorid oral	lösning X 

Lepheton-Desentol	APL efedrin/etylmorfin/	 
difenhydramin 

oral	lösning X 

Mollipect Bromhexin/efedrin oral	lösning X 

Mucomyst acetylcystein brustablett X	 

Pulmozyme Dornas	alfa lösning	för	nebulisator X 

Viskoferm acetylcystein brustablett X	 

Problem med slem i luftvägarna kan vara ett resultat av olika sjukdomar, allti
från förkylning till konstant överproduktion av slem vid cystisk fibros. 

Cystisk fibros är en svår, kronisk sjukdom som leder till stora livskvalitetsför
luster, och därför är det angeläget att slemlösande läkemedel subventioneras 
för dessa patienter.  

Vi anser däremot att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning 
ger upphov till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att sub
ventionera läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemed
len generellt ganska svag och även otillfredsställande dokumenterad.  
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Övre luftvägsinfektioner kan ge stora besvär, men hosta är bara en del av 
symtomen. Det handlar dessutom om tillfälliga besvär vilket gör att den 
totala livskvalitetsförlusten blir liten. [17] 

Allmänt sett finns det inte mycket modern dokumentation om hostdäm
pande och slemlösande läkemedel. Man blir då hänvisad till äldre studier och 
få av dessa skulle klara kraven på en modern studie enligt GCP (good clinical 
practice). Sannolikt har många preparat inte heller någon annan effekt än 
placeboeffekten. 

7.2.1. Acetylcystein, Mucomyst och Viskoferm – brustablett är 
kvar i förmånerna 
•	 Brustabletter	med	acetylcystein	ska	inte	betalas	av	läkemedels-

förmånerna vid slembildning orsakat av förkylning. 
•	 Brustabletter	med	acetylcystein	kan	ge	färre	försämringsperioder	vid		 	 

KOL. 
•	 Används	i	basbehandlingen	av	patienter	med	cystisk	fibros. 

Vi anser att brustabletter med acetylcystein ska var kvar i läkemedelsförmå
nerna. 


Vi bedömer att det kan vara motiverat att subventionera långtidsbehandling 

med acetylcystein av KOL-patienter med kronisk bronkit, samt för patienter 

med cystisk fibros (CF).
 

Acetylcystein används i basbehandlingen av patienter med cystisk fibros och 

patienter med primär ciliär dysfunktion (PCD). Sjukdomarnas svårighetsgrad 

är hög. Vidare är detta patienter med stora medicinska behov där behand
lingsalternativ saknas eller är starkt begränsade.
 

Vi anser däremot att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning 

ger upphov till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att 

subventionera läkemedel mot dessa symtom. Det finns inte heller någon 

dokumentation som stödjer en sådan användning av acetylcystein. 


Frågan är om sådan användning borde undantas från subvention. 

Vi bedömer dock att det i detta fall skulle vara svårt att upprätthålla en sådan 

begränsning i praktiken. 


 Det finns motstridiga uppgifter om den kliniska effekten av acetylcystein.
 

Enligt SBU:s utredning från år 2000 saknas underlag för att bedöma effekt 
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på hosta och upphostningar vid långtidsbehandling av astma och KOL. De 
anger dock att långtidsbehandling med acetylcystein ger en liten minskning 
av antalet försämringsperioder hos patienter med kronisk bronkit och att 
detta i sin tur ger en liten minskning av antalet sjukdagar. [3] 

I en studie publicerad i Lancet år 2005 [8] drar man slutsatsen att acetyl
cystein inte var bättre än placebo på någon parameter (lungfunktion, antal 
försämringsperioder med mera) annat än möjligen för KOL-patienter som 
inte använder steroider. 

7.2.2 Acetylcystein – lösning för nebulisator 
är kvar i förmånerna 
•	 Acetylcystein	lösning	för	nebulisator	ska	vara	kvar	i	förmånerna 

Vi anser att Acetylcystein i lösning för nebulisator även fortsättningsvis ska 
ingå i läkemedelsförmånerna. Detta läkemedel används inom öppenvården 
endast av patienter med cystisk fibros (CF) och patienter med primär ciliär 
dysfunktion (PCD). Sjukdomarnas svårighetsgrad är hög. Vidare är detta 
patienter med stora medicinska behov där behandlingsalternativ saknas eller 
är starkt begränsade. 

7.2.3 Bisolvon – subventionen begränsas till 
patienter med cystisk fibros eller pcd 
•	 Subventionen	för	Bisolvon	tablett	begränsas	till	patienter	med	cystisk		 

fibros eller primär ciliär dysfunktion. 

Cystisk fibros och primär ciliär dysfunktion är sjukdomar som leder till stora 
livskvalitetsförluster. Det rör sig om väldigt få patienter, och de flesta använ
der Bisolvon för inhalation. De CF-/PCD-patienter som behöver Bisolvon 
tabletter bör få dessa subventionerade. 

Vi anser däremot att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning 
ger upphov till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att sub
ventionera läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemed
len generellt ganska svag och även otillfredsställande dokumenterad. 

För Bisolvon finns en hel del dokumentation av äldre datum och av oviss 
kvalitet, men som antyder att Bisolvon har effekt på slem [91]. Det finns ett 
fåtal studier där man studerat bromhexin hos just patienter med cystisk fi
bros. En av dessa [92] visar att bromhexin är likvärdigt ett annat slemlösande 
medel (carbocysteine lysine salt monohydrate) men det ingick inte någon 
jämförelse mot placebo i studien. 
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En norsk studie på astmatiker av Heilborn et al från 1976 [93] visade inte 
några kliniska skillnader men en subjektiv preferens för bromhexin. Valenti et 
al [94] genomförde en studie på KOL-patienter, men i högre dos (60 mg/ 
dygn). Man fann signifikant förbättring av flera parametrar inklusive FEV

1 

som steg 138 ml mot 70 ml för placebo. Problemen med äldre studier är att 
de studerade grupperna ofta är heterogena och dåligt presenterade. Dosen 
som användes i studien av Valenti var dubbelt så hög som rekommenderad 
dos i FASS och vi anser därför att värdet av denna studie är lågt. 

7.2.4 Mollipect förlorar subventionen 
•	 Mollipect	oral	lösning	tas	ut	ur	läkemedelsförmånerna. 

Vi anser att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning ger upphov 
till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera 
läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt 
ganska svag och även otillfredsställande dokumenterad. 

Utredningen har inte kommit fram till att Mollipect har sådan betydelse vid 
behandling av CF att det är motiverat med någon begränsning av subventio
nen för den patientgruppen. Det återstår ett antal slemlösande samt luftrörs
vidgande läkemedel inom förmånerna som alternativ till Mollipect. 

Mollipect innehåller en slemlösande (bromhexin) och en luftrörsvidgande 
(efedrin) komponent. De studier som finns visar att den slemlösande kom
ponenten (bromhexin) kan ha en viss, men dock liten effekt på slemmets 
klibbighet, men däremot ingen effekt på hosta, andnöd eller lungfunktion. 
Efedrin verkar luftrörsvidgande men har ingen effekt på hosta om den inte 
beror på en luftrörsförträning. Det finns andra luftrörsvidgare som är billi
gare, bättre dokumenterade och har en bättre biverkningsprofil om det finns 
behov av luftrörsvidgande effekt.  

7.2.5 Pulmozyme mot cystisk fibros är kvar i förmånerna 
•	 Pulmozyme	ska	vara	kvar	i	läkemedelsförmånerna.	 

De studier som finns visar att kostnaden i förhållande till hälsovinsten 
förefaller rimlig med hänsyn till sjukdomen och patientgruppens tillstånd. 
Pulmozyme används för att behandla cystisk fibros (CF). Inget motsvarande 
läkemedel finns på marknaden. Antalet patienter som behandlas är begrän
sat, men behandlingskostnaden per patient är hög (111 kronor per dag eller 
40 000 kronor per år). 



  

  

  

 

  

  

78 l  k em ed e l s f  rmn sn mnd en  

En amerikansk studie tyder på att en tredjedel av läkemedelskostnaden kan 
vägas upp av besparingar i minskat behov av antibiotikabehandlingar och 
kontakter med vården [95]. En europeisk studie kom fram till liknande slut
satser, där mellan 17 och 27  procent av läkemedelskostnaden kunde vägas 
upp av besparingar inom vården i övrigt [96]. 

En informell kostnadsnyttoanalys för England har utförts. Det beräknades att 
nettokostnaden för sjukvården (kostnader minus besparingar) vid behandling 
med Pulmozyme var motsvarade 80 000 kronor per patient och år (5 900 
brittiska pund). Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) beräknades 
vara cirka 340 000 kronor (25 000 brittiska pund) [97]. 

En studie av Christopher et al uppskattade kostnaden per vunnet levnadsår 
jämfört med ingen behandling till cirka 720 000 kronor (52 500 brittiska 
pund) för alla CF patienter. Kostnaden per vunnet levnadsår för patienterna 
med medelsvår till svår sjukdom beräknades vara 220 000 kronor (16 000 
brittiska pund) [98]. 

Suri et al beräknar kostnadseffektiviteten av daglig inhalation av Pulmozyme 
jämfört med inhalerad koksaltlösning och vid behandling varannan dag med 
Pulmozyme. Resultatet blev en kostnad på mellan 1 500 till 3 000 kronor per 
1 procents förbättring av FEV

1
. Vad en sådan förbättring motsvarar i livskva

litet anges dock inte [99]. 

De uppskattade kostnaderna per vunnen QALY eller levnadsår enligt ovan
stående studier är osäkra och avser England. Kostnaderna är höga, i vissa 
skattningar upp till 700 000 kronor per vunnet levnadsår. 340 000 kronor 
per vunnen QALY ligger inom det område som brukar anses acceptabelt. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att skattningarna ovan är baserade på små 
patientmaterial och att livskvalitetsberäkningarna är baserade på en informell 
analys. 

7.2.6 Lepheton-Desentol förlorar subvention 
•	 Lepheton-Desentol	tas	ut	ur	förmånerna. 

Vi anser att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning ger upphov 
till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera 
läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt 
ganska svag och även otillfredsställande dokumenterad.  
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Effekten av Lepheton-Desentol är dåligt dokumenterad. Det saknas veten
skapligt stöd för att det skulle ha någon effekt vid behandling av krupphosta. 
Enligt Läkemedelsboken rekommenderas inte Lepheton-Desentol vid krupp. 
Där rekommenderar man istället kortison antingen inhalerat eller i tablett
form [10]. Det finns också vetenskapligt stöd för detta [100]. 

Några originalstudier på Lepheton och hosta har inte framkommit vid lit
teratursökning. I olika farmakologiska läroböcker till exempel Ziment anges 
att etylmorfin har samma hostdämpande effekt som kodein respektive morfin 
[101]. Det finns inte någon modern dokumentation på etylmorfin. 

I FASS har Desentol inte hosta som indikation utan det anges enbart ”aller
giska tillstånd”. Sammantaget finns det inget som tyder på att difenhydramin 
(Desentol) i några acceptabla vetenskapliga studier har någon hostdämpande 
effekt. Snarare skulle man vara bekymrad över de biverkningar som finns. 

7.2.7 Efedrinhydroklorid förlorar subvention 
•	 Efedrinhydroklorid	i	Quilla	simplex	samt	Efedrinhydroklorid	 

kapslar och oral lösning tas ut ur förmånerna. 

Vi anser att hosta och slem i luftvägarna till följd av en förkylning ger upphov 
till så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera 
läkemedel mot dessa symtom. Dessutom är effekten av läkemedlen generellt 
ganska svag och även otillfredsställande dokumenterad. 

Effekten av efedrinhydroklorid är dåligt dokumenterad. Det finns andra luft
rörsvidgare som är billigare, bättre dokumenterade och har en bättre biverk
ningsprofil om det finns behov av luftrörsvidgande effekt.  
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Bilaga 1 – definition av 
svårighetsgrader av astma 
Socialstyrelsens klassificering av svårighetsgrad för astma 
Det finns två olika sätt att klassificera astmasjukdomens svårighetsgrad, dels 
att bedöma svårighetsgraden innan patienten påbörjar underhållsbehandling 
(se nedan), dels med hänsyn till både pågående undehållsbehandling, sym
tom och lungfunktion. Nedanstående svårighetsgradering bygger på bedöm
ning före insättning av underhållsbehandling. 

Intermittent	astma		 Symtom	<	1	gång/vecka	 
	 Kortvariga	försämringsperioder	 
	 Nattliga	symtom	#	2	gånger/månad	 
	 FEV1		80	procent	av	förväntat	värde	eller	 
	 PEF		80	procent	av	förväntat	värde	 
	 PEF-variabilitet	<	20	procent	 

Lindrig	astma		 Symtom	>	1	gång/vecka	men	<	1	gång/dag	 
	 Symtomen	kan	påverka	aktivitet	och	sömn	 
	 Nattliga	symtom	>	2	gånger/månad	 
	 FEV1		80	procent	av	förväntat	värde	eller	 
	 PEF	 80	procent	av	förväntat	värde	 
	 PEF-variabilitet	20–30	procent	 

Medelsvår	astma		 Symtom	dagligen	 
	 Symtomen	kan	påverka	aktivitet	och	sömn	 
	 Nattliga	symtom	>	1	gång/vecka	 
	 Dagligt	behov	av	kortverkande	beta-2-stimulerare	 
	 FEV1	60–80	procent	av	förväntat	värde	eller	 
	 PEF	60–80	procent	av	förväntat	värde	 
	 PEF-variabilitet	>	30	procent	 

Svår	astma		 Symtom	dagligen	 
	 Frekventa	försämringsperioder	 
	 Frekventa	nattliga	symtom	 
	 Begränsning	av	fysisk	aktivitet	 
	 FEV1	#	60	procent	av	förväntat	värde	eller	 
	 PEF	#	60	procent	av	förväntat	värde	 
	 PEF-variabilitet	>	30	procent 



  

    

88 l  k em ed e l s f  rmn sn mnd en  

Bilaga 2 – definition av 
svårighetsgrader av KOL 
Socialstyrelsens svårighetsgradering av KOL 
Internationella konsensusdokument innehåller scheman för svårighetsgrade
ring av KOL. Gemensamt för dessa är att de väsentligen utgår från uppmätta 
värden på FEV

1
. Syftet är att kunna beskriva prognos och adekvata åtgärder 

vid olika svårighetsgrader. 

Klassifikation av svårighetsgrad 
FEV

1
 avser värden uppmätta efter bronkdilatation! 

Ny stadieindelning i Sverige fr o m 2006 (referens www.slmf.se/kol/) 

Diagnos/ 
klassifikation 

Definition 
FEV%	<	70			(FEV1/VC)	(OBS	efter	bronkdilatation)	samt 

Preklinisk	KOL FEV1	>	80	%	av	förväntat	värde	med	eller	utan		symtom	(hosta/upphostningar) 

Lindrig	KOL FEV1	50	–	79	%	av		förväntat	värde	med	eller	utan	symtom 

Medelsvår	KOL FEV1	30	–	49	%	av	förväntat	värde	med	eller		utan	symtom 
Ej	förekomst	av	andra	negativa	prognosfaktorer* 

Svår	KOL FEV1	<	30	%	av	förväntat		värde 
FEV1	<	50	%	av	förväntat	värde	samt	förekomst	av	andra	negativa	prognosfaktorer* 

* Svår kronisk hypoxi (PO2 < 7,3 kPa). 
   Kronisk hyperkapni (PCO2 > 6,5 kPa). 
   Cirkulationspåverkan (till exempel perifera ödem eller takykardi).
   Låg kroppsvikt. 

Ny GOLD-klassificering 

Figure	1-2.	Spirometric	Classification	of	COPD	Severity	Based	on	Post-Bronchodilator	FEV1	 

Stage	I:	Mild FEV1/FVC	<	0.70 
FEV1		80%	predicted 

Stage	II:	Moderate FEV1/FVC	<	0.70 
50%	#	FEV1	<	80%	predicted 

Stage	III:	Severe FEV1/FVC	<	0.70 
30%	#	FEV1	<	50%	predicted 

Stage	IV:	Very	Severe FEV1/FVC	<	0.70 
FEV1	<	30%	predicted	or	FEV1	<	50%	predicted	plus	chronic	respiratory	failure 

FEV1:	forced	expiratory	volume	in	one	second;	FVC:	forced	vital	capacity;	respiratory	failure:	arterial	partial	pressure	of	oxygen	 
(PaO2)	less	than	8.0	kPa	(60	mm	Hg)	with	or	without	arterial	partial	pressure	of	CO2	(PaCO2)	greater	than	6.7	kPa	(50	mm	Hg)	 
while	breathing	air	at	sea	level. 
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Bilaga 3 – prisjämförelse för 
inhalationssteroider i pulverform 

Pulver	 Tabellen	är	baserad	på	de	största	förpackningarna.	Doser	är	hämtade	från	FASS	och	priserna	är	hämtade	från		 	
 
	 LFN:s	prislista	070102.	Indexkolumnen	visar	prisskillnaden	relativt	det	billigaste	alternativet.	 	 	
 
	 	 	 	
 
”Beclometason/Budesonidekvivalenter”
 

	 Produktnamn	 Styrka	 Substans	 Antal	 AUP	per	st	 Doser	 Dagskostnad	 Index
 
	 	 	 	 	 	 	 	
 
~100	 	 	 	 	 	 	 	
 
	 
	 

Giona	Easyhaler	 
Pulmicort	Turbuhaler	 

100	mikrog	 
100	mikrog	 

Budesonid	 
Budesonid	 

200	 
200	 

1,26	 
1,38	 

1	 
1	 

1,26	 
1,38	 

100
 
109
 

	 	 	 	 	 	 	 	
 
~200	 	 	 	 	 	 	 	
 
	 
	 
	 
	 

Giona	Easyhaler	 
Pulmicort	Turbuhaler	 
Becotide	 
Flutide	Diskus	 

200	mikrog	 
200	mikrog	 
100	mikrog	 
50	mikrog	 

Budesonid	 
Budesonid	 
Beclometason	 
Flutikason	 

183*	 
200	 
120	 
180	 

1,98	 
1,99	 
1,26	 
1,40	 

1	 
1	 
2	 
2	 

1,98	 
1,99	 
2,53	 
2,80	 

100
 
100
 
128
 
141
 

	 	 	 	 	 	 	 	
 
~400	 	 	 	 	 	 	 	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

Beclomet	Easyhaler	 
Becotide	 
Giona	Easyhaler	 
Pulmicort	Turbuhaler	 
Flutide	Diskus	 
Asmanex	Twisthaler	 

200	mikrog	 
200	mikrog	 
400	mikrog	 
400	mikrog	 
100	mikrog	 
200	mikrog	 

Beclometason	 
Beclometason	 
Budesonid	 
Budesonid	 
Flutikason	 
Mometason	 

200	 
120	 
183*	 
200	 
180	 
60	 

1,56	 
1,58	 
3,30	 
3,39	 
1,99	 
5,12	 

2	 
2	 
1	 
1	 
2	 
1	 

3,12	 
3,16	 
3,30	 
3,39	 
3,99	 
5,12	 

100
 
101
 
106
 
109
 
128
 
164
 

	 	 	 	 	 	 	 	
 
~800	 	 	 	 	 	 	 	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

Becotide	 
Giona	Easyhaler	 
Beclomet	Easyhaler	 
Pulmicort	Turbuhaler	 
Flutide	Diskus	 
Asmanex	Twisthaler	 

400	mikrog	 
400	mikrog	 
200	mikrog	 
400	mikrog	 
250	mikrog	 
400	mikrog	 

Beclometason	 
Budesonid	 
Beclometason	 
Budesonid	 
Flutikason	 
Mometason	 

120	 
200	 
200	 
200	 
180	 
60	 

2,65	 
3,02	 
1,56	 
3,39	 
4,21	 
9,03	 

2	 
2	 
4	 
2	 
2	 
1	 

5,29	 
6,03	 
6,24	 
6,79	 
8,40	 
9,03	 

100
 
114
 
118
 
128
 
159
 
171
 

	 	 	 	 	 	 	 	
 
~1600+	 	 	 	 	 	 	 	
 
	 
	 
	 
	 
	 

Becotide	 
Beclomet	Easyhaler	 
Pulmicort	Turbuhaler	 
Flutide	Diskus	 
Asmanex	Twisthaler	 

400	mikrog	 
200	mikrog	 
400	mikrog	 
500	mikrog	 
400	mikrog	 

Beclometason	 
Beclometason	 
Budesonid	 
Flutikason	 
Mometason	 

120	 
200	 
200	 
180	 
60	 

2,65	 
1,55	 
3,39	 
8,10	 
9,03	 

4	 
8	 
4	 
2	 
2	 

10,60	 
12,40	 
13,57	 
16,21	 
18,05	 

100
 
117
 
128
 
153
 
170
 

	 *	Hållbarheten	för	en	öppnad	förpackning	är	6	månader
 



  

    

90 l  k em ed e l s f  rmn sn mnd en  

Bilaga 4 – prisjämförelse långverkande 
och kortverkande luftrörsvidgare 

Långverkande luftrörsvidgare	 	 	 	 	 	 	 
	 

Produktnamn Substans Styrka Antal AUP per st Dagskostnad Index Inhalationer 

Foradil formoterol 12 180 3,90 	7,79				 100				 2 

Oxis	Turbuhaler formoterol 9 180 	4,19				 	8,38				 107 2 

Serevent	Diskus salmeterol 50 180 	4,70				 	9,41				 121 2 

Oxis	Turbuhaler formoterol 4,5 180 	3,42				 	13,69				 176 4 

Kortverkande luftrörsvidgare 

Produktnamn Substans Styrka Antal Kr/dos 

Inhalationspulver 

Bricanyl	Turbuhaler terbutalin 0,25mg/dos 200 0,76 

Bricanyl	Turbuhaler terbutalin 0,5	mg/dos 200 0,81 

Buventol	Easyhaler salbutamol 0,1mg/dos 200 0,71 

Buventol	Easyhaler salbutamol 0,2mg/dos 200 0,81 

Ventoline	Diskus salbutamol 0,2mg/dos 180 1,12 

Inhalationsspray 

Ventoline	Evohaler salbutamol 0,1mg/dos 200 0,31 

Airomir salbutamol 0,1mg/dos 200 0,3 

Airomir	Autohaler salbutamol 0,1mg/dos 200 0,61 
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Bilaga 5 – prisjämförelse av 
kombinationsläkemedel 
(inhalationssteroid + långverkande 
luftrörsvidgare) 
	 
	 

beta 
stimulerare 
formoterol/ 
salmeterol 

steroid 
budesonid/ 
flutikason 

antal AUP AUP 
per 
styck 

Ekviva
lent-pris 

Index Inhala
tioner 

Seretide	Diskus	mite 50 100 180 	1	058,50				 	5,88				 	11,76				 100 2 

Symbicort	mite	Turbuhaler 4,5 80 120 	557,00				 	4,64				 	18,57				 158 4 

Symbicort	mite	Turbuhaler 4,5 80 360 	1	577,00				 	4,38				 	17,52				 149 4 

Seretide	Diskus 50 250 180 	1	386,00				 	7,70				 	15,40				 100 2 

Symbicort	Turbuhaler 4,5 160 360 	1	800,50				 	5,00				 	20,01				 130 4 

Symbicort	Turbuhaler	forte 9 320 180 	1	800,50				 	10,00				 	20,01				 130 2 

Symbicort	Turbuhaler 4,5 160 120 	631,50				 	5,26				 	21,05				 137 4 

Seretide	Diskus	forte 50 500 180 	1	912,50				 	10,63				 	21,25				 100 2 

Seretide	Evohaler	mite 25 50 120 	402,00				 	3,35				 	13,40				 4 

Seretide	Evohaler 25 125 120 	517,00				 	4,31				 	17,23				 4 

Seretide	Evohaler	forte 25 250 120 	701,50				 	5,85				 	23,38				 4 
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Bilaga 6 – Hälsoekonomisk litteratur 
astma och KOL 
SAMMANFATTNING ASTMA 

En sökning efter artiklar publicerade tidigast 1999 och som la ett hälsoeko
nomiskt perspektiv på astmabehandling med läkemedel utfördes hösten/vin
tern 2004. Artiklar som behandlar svenska förhållanden har tagits med även 
om publiceringsdatumet var tidigare än 1999. En uppdaterad sökning ge
nomfördes den 17 augusti 2006. Denna ledde till att ytterligare elva artiklar 
lades till de ursprungliga 38. Denna rapport bygger på dessa 49 artiklar. 

För underhållsbehandling av astma hos vuxna ger en stor mängd artiklar 
stöd för att grupperna inhalerade steroider och långverkande b

2
-agonister 

presterar bra både kostnads- och effektmässigt. Antileukotriener tycks pre
stera sämre än både inhalerade steroider och b

2
-agonister, antalet artiklar som 

undersöker denna grupp är dock betydligt färre än vad fallet är med inhale
rade steroider och b

2
-agonister. För gruppen kortverkande b

2
-agonister är 

underlaget inte stort nog för att dra några generella slutsatser. Antalet direkta 
jämförelser med olika inhalationsutrustning är också det för litet för att tillåta 
några slutsatser. 
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FÖRKORTNINGAR
 

AK	 Antikolinergikum 
ICS	 Inhalerade	kortikosteroider 
LTRA	 Leuktorienreceptorantagonister	(antileukotriener) 
LABA	 Långverkande	betaagonister	 
SABA	 Kortverkande	betaagonister 

BAM	 Bambuterol	 	 LABA 
BEC	 Beklometason	 ICS 
BUD	 Budesonid	 	 ICS	 
BUD/FOR	 Symbicort	Turbuhaler 
FOR	 Formoterol	 	 LABA	 
FLN	 Flunisolid	 	 ICS 
FP	 Flutikason	 	 ICS 
IPB	 Ipratropium	 	 AK 
LSAB	 Levsalbutamol	 SABA 
MON	 Montelukast	 	 LTRA 
NAK	 Natriumkromoglikat 
PIR	 Pirbuterol	 	 SABA	 
RSAB	 Racemisk	salbutamol	 SABA 
SAB	 Salbutamol	 	 LABA 
SAM	 Salmeterol	 	 LABA 
SAM/FP	 Seretide 
TEO	 Teofyllin 
TER	 Terbutalin	 	 SABA	 
TRI	 Triamcinolon	 	 ICS 
ZAF	 Zafirlukast	 	 LTRA 
ZIL	 Zileuton	 	 LTRA 

BID	 Två	gånger	per	dag 
CEA	 Kostnadseffekvitietsanalys 

Pulmicort	Turbuhaler 

Oxis	Turbuhaler	(snabb	onset) 

Maxair	Autohaler,	Betaagonist 

Bricanyl	Turbuhaler 

CMA	 Kostnadsminimeringsanalys 
CUA	 Kostnadsnyttoanalys 
EFD	 Episode	Free	Days 
FEV1	 Forced	Expiratory	Volume	in	1	second 
HMO	 Health	Maintenance	Organization 
ICER	 Inkrementell	kostnad	(Incremental	cost	effectiveness	ratio) 
	 (Kostnad	för	behandling	A-Kostnad	för	behandling	B)/(Effekt	av	behandling	 
	 A-Effekt	av	behandling	B) 
KOL	 Kronisk	obstruktiv	lungsjukdom 
MCO	 Managed	Care	Organization 
MDI	 Metered	Dose	Inhaler 
PEF(R)	 Peak	Expiratory	Flow	(Rate) 
SFD	 Symptom	Free	Days 
STW	 Successfully	Treated	Weeks 
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SAMMANFATTNING 
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1.5 Livskvalitet 
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ALLMÄNT 

Sökningen 
En litteratursökning i databaserna Pubmed och Cochrane genomfördes 
under hösten/vintern 2004. Den 17 augusti 2006 utfördes ytterligare en sök
ning för att finna senare tillkomna artiklar. Sökningarna utfördes för att hitta 
artiklar som behandlade astma, hosta och/eller KOL ur ett hälsoekonomiskt 
perspektiv.1 Förutom de avgränsande sökorden,2,3 uteslöts vid sökningen alla 
artiklar som publicerats tidigare än 1999 om de inte undersökte svenska för
hållanden. Ingen tidsgräns användes för analyser av svenska förhållanden. 

Totalt har 49 artiklar sammanfattats i den tabell som ligger till grund för 
denna hälsoekonomiska rapport. 

Artiklarnas kvalitet 
Att utföra en litteratursökning på hälsoekonomiska aspekter av astma, hosta 
och KOL är på vissa sätt en mer tacksam uppgift än att göra motsvarande 
kliniska sökning, då mängden artiklar är hanterbar även vid en väldigt bred 
sökning. Samtidigt som detta gör sökningen lättare kan det också innebära 
en svaghet vid beslutsfattandet, då underlaget kan vara för litet för att svara 
på frågeställningarna. 

Som ett exempel på en genomgående svaghet hos i princip samtliga artik
lar är effektmåtten. LFN utgår vanligtvis ifrån effektmåttet kvalitetsjuste
rade levnadsår, som mäter förändringar både i sjuklighet och i dödlighet. I 
astmaartiklarna som hittats är det i huvudsak förändringar i lungkapacitet 
som används – FEV

1
 och PEF – eller mått som kan härledas utifrån dessa 

förändringar, exempelvis symtomfria dagar. Lungkapacitetsmåttens vanliga 
förekomst i hälsoekonomiska genomgångar och problem med detta tas upp 
i SBU-rapporten (Boman G, 2000) som nämner att det bland annat kan 
finnas taktiska skäl bakom valet av effektmått; FEV

1
 eller PEF tas med då de 

gynnar den egna produkten. Denna invändning kan naturligtvis göras mot 

1		I	PubMed	användes	följande	söksträng	för	att	identifiera	artiklar	som	behandlade	astma,	hosta	och/eller	KOL:	 
asthma	OR	copd	OR	cough.	Detta	gav	35	258	träffar. 
För	att	identifiera	endast	artiklar	med	hälsoekonomiskt	innehåll	användes:	”Costs	and	Cost	Analysis”	[MeSH]	OR	”Economics,	 
Pharmaceutical”	[MeSH].	Tidsbegränsat	mellan	1999	och	2004	gav	detta	110	905	träffar. 
Genom	att	kombinera	dessa	båda	sökningar	med	AND	och	använda	den	i	texten	angivna	tidsavgränsningarna	genererades	641	 
träffar.	 
2		Cochranesökningen	gjordes	i	databasen	NHS	EED	med	termerna:	”asthma	OR	copd	OR	cough”.	Detta	ledde	till	298	träffar. 
3		Samma	söksträngar	användes	för	att	hitta	artiklar	som	tillkommit	fram	till	den	17	augusti	2006	.	Denna	sökning	gav	282	träffar	 
i	PubMed	och	151	träffar	i	Cochrane. 
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alla effektmått, varför det vore önskvärt med fastslagna och allmänt accepte
rade riktlinjer vad det gäller valet av effektmått. 

Ambitionen har varit att täcka in all relevant publicerad litteratur, även i de 
fall där en studie varit av tveksam kvalitet har den inkluderats. Huvudsakliga 
anledningar till att artiklar ansetts vara irrelevanta/ointressanta är i fallande 
frekvensordning att de inte vägt behandlingseffekter mot kostnader, att de 
inte undersökt någon av de angivna sjukdomarna eller att de varit på något 
annat språk än engelska, svenska, norska eller danska. 

En genomgående svaghet hos studierna är att de oftast är förhållandevis korta, 
typvärdet är tolv veckor. Många av artiklarna nämner problematiken med den 
korta tidshorisonten och påpekar att det inte går att säga huruvida effekterna 
kvarstår under en längre tidsperiod. Författarna hävdar i många fall att det 
inte går att överblicka de långsiktiga följderna av preparatens kortsiktiga effekt, 
men att ett längre perspektiv troligen skulle leda till förbättrad kostnadseffek
tivitet för de preparat som redan på kort sikt är mer kostnadseffektiva än sina 
konkurrenter. En annan svaghet med denna korta tidshorisont är att det är 
svårt att fånga biverkningar som uppstår efter en längre tids användning. 

Samtliga artiklar utom två är antingen helt eller delvis finansierade av något 
företag eller är skriven av minst en författare som var anställd vid ett företag 
vid författandet. Inga av de artiklar som skickats in till Läkemedelsförmåns
nämnden av företagen har tagits med, såvida de inte redan tidigare bedömts 
som relevanta i denna litteraturgenomgång. 

Perspektiv 
De flesta studierna innehåller endast direkta kostnader. Det vore önskvärt 
med fler studier som även tog med indirekta kostnader i form av exempelvis 
produktionsbortfall. Vid astmabehandling är det troligt att ett läkemedel som 
är likvärdigt ett annat sett till direkta kostnader, men är kliniskt bättre, skulle 
förbättra sin kostnadseffektkvot relativt konkurrenten vid inkluderandet av 
indirekta kostnader. Anledningen är att en klinisk underlägsenhet rimligtvis 
resulterar i ökat produktionbortfall på grund av exempelvis ökat antal sjuk
skrivningar. 

De indirekta kostnadernas andel av de totala kostnaderna varierar mellan 
olika studier och mellan olika länder. I de fyra svenska studier som tar upp 
indirekta kostnader är dessas andel av de totala kostnaderna mellan 11 och 
25 procent (Stallberg et al, 2003) respektive 43-68 procent (Berggren & 
Ekstrom, 2001). Enligt SBU var de direkta sjukvårdskostnaderna för astma 
i Sverige cirka 1,1 miljarder kronor 1991, samtidigt som de direkta kostna
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derna uppgick till cirka 1,9 miljarder (Boman G, 2000). Det är utifrån detta 
tydligt att ett utelämnande av indirekta kostnader underskattar de ekonomis
ka fördelarna hos ett kliniskt bättre preparat, vilket dessutom syns i de studier 
där både direkta och indirekta kostnader redovisas. 

Kostnadsdrivare 
Förutom de indirekta kostnaderna är det i huvudsak läkemedel som är 
kostnadsdrivare i studierna. Detta är en effekt av att de läkemedel som finns 
leder till goda behandlingsresultat, där patienterna i många fall blir symtom
fria. Att få en tidigare underbehandlad patient under kontroll leder i stort 
sett undantagsvis till kostnadsbesparingar, då sjukhusbesök och produk
tionsfall är dyra effekter av astma. Effekten av dessa kostnadsbesparingar blir 
att läkemedlens kostnad av de totala kostnaderna stiger. Sålunda är det inte 
bara läkemedlens ibland höga kostnader som gör att läkemedelskostnaderna 
i vissa fall utgör en stor del av de totala kostnaderna, framför allt för patien
ter med en lindrigare form av astma. Ett exempel på att det framför allt är 
patienter med svår astma som står för en stor del av kostnaderna nämns i en 
artikel, där 0,8 procent av astmapatienterna i en amerikansk MCO stod för 
20,6 procent av de totala astmarelaterade kostnaderna (Lyseng-Williamson 
& Plosker, 2003). I de hälsoekonomiska analyserna står studieläkemedlet 
för cirka 60 till 75 procent av de direkta kostnaderna. Detta får till följd att 
läkemedlens priser kan vara av avgörande betydelse för studiernas hälsoeko
nomiska resultat. 

Vilka doser som används kan också ha en avgörande betydelse. I de fall en 
ökad dos får en relativt liten effekt leder den högre dosen till en högre kost
nad som inte fullt ut motsvaras av en högre effekt. 

Livskvalitet 
En av de största fördelarna med ett effektmått som mäter både livskvalitet 
och dödlighet är att det kan ge möjligheten att jämföra astmabehandling med 
andra sjukvårdsinsatser. En hälsoekonomisk analys som grundar sig på en 
studie med livskvalitet som effektmått gör därmed att kostnadseffektiviteten 
kan jämföras mellan exempelvis astma och blodtryckssänkning. Av denna 
anledning är sådana studier av stort intresse. 

Sökningen gjordes inte med den uttalade avsikten att hitta artiklar som dis
kuterade nyttoförändringar av astmabehandling utan att samtidigt utföra en 
hälsoekonomisk analys. Tre artiklar använde kvalitetsjusterade levnadsår som 
effektmått. 
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I studien av Paltiel et al (2001) genomfördes intervjuer med 100 amerikanska 
astmapatienter. I en markovmodell fann författarna att inhalerade steroider 
som tillägg till vid behovs-mediciner över en tioårsperiod ledde till 84,0 kva
litetsjusterade månader. Motsvarande siffra utan inhalerade steroider var 81,2 
månader. Den inkrementella direkta kostnaden per QALY var 13 500 dollar. 

En annan artikel som använde QALY som effektmått gjordes av Price et al 
(2002b). Livskvalitetsvikterna som användes i analysen hämtades huvudsakli
gen från ett abstract där 100 patienter med lindrig till måttlig astma intervju
ats (Stahl et al 1999). Författarna fann att behandling med Seretide ledde till 
en inkrementell direkt kostnad per QALY på 1 357 brittiska pund. 

Slutligen användes kvalitetsjusterade levnadsdagar som effektmått i en artikel 
av Marchetti et al (2004). Nyttovikterna hämtades från Asthma Symptom 
Utility Index. Den inkrementella nyttan av den i analysen bästa behand
lingen (beklometason extra fine) ledde över två månader till ytterligare cirka 
1,5 kvalitetsjusterad levnadsdag jämfört med behandlingen med sämst utfall 
(beklometason). Ur ett samhälleligt perspektiv var beklometason extra fine ett 
dominant alternativ för både måttligt och svårt sjuka astmatiker. 

Förutom dessa artiklar använde några stycken Asthma Quality of Life Ques
tionnaire	för	att	få	fram	nyttovikter.	En	artikel	använde	sig	av	St	George’s	 
Respiratory Questionnaire. Även om dessa artiklar mäter nyttovinster av 
behandling ger de, till skillnad från kvalitetsjusterade levnadsår, inte möjlig
heten att direkt jämföra med behandling av andra sjukdomar. 
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HÄLSOEKONOMISKA BEGREPP 

Den i artiklarna vanligast förekommande hälsoekonomiska analysen är 
kostnadseffektivitetsanalys (CEA). Denna innebär i korthet att det uppnådda 
effektmåttet, exempelvis symtomfria dagar (SFD) för ett preparat divideras 
med de totala kostnaderna (Antal SFD/Kostnad). 

I en jämförelse av två preparat, A och B, är det också vanligt att en inkremen
tell kostnadseffektivitetskvot (ICER) beräknas. För att göra detta divideras 
den inkrementella effekten av preparat A (Effekt

A
-Effekt

B
) med skillnaden i 

kostnader (Kostnad
A
-Kostnad

B
).	Ju	lägre	den	inkrementella	kostnadseffekti

vitetskvoten är i jämförelsen ovan desto bättre presterar A. I de fall preparat 
A är både bättre och billigare än B sägs A dominera B och ICER brukar inte 
beräknas. Om den ändå beräknas blir den negativ. Vid positiva ICER är det 
en normativ fråga huruvida preparatet är kostnadseffektivt. 

Det är viktigt att understryka att de kostnadseffektivitetskvoter som räknats 
fram i de olika analyserna i många fall inte är direkt applicerbara på svenska 
förhållanden. Typer av kostnader, relativpriser och behandlingstraditioner 
skiljer sig mellan olika länder och varierar även över tiden inom ett land. 
En speciell variant av kostnadseffektivitetsanalysen är kostnadsnyttoanalysen 
(cost utility analysis, CUA), där effektmåttet är patienternas nytta av en viss 
behandling. Då livskvalitetsberäkningar inte gjorts i speciellt många av de 
artiklar som hittats är CUA heller inte vanligt förekommande. 

Ytterligare en förekommande variant av CEA är kostnadsminimeringsanaly
sen (cost minimisation analysis, CMA). Denna används då preparaten inte 
skiljer sig åt effektmässigt. Istället för att titta på effekten beräknas därför en
dast kostnaderna, och det preparat som har de lägsta kostnaderna är därmed 
också mest kostnadseffektivt. 
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GENOMGÅNG AV 
LÄKEMEDELSGRUPPERNA 

Kortverkande b2-agonister 

Salbutamol 
Lindgren et al (2005) jämförde salbutamol 200 µg med den långverkande 
betaagonisten formoterol 4,5 µg. Förutom andra räddningsläkemedel kunde 
patienterna använda vilka läkemedel som helst. Till grund för den hälsoeko
nomiska analysen låg den stora RELIEF-studien, en multinationell öppen 
parallellgruppsstudie med totalt 18 124 patienter med alla svårighetsgrader av 
astma. Patienterna följdes under ett halvår och hälsoekonomiska data app
licerades retrospektivt. Formoterol ledde till färre svåra exacerbationer, färre 
lindriga exacerbationer och fler symtomfria dagar. Samtliga dessa skillnader 
var signifikanta. Den genomsnittliga totala direkta kostnaden per dag var i 
Sverige motsvarande 2,49 euro för formoterol och 2,35 euro för salbutamol. 
Salbutamols lägre kostnad var i huvudsak en följd av lägre läkemedelskost
nader, 0,19 euro jämfört med 0,54 euro för formoterol. Kostnadsskillnaden 
var störst för patienter med lindrig astma. Den inkrementella kostnaden per 
förhindrad exacerbation var i Sverige motsvarande 0,62 euro per dag (95% 
CI: 0,11-1,57). 

Terbutalin 
Berggren et al (2001) jämförde den kortverkande betaagonisten terbutalin 
500 µg (Bricanyl Turbuhaler) med den långverkande betaagonisten formote
rol 4,5 µg (Oxis Turbuhaler). Båda läkemedlen användes vid behov. Till 
grund för resultaten låg en tolv veckor lång multinationell (Sverige, Norge, 
Grekland och Nederländerna) dubbelblind RCT med parallella grupper. 
Studiepopulationen bestod av 362 patienter med måttlig till svår astma som 
var reversibel vid intag av inhalerade steroider. 182 patienter randomiserades 
till formoterol och 180 till terbutalin. 

26 patienter i formoterol- och 43 i terbutalingruppen fick minst ett svårt ast
maanfall under studiens tolv veckor. Vid både morgon- och kvällsmätt PEF 
visade formoterol bättre resultat (elva respektive åtta liter per minut). 

Utifrån baslinjedata beräknades det genomsnittliga antalet allvarliga exacer
bationer vara 1,62 gånger fler i terbutalin- än i formoterolgruppen (95% CI: 
1,02 till 2,58). Det nämns att formoterol presterade bättre i livskvalitetsin
dexet SF-36, men inga siffror presenteras. 
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Formoterol kostade 3,50 kronor per inhalation och terbutalin 0,77 kronor. 
Baserat på FACET-studien antogs det att ett allvarligt astmaanfall i genom
snitt varade 6,82 dagar. Med en genomsnittlig månadslön på 17 900 kronor 
ledde ett allvarligt astmaanfall till indirekta kostnader på drygt 4 000 kronor. 

Den genomsnittliga totala kostnaden per patientdag var 40,32 kronor för 
formoterol och 44,16 kronor för terbutalin. I formoterolgruppen stod de 
indirekta kostnaderna för knappt hälften av den totala kostnaden och i 
terbutalingruppen för drygt två tredjedelar. De indirekta kostnadernas storlek 
är därför av stor betydelse för kostnadseffektivitetsberäkningen nedan. Högre 
lön, eller längre anfall leder till större fördel för formoterol. Sett endast till 
direkta kostnader ledde formoterol till nio kronor högre daglig kostnad än 
terbutalin. 

Den inkrementella totala kostnaden per förhindrat svårt astmaanfall vid 
formoterol- istället för terbutalinbehandling sträcker sig från (95% CI) minus 
1 890 kronor (kostnadsbesparande) till 716 kronor. Väntevärdet ligger under 
noll, vilket innebär att formoterol där är kostnadsbesparande och dominant. 

Sammanfattning kortverkande b2
-agonister 

Det finns data som tyder på att formoterol trots sitt högre pris kan vara ett 
kostnadseffektivt alternativ som tilläggsmedicinering vid andra steget i be
handlingstrappan. 

Långverkande b2-agonister 

Formoterol 
Andersson et al (2001b) tog de kliniska resultaten från den ett år långa ran
domiserade och placebokontrollerade FACET-studien och applicerade dessa 
på bland annat svenska kostnadsförhållanden. Formoterol 24 µg per dag 
undersöktes som tilläggsbehandling till budesonid 200 µg respektive 800 µg 
per dag. Studiepopulationen bestod av 852 stycken 18-70 år gamla astmati
ker som använt inhalerade steroider i minst tre månader. 

Som primärt effektmått användes förekomsten av lindriga och svåra astmaan
fall, men även antal symtomfria dagar och episodfria dagar rapporterades. 
Tillägg av formoterol 24 µg minskade antalet lindriga exacerbationer med 
cirka 40 procent och antalet svåra med 26 procent. Minskningen av antalet 
lindriga anfall var ungefär lika stort i båda formoterolgrupperna. Den grupp 
som fick formoterol och budesonid 800 µg minskade antalet svåra anfall med 
44 procent till 0,5 per år, medan gruppen som fick formoterol som tillägg till 
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200 µg budesonid minskade antalet svåra anfall med 28 procent till 1,3 per 
år. Även de övriga tre effektmåtten förbättrades signifikant för båda formote
rolgrupperna. 

I den svenska analysen var formoterol kostnadsbesparande jämfört med 
placebo för båda budesoniddoser, sett både till indirekta och endast direkta 
kostnader. 

Inkluderandet av indirekta kostnader ledde genomgående till ännu mer för
delaktiga resultat för formoterolgruppen. Vid 200 µg budesonid med tillägg 
av formoterol var de totala kostnaderna i Sverige 3 258 euro per patientår 
jämfört med 4 441 euro med enbart budesonid. De indirekta kostnadernas 
andel av de totala kostnaderna var 34 procent respektive 39 procent. Vid den 
högre dosen budesonid var de totala årliga kostnaderna 2 258 euro med och 
3 002 euro utan formoterol. De indirekta kostnadernas andel var 36 procent 
respektive 27 procent. Även i Storbritannien och Spanien var denna relation 
ungefär densamma, dock var kostnaderna totalt sett mycket högre i Sverige, 
beroende på mycket högre kostnader per astmaanfall. 

Campbell et al (2000) undersökte, utifrån en åtta veckor lång prospektiv 
öppen RCT med totalt 454 personer, eformotorol Turbuhaler 12 µg, salme
terol 50 µg via pMDI och salmeterol 50 µg via Diskus. Samtliga läkemedel 
användes två gånger per dag. Patienterna hade lindrig till måttlig astma och 
var enligt läkare i behov av en långverkande betastimulerare. Eformoterol 
gav 32,8 symtomfria dagar, salmeterol pMDI 28,0 och salmeterol Diskus 
24,1 (denna sista skillnad var signifikant gentemot eformoterol, p<0,02). De 
totala direkta kostnaderna var efter åtta veckor lägst för eformoterolgruppen 
(77 brittiska pund) och högst för gruppen som använt pMDI (82 pund). 
Kostnaden per symtomfri dag var 4,22 pund för eformoterol, 5,94 pund för 
Diskus och 5,26 pund för pMDI. Läkemedelskostnaderna utgjorde mer än 
97 procent av de totala kostnaderna. Denna höga andel kan troligen förklaras 
med att patienterna trappat upp behandlingen och därför var relativt välbe
handlade. 

Everden et al (2002) jämförde formoterol 12 µg två gånger dagligen taget 
via Turbuhaler med salmeterol 50 µg två gånger per dag taget via Accuhaler. 
Patientpopulationen bestod av 145 stycken 6-17 år gamla astmatiker som 
hade symtom trots behandling med kortverkande b2

-agonister och inhalerade 
steroider. 73 randomiserades till formoterol och 72 till salmeterol i en öppen 
studie över tolv veckor. 
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Det primära effektmåttet var andel symtomfria dagar utan användande av 
kortverkande b

2
-agonister.	Jämfört	med	salmeterol	minskade	formoterol	 

användandet av SABA vid fyra, åtta och tolv veckor (p=0,04) och nattliga 
symtom över tolv veckor (p=0,05). Genomsnittlig andel symtomfria dagar 
utan SABA-användning var 39 procent i formoterolgruppen och 30 procent i 
salmeterolgruppen (p=0,034). 

Den genomsnittliga dagliga direkta kostnaden per patient var 1,39 pund i 
salmeterolgruppen och 1,15 pund i formoterolgruppen (p<0,001). Genom
snittlig kostnad per symtomfri dag var för formoterol 2,97 pund (95% CI: 
0,85-1,97) och för salmeterol 4,69 pund (95 % CI: 0,98-2,53). Besparing
arna uppstod till följd av en lägre anskaffningskostnad i formoterolgruppen 
samt lägre användning av hjälpmediciner. 

Resultaten från OPTIMA-studien, en tolv månader lång prospektiv dub
belblind multinationell RCT med totalt 1 272 patienter applicerades på 
svenska	förhållanden	av	Jönsson	och	kolleger	(Jonsson	et	al,	2004).	Studien	 
undersökte formoterol 4,5 µg två gånger per dag som tilläggsbehandling till 
budesonid 100 µg eller 200 µg två gånger dagligen hos en population med 
lindrig astma. De totala samhälleliga kostnaderna var lägst i gruppen som 
endast fick 100 µg budesonid (4 355 kronor) och högst i den grupp som fick 
100 µg budesonid med formoterol som tillägg (5 893 kronor). De andra två 
grupperna hade totalkostnader snarlika den högre kostnaden. 

Andelen symtomfria dagar var högst hos de patienter som fått tilläggsbehand
ling och 200 µg budesonid (75,2 procent) och lägst hos de som endast fått 
100 µg budesonid (69,0 procent). Skillnaderna mellan 200 µg budesonid och 
de båda grupperna med tilläggsbehandling var inte signifikant, men förfat
tarna redovisade inte huruvida skillnaden gentemot 100 µg budesonid var 
signifikant. 

Även sett till antal allvarliga exacerbationer per år ledde tilläggsbehandling 
till ett bättre kliniskt utfall än endast budesonid. Skillnaden var signifikant 
jämfört med budesonid som monoterapi. Den inkrementella kostnaden per 
symtomfri dag vid tilläggsbehandling var 82,78 kronor vid den lägre budeso
niddosen och 20,67 kronor vid 200 µg-dosen. 

Rutten-van Molken et al (1998) jämförde formoterol 12 µg två gånger dag
ligen via Aerolizer med salmeterol 50 µg två gånger dagligen via Diskhaler. 
Till grund för resultaten låg poolade resultat från en sex månader lång öppen 
studie med patienter i Italien, Spanien, Frankrike, Schweiz, Storbritannien 
och Sverige. Totalt ingick 482 patienter över 18 år som haft diagnostiserad 
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astma i minst ett år. Endast de kostnader som kunde relateras till astma togs 
med i studien, som inkluderade indirekta kostnader. 

Genomsnittligt antal episodfria dagar över halvårsperioden var 97 i for
moterol- och 95 i salmeterolgruppen. Inte heller när det gällde förbättring 
av	livskvalitet	mätt	med	St	George’s	Respiratory	Questionnaire	fanns	det	 
någon signifikant skillnad i antal patienter som nådde en minst fyraprocentig 
förbättring av livskvalitet (64 procent i formoterol- och 62 procent i salmete
rolgruppen). Även när det gällde produktionsbortfall, användande av rädd
ningsmedicinering och sjukvårdsutnyttjande var skillnaderna insignifikanta. 

Genomsnitts- och mediankostnaderna var lägre i formoterolgruppen, men 
skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. I båda grupperna var median
kostnaden per episodfri dag cirka 9 dollar, och mediankostnaden per patient 
som uppnådde en kliniskt signifikant förbättring i livskvalitet cirka 1 300 
dollar i formoterolgruppen och 1 370 dollar salmeterolgruppen. 

Inga kostnadseffektkvoter beräknades, då det inte fanns någon signifikant 
skillnad vare sig i effekter eller i kostnader. 

Se även (Lindgren et al, 2005) under avsnittet Salbutamol för en jämförelse 
mellan formoterol och salbutamol som räddningsläkemedel. 

Salmeterol 
Under detta avsnitt finns även jämförelser mellan kombinationen salmeterol/ 
flutikason (Seretide) och flutikason utan salmeterol. 

Se Campbell et al (2000) samt Everden et al (2002) under avsnittet 
Formoterol för två jämförelser av salmeterol och formoterol. 

Johansson	et	al	(1999)	har	jämfört	Seretide	50/100	µg	två	gånger	dagligen	 
med flutikason 100 µg två gånger dagligen med kliniska data från en tolv 
veckor lång nordamerikansk dubbelblind placebokontrollerad RCT. I sereti
degruppen ingick 87 patienter och i flutikasongruppen 85 patienter. Svenska 
kostnads- och behandlingsförhållanden applicerades retrospektivt på resulta
ten. Genomsnittligt antal episodfria dagar var 35,6 procent i seretidegruppen 
och 28,0 procent i flutikasongruppen (p=0,134). Andelen symtomfria dagar 
var 44,1 procent respektive 34,9 procent. Inte heller denna skillnad var signi
fikant (p=0,096), däremot var skillnaden i andelen framgångsrikt behandlade 
veckor, definierat som en minst femprocentig förbättring av PEF jämfört 
med baslinjen, signifikant. Seretide hade 65,0 procent framgångsrikt behand
lade veckor jämfört med 33,0 procent för flutikason (p<0,00001). 
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Behandlingskostnaden per patient och dag var i seretidegruppen 14 kronor 
jämfört med 8 kronor i flutikasongruppen. Kostnaden per framgångsrikt 
behandlad vecka var 151 kronor för Seretide och 169 kronor för flutikason, 
vilket resulterade i en inkrementell kostnadseffektivitetskvot på 133 kronor 
(95% CI: 89 till 215). Kostnaden per symtomfri dag var 31 kronor och 25 kro
nor för respektive behandling, och kostnaden per episodfri dag var 39 kronor 
respektive 34 kronor. ICER var 45 respektive 47 kronor för dessa två mått. 

Palmqvist et al (1999) jämförde Seretide 50/250 µg två gånger dagligen med 
flutikason 250 µg två gånger dagligen. I en nordamerikansk placebokontrol
lerad dubbelblind RCT fördelades 160 patienter jämnt till Seretide eller 
flutikason. Den genomsnittliga andelen episodfria dagar var 43,5 procent 
respektive 25,2 procent (p=0,00004), den genomsnittliga andelen symtom
fria dagar var 55,2 procent respektive 37,1 procent (p=0,0017). Den genom
snittliga andelen framgångsrikt behandlade veckor, enligt samma kriterium 
som	i	(Johansson	et	al,	1999)	ovan,	var	74,5	procent	respektive	35,1	procent	 
(p<0,00001). Genomsnittlig behandlingskostnad per patient och dag var 
20,9 kronor i seretidegruppen och 20,2 kronor i flutikasongruppen. Den 
genomsnittliga kostnaden per episodfri dag var 37,8 kronor i seretidegruppen 
och 54,5 i flutikasongruppen. Den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten 
blev 3,9 kronor (95% CI: -27,8 till 37,2). Den genomsnittliga kostnaden 
per episodfri dag var 48,1 kronor för Seretide och 80,1 kronor för flutikason, 
med en resulterande ICER på 3,9 kronor (95% CI: -25,4 till 35,9). Kostna
den per framgångsrikt behandlad vecka var 196,3 respektive 404,5 kronor 
och ICER 12,6 kronor (95% CI: -82,2 till 93,1). 

Pieters et al (1999) jämförde Seretide 50/500 µg två gånger dagligen med 
flutikason 500 µg två gånger dagligen. En 28 veckor lång multinationell dub
belblind placebokontrollerad RCT låg till grund för resultaten. 167 patienter 
randomiserades till Seretide och 165 till flutikason. Den genomsnittliga 
andelen episodfria dagar var 29 procent i seretidegruppen och 24 procent i 
flutikasongruppen (p=0,068) och den genomsnittliga andelen symtomfria 
dagar var 39 procent respektive 29 procent (p=0,012). Den genomsnittliga 
andelen framgångsrikt behandlade veckor (femprocentig ökning av PEF) var 
57,5 procent respektive 33,6 procent (p=0,001). Genomsnittlig direkt kost
nad per patient och dag var 30,0 kronor i seretidegruppen och 23,4 kronor i 
flutikasongruppen. Genomsnittlig kostnad per episodfri dag var 98,8 kronor 
för Seretide och 94,2 för flutikason. Väntevärdet för ICER var 120 kronor. 
Genomsnittlig kostnad per symtomfri dag var 74,7 kronor för Seretide och 
77,2 kronor för flutikason, ICER var 66,8 kronor (95% CI: 17,5 till 318,2). 
Genomsnittlig kostnad per framgångsrikt behandlad patient var 365 respek
tive 488 kronor, ICER: 192 kronor (95% CI: 58 till 437). 



  106 l  k em ed e l s f  rmn sn mnd en  

Price,	M.	J.	et	al	(2002b)	jämförde	Seretide	50/100	µg	två	gånger	dagligen	 
med flutikason 100 µg två gånger dagligen. Författarna använde data från en 
tolv veckor lång dubbelblind placebokontrollerad RCT för att fastställa trans
itionssannolikheterna till markovmodellen. Andelen framgångsrikt behand
lade veckor var 66 procent i seretide- och 47 procent i flutikasongruppen 
(95% CI: Seretide gav 10 procent till 26 procent fler framgångsrikt behand
lade veckor). Läkemedelskostnaden per vecka var 7,96 pund för Seretide och 
2,38 pund för flutikason. Den genomsnittliga totala direkta kostnaden per 
vecka var 15,77 pund i seretidegruppen och 11,83 pund i flutikasongruppen. 
ICER per framgångsrikt behandlad vecka var 20,83 pund (95% CI: -10,97 
till 17,51). Artikeln använder nyttovikter som tagits fram av andra författare 
genom intervjuer med 100 astmatiker som vid intervjutillfället behandlades 
med inhalerade steroider. På en 100-gradig skala ansågs ett svårt astmaanfall 
ha nyttovikten 26, ett lindrigt anfall nyttovikten 62 och patienternas allmän
tillstånd vara 81. Författarna antog godtyckligt att kontrollerad astma gav 
nyttovikten 99. Med grund i dessa siffror blev resultatet att Seretide under 
tolvveckorsperioden gav en inkrementell nyttoökning på 0,03 jämfört med 
flutikason. Den inkrementella kostnaden per QALY blev 1 357 pund. 

Se Rutten-van Molken et al (1998) under avsnittet Formoterol för en jämfö
relse av salmeterol och formoterol. 

I Stempel et al (2002) undersöktes salmeterol respektive montelukast som 
tilläggsbehandling till inhalerade steroider i en retrospektiv studie av data från 
en MCO. Patienterna var 4-65 år gamla, hade använt inhalerade steroider 
utan långverkande betaagonister under tolv månader och sedan fått tilläggs
behandling med antingen salmeterol (n=703) eller montelukast (n=216), 
varefter de följdes ytterligare tolv månader. 

Andel patienter som krävde minst ett akutbesök under året sjönk med 22,3 
procent i salmeterolgruppen och med 6,5 procent i montelukastgruppen. 
Andel patienter som krävde inläggning på sjukhus sjönk med 61,4 procent 
i salmeterolgruppen och ökade med 9,5 procent i montelukastgruppen. 
Användandet av SABA sjönk med 42 procent i salmeterol- och 21 procent i 
montelukastgruppen (p<0,0001 för alla skillnader). 

Totala sjukvårdskostnader under året var i salmeterolgruppen 3 466 dollar 
jämfört med 4 346 dollar i montelukastgruppen (p<0,001). Astmarelaterade 
sjukvårdskostnader var 952 dollar respektive 1 552 dollar (p=0,004). Salme
terol som tilläggsbehandling var därmed ett dominant alternativ. 
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O’Connor	et	al	(2004)	jämförde	Seretide	(flutikason	100	µg/salmeterol	50	 
µg) två gånger dagligen med flutikason 100 µg två gånger dagligen med 
montelukast 10 mg som tillägg. 447 patienter randomiserades till respektive 
behandling i den tolv veckor långa dubbelblinda studien. Patienterna var 
minst 15 år gamla och var inte fullt kontrollerade på enbart inhalerade steroi
der. Andelen patienter som fick en minst tolvprocentig förbättring av FEV

1 

var 54 procent (95% CI: 26-38) i seretidegruppen och 31 procent (95% CI: 
26-38) i flutikason/montelukast-gruppen (p<0,001). Seretide ledde även 
till högre andel symtomfria dagar, men skillnaden var inte signifikant (31 
procent respektive 27 procent). Den genomsnittliga direkta kostnaden per 
dag var 3,64 dollar (95% CI: 3,60-3,68) i seretidegruppen och 4,64 dollar 
(95% CI: 4,56-4,73) i flutikason/montelukast-gruppen. Seretide var sålunda 
ett dominant alternativ. 

Pieters,	W.	R.	et	al	(2005)	har	gjort	samma	jämförelse	som	O’Connor	ovan,	 
men utifrån andra kliniska resultat och med nederländska kostnadsförhål
landen. Kliniska data hämtades från en tolv veckor lång multinationell 
dubbelblind RCT. Även i denna bestod populationen av patienter vars astma 
inte var kontrollerad med inhalerade steroider utan långverkande betaago
nist. Seretidegruppen hade signifikant högre andel symtomfria veckor (63,3 
procent mot 39,0 procent i montelukastgruppen, p<0,001) och signifikant 
fler symtomfria dagar (48,0 respektive 42,5, p=0,003). Eftersom de totala 
direkta kostnaderna också var lägre i seretidegruppen (1 938 dollar) jämfört 
med i flutikason/montelukast-gruppen (2 246 dollar) var Seretide ett domi
nant alternativ. 

Sammanfattning långverkande b2
-agonister 

Formoterol presterade bra i samtliga jämförelser. I jämförelserna med de 
kortverkande betaagonisterna terbutalin och salbutamol var formoterol ett 
billigare och kliniskt bättre alternativ. Vidare var preparatet i två studier ett 
kliniskt mer effektivt alternativ jämfört med att inte använda någon tilläggs
behandling till budesonid. I den ena studien var det dyrare och i den andra 
billigare. Båda dessa studier tittade på svenska kostnadsförhållanden och tog 
ett samhälleligt perspektiv. 

I tre studier jämfördes formoterol 12 µg två gånger dagligen och salmeterol 
50 µg två gånger dagligen som tilläggsbehandling till inhalerade steroider. I 
två av fallen var formoterol ett dominant alternativ, medan det i den tredje 
studien var kliniskt bättre men dyrare än salmeterol. 
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Kombinationspreparatet Seretide (salmeterol/flutikason) jämfördes i tre 
analyser med endast flutikason. I samtliga analyser gav Seretide kliniskt bättre 
effekt till en högre kostnad jämfört med flutikason. Analyserna utgick från 
svenska förhållanden. Resultatet blev detsamma i en annan analys utförd på 
brittiska förhållanden. 

Seretide 50/100 µg jämfördes i två studier med montelukast 10 mg som til
lägg till flutikason 100 µg. Seretide var ett dominant alternativ i båda analy
serna. 

Slutligen fann en studie som jämförde bambuterol och salmeterol att det 
förstnämnda preparatet inte var statistiskt signifikant sämre men billigare än 
salmeterol. Den hälsoekonomiska analysen innehöll dock ett flertal brister. 

Det finns utifrån dessa artiklar tydliga indikationer på att gruppen långver
kande b2-agonister är kostnadseffektiva vid underhållsbehandling av vuxna 
astmatiker med måttlig och svår astma. Huruvida detsamma gäller för barn 
eller lindriga astmatiker går inte att svara på med samma säkerhet. Enligt 
SBU föreligger det ett starkt stöd i vetenskapliga studier för att långverkande 
betaagonister har gynnsam effekt på vuxna astmatiker vid underhållsbehand
ling (Boman G, 2000, SBU-rapporten, sid 25). 

Inhalerade kortikosteroider 

Beklometason 
Marchetti et al (2004) undersökte beklometason extra fine (EF) 400 µg per 
dag (800 µg för svåra astmatiker) med beklometason 1 000 µg per dag (1 500 
µg), flutikason 400 µg per dag (1 000 µg) och budesonid 800 µg per dag (1 
600 µg). Indata till markovmodellen hämtades från sex olika kliniska studier. 
Beklometason EF ledde till flest kvalitetsjusterade dagar, mätt med Asthma 
Symptom Utility Index, både för måttligt och för svårt sjuka astmatiker. 
Jämfört	med	övriga	preparat	var	den	inkrementella	effekten	mellan	1,24-2,33	 
och 0,55-1,54 kvalitetsjusterade dagar för respektive sjukdomsstadie över en 
tvåmånadersperiod. Rangordningen av preparaten i fallande ordning efter 
effekt var beklometason EF, budesonid, flutikason och beklometason. De 
totala samhälleliga kostnaderna var lägst i beklometason EF-gruppen för såväl 
måttligt som svårt sjuka astmatiker, och preparatet var sålunda ett dominant 
alternativ. Kostnadsbesparingen sträckte sig från 28 euro (jämfört med bude
sonid) till 47 euro (flutikason) för patienterna med måttligt svår astma och 
från 41 till 67 euro för de svåra astmatikerna. 
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Budesonid 
Andersson et al (2001a) jämförde budesonid med natriumkromoglikat för 
underhållsbehandling av astma hos svenska barn i åldern fem till elva år i en 
ett år lång randomiserad öppen RCT. De 138 barnen i studien hade insta
bil astma och hade tidigare inte behandlats med steroider eller kromoner, 
däremot med betaagonist minst tre gånger per vecka. 69 patienter rando
miserades till budesonid 200 µg två gånger dagligen och de övriga 69 till 
natriumkromoglikat 20 mg tre gånger dagligen. Den genomsnittliga dagliga 
förbrukningen i studien var 465 µg för budesonid och 45,8 mg för natrium
kromoglikat. 

I studien var avsikten att uppnå astmakontroll med alla medel, även genom 
byte av terapi. Tre av barnen i budesonidgruppen avbröt behandlingen med 
budesonid jämfört med 32 barn i kromongruppen (av dessa fullföljde 29 
stycken studien med budesonidbehandling). Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna i andelen symtomfria dagar (76 procent i budeso
nidgruppen jämfört med 75 procent i kromongruppen), däremot ökade de 
som bytte från kromoner till budesonid andelen symtomfria dagar med 14 
procent efter bytet (p<0,01). Andelen barn vars astma var kontrollerad under 
den sista månaden var högre i budesonidgruppen i sex av sju kontrollerade 
variabler. 

I studien ingick både direkta och indirekta kostnader. Den dagliga bude
soniddosen kostade 4 kronor och kromondosen 8,73 kronor. Författarna 
antog att budesonid inte var sämre än kromoner och gjorde en kostnadsmi
nimeringsanalys. De totala genomsnittliga kostnaderna var 17 436 kronor i 
kromongruppen och 13 240 kronor i budesonidgruppen, en icke-signifikant 
skillnad på 4 195 kronor (95% CI: -2 340 till 10 731). Den lägre anskaff
ningskostnaden för budesonid och de lägre indirekta kostnaderna var de 
huvudsakliga anledningarna till kostnadsbesparingen. 

Barnes et al (1999) jämförde i en metaanalys av sju studier (publicerade 
1994-1997) budesonid 400 till 1600 µg per dag med flutikason 200 till 800 
µg per dag för behandling av barn och vuxna med lindrig till svår astma. Stu
dierna innehöll totalt 1 980 patienter och var från fyra till tolv veckor långa. 

Signifikant fler av de patienter som erhöll flutikason uppnådde en minst 
femtonprocentig förbättring av PEFR (49 procent mot 41 procent av bu
desonidgruppen, p<0,001). Även andelen framgångsrikt behandlade veckor 
var högre i flutikasongruppen: 47,1 procent mot 34,1 procent (p<0,001). 
Andelen symtomfria dagar var också den högre bland flutikasonpatienterna 
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(41,7 procent mot 38,7 procent, p=0,036). Andelen episodfria dagar var 31,0 
procent i flutikason- och 26,7 procent i budesonidgruppen (p<0,003). 

Den genomsnittliga dagliga direkta kostnaden per patient i flutikasongrup
pen var 7,78 pund och i budesonidgruppen 12,33 pund, en skillnad som i 
huvudsak uppstod på grund av högre kostnader för sjukhusbesök i budeso
nidgruppen, men flutikason var billigare i alla mätta kostnadsslag. Författarna 
hade inga data på primär- och akutsjukvårdsutnyttjande, utan uppskattade 
dessa utifrån befintliga data. 

Eftersom flutikason var både billigare och kliniskt bättre var det ett dominant 
alternativ. 

Med data från samma metaanalys som ovan jämförde Stempel et al (2000) 
preparaten utifrån ett amerikanskt perspektiv. De kliniska resultaten var av 
naturliga skäl liknande de i Barnes studie, men skilde sig marginellt. Andel 
symtomfria dagar var 44 procent i flutikason- och 40 procent i budesonid
gruppen. Andel episodfria dagar 32 procent respektive 27 procent (p<0,001 
för båda skillnader). Analyser av subgrupper visade att flutikason var bättre 
än budesonid oavsett bland annat patienternas ålder och tidigare medicinering. 

Den genomsnittliga totala kostnaden per dag var 2,25 dollar i flutikason- och 
3,00 dollar i budesonidgruppen. Liksom i Barnes et al (1999) var flutikason 
ett dominant alternativ. 

Buxton et al (2004) undersökte budesonidbehandling (200 µg per dag för pa
tienter under 11 år och 400 µg för övriga) hos patienter i åldern 5-66 år med 
lindrig astma som tidigare inte behandlats med inhalerade steroider. Data 
hämtades från START-studien, en treårig multinationell dubbelblind RCT 
med 7 241 patienter. Primärt effektmått var antal symtomfria dagar. Tillägget 
av budesonid gav 14,1 extra symtomfria dagar (<0,001), ledde till 69 pro
cent färre dagar med sjukhusvård, 67 procent färre akutsjukvårdsbesök, 36 
procent färre läkarbesök och 37 procent färre förlorade skol- och arbetsdagar 
(samtliga skillnader p<0,005 eller mindre). Hälsoekonomin beräknades för 
ett antal länder, bland annat Sverige. Totalkostnaderna redovisades inte, men 
väl de inkrementella kostnaderna. Ur ett samhälleligt perspektiv var kostna
den per symtomfri dag negativ (-33,5 kronor; 95% CI: -59,7 till -7,1). Sett 
till endast de direkta kostnaderna var ICER 23,9 kronor (11,6-38,9). 

Samma data finns applicerade på USA (Sullivan et al, 2003), med resultatet 
att den totala samhälleliga kostnaden steg med i genomsnitt 0,14 dollar per 
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dag vid tillägg av budesonid och den inkrementella kostnadseffektivitetskvo
ten blev 11,30 dollar (95% CI: 8,60 14,90). 

Weiss et al (2006) har av samma metaanalys gjort en subgruppsanalys av barn 
i åldrarna fem-tio år. De kliniska resultaten för barnen var något sämre än för 
hela populationen, men överlag ändå signifikant bättre än behandling utan 
inhalerade steroider och var dessutom kostnadsbesparande ur ett samhälleligt 
perspektiv. 

Se Marchetti et al (2004) under avsnittet Beklometason för en jämförelse av 
budesonid, flutikason, beklometason och beklometason extra fine. 

Miyamoto et al (1999) jämförde budesonid 200, 400 eller 800 µg per dag 
med placebo i en japansk sex veckor lång RCT. Populationen utgjordes av 
totalt 218 patienter med lindrig till måttlig astma ungefär jämnt fördelade till 
de fyra behandlingsgrupperna. 20 patienter fullföljde inte studien, för dessa 
extrapolerades befintliga data linjärt. I de fall data saknades helt antogs noll 
kostnad och symtomfrihet. Inte ens i känslighetsanalysen varierades detta 
antagande. 

Jämfört	med	placebo	var	samtliga	budesoniddoser	signifikant	bättre	när	det	 
gällde andel symtomfria dagar (budesonid mellan 46 procent och 55 procent 
mot 32 procent för placebo) och andel episodfria dagar (budesonid 44 pro
cent till 53 procent mot 29 procent för placebo). 

Den genomsnittliga totala samhälleliga kostnaden per dag var 2 518 yen för 
placebo, 750 yen för 200 µg budesonid, 635 yen för 400 µg budesonid och 1 
226 yen för 800 µg budesonid. Alla budesoniddoserna uppvisade signifikanta 
kostnadsbesparingar jämfört med placebo. Kostnaderna för akutvårdsbesök, 
sjukhusinläggningar och produktivitetsförluster var betydligt högre i place
bogruppen. Kostnaden för budesonid är inte medräknat i kostnaderna, då 
medicinen	inte	var	prissatt	i	Japan	vid	studiens	utförande.	På	Apoteket	kostar	 
800 µg budesonid inhalationspulver från Astra Zeneca knappt sju kronor per 
dag vid köp av 200 stycken 400 µg-doser, vilket motsvarar ungefär 100 yen. 
Tillägg av budesonidkostnaden torde därför knappast ändra budesonids do
minans över placebo. Den hälsoekonomiska analysen lider av andra metodo
logiska brister som gör att dess resultat bör tolkas med försiktighet, även om 
tillägget av budesonidkostnaden i sig inte skulle ändra resultatet. 

Se Rosenhall et al (2003) under avsnittet Kombinationspreparat för en jäm
förelse av Symbicort (budesonid och formoterol-kombinat) jämfört med 
budesonid och formoterol i separata inhalatorer. 
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Flunisolid 
Volmer et al (1999) jämförde i en tysk studie grundad på två parallella RCT 
flunisolid 500 µg två gånger dagligen med flutikason 250 µg två gånger dag
ligen. Den ena studien var en sex veckor lång öppen studie (n=332) och den 
andra en dubbelblind åttaveckors studie (n=308). Patienterna var i åldern 
18-70 år och led av lindrig astma. 

Inte i någon av studierna fanns någon signifikant skillnad i andelen patienter 
som uppnådde en minst tioprocentig förbättring av PEFR. I den öppna stu
dien uppnådde 56,8 procent av flutikason- och 39,6 procent av flunisolidpa
tienterna denna förbättring. Motsvarande siffror i den blinda studien var 55,3 
procent respektive 44,5 procent. Inte heller när det gällde den procentuella 
ökningen av antalet symtomfria dagar fanns det någon signifikant skillnad. I 
den öppna studien ökade flutikasongruppen andelen symtomfria dagar med 
30,2 procent jämfört med 21,1 procent i flunisolidgruppen. I den blinda stu
dien var siffrorna 25,7 procent respektive 20,0 procent. Andelen symtomfria 
dagar var vid den öppna studiens slut 36,4 procent i flutikasongruppen och 
28,5 procent i flunisolidgruppen. Motsvarande siffror i den blinda studien 
var 35,1 procent och 31,1 procent. Flutikason var sålunda genomgående 
bättre, dock inte signifikant. Samtliga skillnader var större, både i absoluta 
och i relativa mått, i den öppna jämfört med i den dubbelblinda studien. 

De genomsnittliga totala direkta kostnaderna per dag var för flutikason 3,72 
D-mark och 2,97 D-mark i den öppna respektive blinda studien. För fluniso
lid var motsvarande kostnader 3,36 D-mark och 2,75 D-mark. 

Den genomsnittliga dagliga kostnaden per framgångsrikt behandlad patient 
var 6,51 D-mark för flutikason och 8,43 D-mark för flunisolid i den öppna 
studien och 5,37 D-mark respektive 6,16 D-mark i den blinda studien. Den 
dagliga kostnaden per ytterligare symtomfri dag jämfört med baslinjen var i 
den öppna studien 12,35 D-mark för flutikason och 15,94 D-mark för flu
nisolid. I den blinda studien var kostnaderna 11,65 D-mark respektive 13,78 
D-mark. Den dagliga kostnaden per symtomfri dag var i den öppna studien 
10,24 D-mark för flutikason och 11,80 D-mark för flunisolid. I den blinda 
studien var kostnaderna 8,53 D-mark respektive 8,86 D-mark. Inga inkre
mentella kostnadseffektivitetskvoter beräknas. 

Flutikason 
Armstrong & Malone (2002) undersökte i en retrospektiv studie av data från 
tre år hur kostnaderna i en MCO förändrades vid användning av flutika
son jämfört med antileukotrienerna montelukast, zafirlukast och zileuton. 
57 patienter erhöll flutikason och 290 någon av de tre LTRA-preparaten. 
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Patienter i LTRA-gruppen använde i högre utsträckning än flutikasonpatien
terna SABA (10,07 respektive 4,63 recept; p<0,0001). Vid studiens början 
var medianvärdet för läkemedelskostnaderna 322 dollar i LTRA-gruppen och 
230 dollar i flutikasongruppen (p=0,036). De totala genomsnittliga astmare
laterade kostnaderna var vid studiens slut 1 092 dollar i LTRA-gruppen mot 
511 dollar i flutikasongruppen (p=0,0001). I båda grupperna hade ungefär 
20 procent av patienterna diagnosen KOL. 

Se Barnes et al (1999) under avsnittet Budesonid för en jämförelse av flutika
son och budesonid. 

Bisgaard et al (2001) jämförde flutikason 50 µg eller 100 µg genom Baby
haler två gånger dagligen med placebo. Patienterna var 12 till 47 månader 
gamla barn. Den randomiserade dubbelblinda internationella studien var tolv 
veckor lång. 237 patienter fick  aktiv behandling och 77 placebo. 

Jämfört	med	placebo	gav	100	µg-dosen	signifikanta	förbättringar	i	åtta	av	 
tio undersökta parametrar (p<0,05). Den lägre dosen var signifikant bättre 
i fem av tio parametrar. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de båda 
doserna. Trenden var för samtliga parametrar att båda doserna var bättre än 
placebo, förutom i måttet symtomfria dagar då den lägre dosen var några 
tiondels procentenheter sämre än placebo. Placebogruppen hade betyd
ligt högre sjukvårdsutnyttjande än de båda flutikasongrupperna (30 besök 
jämfört med 21 och 15 i den lägre respektive högre dosen). Detta högre 
sjukvårdsutnyttjande fick också genomslag i kostnaderna. De totala direkta 
kostnaderna per patientdag var 13,85 danska kronor i den lägre dosen, 14,39 
danska kronor i den högre och 20,81 danska kronor för placebo. Flutikason 
var kostnadsbesparande och bättre kliniskt sett, sålunda var de inkrementella 
kostnadseffektivitetskvoterna negativa jämfört med placebo med undantag 
för kostnaden per SFD för den lägre dosen. I detta senare fall var den inkre
mentella kostnaden per symtomfri dag 1 505 danska kronor jämfört med 
placebo. 

Bukstein et al (2001) undersökte i en retrospektiv studie av ersättnings
krav under två år i en HMO hur de astmarelaterade kostnaderna skilde sig 
åt mellan montelukast- och flutikasonpatienter. 229 flutikason- och 114 
montelukastpatienter med lindrig astma undersöktes ett år efter initiering av 
respektive terapi. Fyra procent av flutikasonpatienterna bytte inom ett år till 
ett LTRA-preparat, inga av montelukastanvändarna bytte preparat. I monte
lukastgruppen fick patienterna i genomsnitt 0,19 fler förskrivningar av SABA 
jämfört med pre-index. Motsvarande ökning i flutikasongruppen var 0,66 
(p=0,03). I genomsnitt steg de totala astmarelaterade kostnaderna i flutika
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songruppen med 342 dollar jämfört med 268 dollar i montelukastgruppen 
(p=0,39). Montelukastgruppen hade betydligt högre följsamhet än flutika
songruppen (41 procent respektive 15 procent sett till hela året). 

Se Marchetti et al (2004) under avsnittet Beklometason för en jämförelse av 
beklometason, beklometason extra fine, budesonid och flutikason. 

Menendez et al (2001) jämförde flutikason 88 µg två gånger dagligen med 
zafirlukast 20 mg två gånger dagligen. 231 patienter, minst tolv år gamla, 
som endast behandlades med korta betaagonister randomiserades till fluti
kason- och 220 till zafirlukastbehandling i en dubbelblind och placebokon
trollerad RCT. Åtta flutikason- och fjorton zafirlukastanvändare fick minst 
en exacerbation och uteslöts därför ur studien. Ytterligare 23 respektive 36 
avbröt, främst på grund av biverkningar och behov av orala steroider. 53 
procent av flutikasonpatienterna och 37 procent av zafirlukastpatienterna 
uppnådde en minst tolvprocentig ökning av FEV

1
 (p=0,001). Den genom

snittliga andelen symtomfria dagar var 33,4 procent i flutikason- och 19,3 
procent i zafirlukastgruppen (p<0,001). Flutikasongruppen hade även ett 
lägre dagligt utnyttjande av SABA med 2,17 inhalationer, jämfört med 3,33 
i zafirlukastgruppen (p<0,001). Den genomsnittliga behandlingskostnaden 
per dag var lägre i flutikasongruppen: 1,84 dollar, jämfört med 2,89 dollar i 
zafirlukastgruppen. Cirka 70-80 procent av denna kostnad utgjordes av läke
medlen. Flutikason var både billigare och mer effektivt än zafirlukast. 

Orsini et al (2004) jämförde flutikason 44 µg två gånger dagligen med 
montelukast 5 eller 10 mg per dag. Författarna gjorde en retrospektiv 
undersökning av data från en försäkringsdatabas och fann 400 flutikason-
och 777 montelukastpatienter över fyra år gamla som följdes tolv månader 
innan och tolv månader efter förskrivandet av respektive medicin. Patienter 
som använde flutikason hade 62 procent lägre risk att ha ett astmarelaterat 
sjukhusbesök (p=0,13). Sannolikheten att de bytte terapi eller behövde yt
terligare astmamedicinering var 44 procent (p<0,001). Kostnadsdata fanns 
endast för 261 respektive 538 patienter. De totala kostnaderna för astmaläke
medel var 245 dollar (95% CI: 243-247) i flutikasongruppen och 501 dollar 
(500-503) i montelukastgruppen. De totala astmarelaterade sjukvårdskost
naderna var 430 dollar (426-434) respektive 769 dollar (766-772) och de 
totala sjukvårdskostnaderna (inte enbart astmarelaterade) var 2 908 dollar (2 
883-2 933) respektive 4 105 dollar (4 071-4 139). Alla parvisa skillnader var 
signifikanta (p# 0,01). 

Pathak et al (2002) jämförde flutikason 44 eller 110 µg, montelukast 5 eller 
10 mg och zafirlukast 20 mg. I den retrospektiva undersökningen hämtades 
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data från fyra MCO. 284 flutikason-, 302 montelukast- och 195 zafirlukas
tanvändare följdes under nio månader. Andelen patienter som hade något 
astmarelaterat akutvårdsbesök sjönk i flutikasongruppen (från 3,5 procent till 
3,2 procent), men steg i både montelukast- (från 2,3 procent till 3,0 procent) 
och zafirlukastgruppen (från 4,6 procent till 7,2 procent). Även andelen 
patienter som hade astmarelaterade sjukhusinläggningar sjönk i flutikason
gruppen (3,2 procent till 1,8 procent) men steg i både montelukastgruppen 
(från 1,7 procent till 3,0 procent) och i zafirlukastgruppen (6,2 procent till 
6,7 procent). I absoluta tal rörde det sig dock om väldigt få observationer, 
mellan 5 och 14 patienter. De genomsnittliga behandlingskostnaderna för 
nio månader steg i alla tre grupperna. I flutikasongruppen var den ursprung
liga ojusterade kostnaden 445 dollar (mediankostnad 90 dollar), och denna 
steg till 576 dollar (95% CI: 413-738; mediankostnad 528 dollar), en ökning 
med 29 procent (487 procent). I montelukastgruppen steg kostnaderna från 
355 dollar (120 dollar) till 902 dollar (95% CI: 689-1 116; mediankostnad 
967 dollar), en ökning med 154 procent (706 procent). I zafirlukastgrup
pen steg kostnaderna från 838 dollar (118 dollar) till 1 417 dollar (95% CI: 
775-2 060; mediankostnad 1 359 dollar), en ökning med 69 procent (1052 
procent). Både de justerade och ojusterade postindexkostnaderna var signifi
kant lägre i flutikasongruppen (p<0,0001). 

Stanford et al (2000) jämförde flutikason 250 µg två gånger dagligen med 
triamcinolon 200 µg fyra gånger dagligen. Kostnadsdata applicerades in efter
hand på kliniska data från två stycken 24 veckor långa dubbelblinda placebo
kontrollerade RCT. 

53 procent av flutikason- och 32 procent av triamcinolonpatienterna upp
nådde en minst tolvprocentig förbättring av FEV

1
 (p<0,001). Den genom

snittliga ökningen av antalet symtomfria dagar jämfört med pre-index var 
18,0 procent i flutikasongruppen och 9,6 procent i triamcinolongruppen 
(p<0,02). Signifikant fler triamcinolonanvändare avbröt studien, 93 av 202 
(46 procent), jämfört med 62 av 195 (32 procent) flutikasonanvändare 
(p<0,05). Anskaffningskostnaden för flutikason var högre än för triamcino
lon (2,18 dollar jämfört med 1,85 dollar). Även den genomsnittliga dagliga 
kostnaden var högre i flutikasongruppen (2,52 dollar respektive 2,38 dollar). 
Kostnaden per symtomfri dag var 14,01 dollar i flutikasongruppen och 24,88 
dollar i triamcinolongruppen. Den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten 
var 1,70 dollar per symtomfri dag. Kostnaden per patient som uppnådde en 
minst tolvprocentig förbättring av FEV

1
 var 4,76 dollar för flutikason- och 

7,43 dollar för triamcinolongruppen, och ICER var 0,68 dollar per dag. 
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Stempel et al (2001a) jämförde flutikason 44 µg med montelukast 5 eller 10 
mg i en population bestående av 4-64 år gamla astmatiker. I flutikasongrup
pen ingick 318 patienter och i montelukastgruppen 575 patienter. Författar
na utförde en retrospektiv studie av data från en HMO och följde patienterna 
i nio månader. 17,3 procent av flutikasonanvändarna fick tilläggsbehandling 
med en leukotrienhämmare eller inhalerad steroid. För montelukastpatien
terna var denna siffra 38,1 procent (p<0,001). De direkta kostnaderna för 
astmavård var under niomånadersperioden 1 025 dollar för montelukast- och 
694 dollar för flutikasongruppen (p<0,001). Kontrollerat för skillnader vid 
baslinjen mellan de två grupperna visade en regression att flutikason gav en 
kostnadssänkning med 46 procent jämfört med montelukast. 

Stempel et al (2001b) jämförde flutikason 44 µg med ej specificerade doser 
av beklometason, triamcinolon, budesonid och flunisolid. I en retrospektiv 
analys av försäkringsdata ett år efter och sex månader innan indexeringshän
delsen undersöktes 131 flutikason, 598 beklometason, 91 budesonid, 967 
triamcinolon- och 169 flunisolidanvändare. Populationen utgjordes av 12-64 
år gamla astmatiker. 

Samtliga läkemedel hade signifikant högre astmarelaterade sjukvårdskostna
der jämfört med flutikason (p<0,03). Beklometason hade 24 procent högre, 
triamcinolon 45 procent högre, flunisolid 45 procent högre och budesonid 
34 procent högre. Dessutom hade budesonid-, triamcinolon- och fluniso
lidpatienterna signifikant högre totala sjukvårdskostnader: 53 procent, 43 
procent respektive 39 procent (p 0,005). De årliga besparingarna för astma
relaterad sjukvård skulle bli mellan 199 och 433 dollar om alla patienterna 
istället hade behandlats med flutikason. De totala vårdkostnaderna skulle 
sjunka med mellan 1 188 dollar och 2 245 dollar. 

Se Stempel et al (2000) under avsnittet Budesonid för en jämförelse av flutika
son och budesonid. 

Stempel (2000) jämförde i en retrospektiv genomgång av försäkringsdata 
flutikasondoserna 44 µg och 100 µg med triamcinolon. Författarna jämförde 
även flutikasondoserna 44 µg, 100 µg och 200 µg med zafirlukast. I jämfö
relsen med zafirlukast ingick 1 101 flutikasonpatienter och 392 zafirlukast
patienter. I jämförelsen med triamcinolon ingick 857 flutikason- och 4 142 
triamcinolonpatienter. Användandet av flutikason ledde till en 62-procentig 
minskning av antalet akutvårdsbesök jämfört med en 32-procentig minsk
ning för zafirlukastgruppen. Antalet inläggningar på sjukhus sjönk med 70 
procent respektive 26 procent. Enligt författarna var den första skillnaden 
signifikant, troligen var även den andra det. Klart är att skillnaden i föränd
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ring av både astmarelaterade och totala sjukvårdskostnader var signifikant. 
Flutikason sänkte de månatliga astmarelaterade kostnaderna med 13 dollar 
(-22 procent) och zafirlukast ökade kostnaderna med 13 dollar (+21 pro
cent), (p<0,001). De totala sjukvårdskostnaderna sjönk med 21 dollar (-6 
procent) för flutikasonpatienterna och ökade med 74 dollar (+24 procent) för 
zafirlukastpatienterna (p<0,02). 

I jämförelsen mot triamcinolon ledde flutikasonanvändning till en 59-pro
centig minskning av antalet akuta sjukvårdsbesök, jämfört med en 38-pro
centig minskning för triamcinolongruppen. Antalet inläggningar på sjukhus 
sjönk med 64 procent respektive 29 procent (p<0,01). Vid flutikasonanvänd
ning sjönk de astmarelaterade sjukvårdskostnaderna med 126 dollar (-64 
procent) per år, jämfört med en sänkning med 47 dollar (-29 procent) per år 
vid triamcinolonbehandling. De totala sjukvårdskostnaderna sjönk med 324 
dollar (-9 procent) respektive steg med 375 dollar (+13 procent). 

Flutikason var sålunda inte bara mer effektivt, utan även billigare än både 
zafirlukast och triamcinolon. 

Se Volmer et al (1999) under avsnittet Flunisolid för en jämförelse av flutika
son och flunisolid. 

Wenzel et al (2001) jämförde behandling med flutikason i hög dos (880 µg 
två gånger dagligen) tillsammans med remittering till ett nationellt astma
center med behandling utan något av detta. I en ett år lång prospektiv öppen 
studie jämfördes resursutnyttjande inom vården före och efter remitteringen 
till astmacentret. Studiepopulationen bestod av 18 patienter, minst tolv 
år gamla, med svår kronisk astma. FEV

1
 steg med 15,2 procent (från 54,6 

procent till 62,9 procent). Användandet av steroider sjönk från 31,5 till 19,5 
gram, en sänkning med 38 procent. Dessutom sjönk antalet skol-/arbetsdagar 
med symtom, antal dagar med frånvaro från skola/arbetsplats, antal astma
relaterade sjukvårdsbesök och antal inlagda dagar på sjukhus (p<0,05 för 
samtliga). De genomsnittliga direkta kostnaderna sjönk med 25 procent, från 
1 466 dollar per patientmånad till 1 101 dollar. Inkluderande av indirekta 
kostnader ledde till en ännu större kostnadsbesparing, från 1 891 dollar till 1 
112 dollar (-41 procent). 

Triamcinolon 
Se Stanford et al (2000) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av fluti
kason och triamcinolon. 
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Se Stempel (2000) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av flutikason 
med triamcinolon och zafirlukast. 

Ej specificerade inhalerade steroider 
Gerdtham et al (1996) utförde en retrospektiv undersökning av sambandet 
mellan försäljningen av inhalerade steroider i Sverige och antalet akutvårdda
gar på sjukhus till följd av astma mellan 1978 och 1991. I studien användes 
regionala data som täckte in cirka 70 procent av Sveriges befolkning. Mel
lan 1978 och 1985 låg antalet akutvårdsdagar till följd av astma runt 17 till 
18 dagar per tusen invånare. Från 1985 syntes en klart neråtgående trend. 
1991 var antalet vårddagar nio stycken, vilket var ungefär hälften så många 
som 1985. Försäljningen av ICS ökade exponentiellt från 1978. 1985 var 
försäljningen tre DDD per tusen invånare och 1991 var försäljningen det 
fyrdubbla. Författarna fann i alla modeller en signifikant negativ korrelation 
mellan försäljningen av ICS och antalet vårddagar (p<0,001). Koefficienten 
i huvudmodellen var -1,49. En ökning av försäljningen med en DDD per 
tusen invånare ledde därmed till en minskning med 1,49 vårddagar per tusen 
invånare. Den viktade genomsnittliga kostnaden för en vårddag på sjukhus 
angavs år 1991 vara 2 640 kronor. Den genomsnittliga årliga kostnaden för 
en DDD inhalerade steroider var 1991 2 620 kronor. Sammantaget ledde 
detta till att ytterligare en krona som satsas på ICS-behandling gav en minsk
ning av akutvårdskostnaderna med 1,49 kronor (95% CI: 1,07 till 1,92). Det 
går inte att utifrån artikeln dra slutsatsen att det finns ett kausalt samband 
mellan den ökade ICS-försäljningen och det minskade sjukvårdsutnyttjandet, 
exempelvis kan ökad patientutbildning och bättre inhalationsapparater ha 
minskat morbiditeten. 

Paltiel et al (2001) undersökte vilken effekt tillägg av inhalerade kortikoste
roider har jämfört med behandling med endast snabbverkande bronkvidgare. 
Till markovmodellen hämtade författarna transitionssannolikheterna från 
76 artiklar som publicerats mellan 1966 och 1999. I modellen fick patienter 
som endast behandlades med bronkvidgare 81,2 kvalitetsjusterade levnads
månader (QALM) i en simulering över tio år. Med tillägg av ICS ökade 
QALM till 84,0 (+3,4 procent). Samtidigt sjönk antalet dagar med symtom 
från 36,7 procent till 21,7 procent. De diskonterade direkta kostnaderna för 
patienter ökade från 5 200 dollar till 8 400 dollar för de patienter som fick 
ICS-behandling. Den inkrementella kostnaden per QALY var 13 500 dollar 
och per symtomfri dag 7,50 dollar. Dessa kostnader blev något lägre om 
ICS endast gavs till patienter med måttlig astma istället för att ges även till 
lindriga astmatiker. 
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Sammanfattning inhalerade kortikosteroider 
De två inhalerade steroider som det finns mest analyser av är budesonid och 
flutikason. För övriga inhalerade steroider är informationsunderlaget för 
knapphändigt för att kunna dra några slutsatser. 

Två studier som jämförde budesonid med placebo kom båda till slutsatsen 
att budesonid var ett dominant alternativ. En svensk studie med indirekta 
kostnader som jämförde budesonid med natriumkromoglikat fann även den 
att budesonid var ett dominant alternativ. 

Två studier som använde data från samma metaanalys fann att flutikason 
200-800 µg per dag var ett dominant alternativ över budesonid. Slutligen var 
budesonid det näst beklometason extra fine bästa alternativet för patienter 
med måttligt svår astma, både kostnads- och effektmässigt i en studie som 
även jämförde med beklometason och flutikason. Resultatet för svårt sjuka 
astmatiker var något sämre i samma studie, men fortfarande bättre än för 
vanligt beklometason. 

Sju av de femton artiklar som undersökt flutikason är retrospektiva kostnads
studier, som har ett lägre bevisvärde än randomiserade perspektiva kliniska 
studier. De effektdata som används i denna typ av analyser handlar i huvud
sak om minskat vård- eller läkemedelsutnyttjande. I samtliga sju jämförelser 
var flutikason förknippat med lägre kostnader och minst lika bra effekt som 
alternativen, som i samtliga fall utom ett (inhalerade steroider) var antileu
kotriener. Observera att inte alla skillnader var signifikanta. 

De övriga åtta jämförelserna bygger på data från kliniska studier. I de två fall 
där jämförelsen inte var någon aktiv behandling var flutikason ett dominant 
alternativ. Resultatet blev detsamma i jämförelsen med montelukast. I jäm
förelserna mot flunisolid respektive triamcinolon var flutikason ett kliniskt 
bättre alternativ, men till en något högre kostnad. Två jämförelser gjordes 
mot endast budesonid, och även här var flutikason dominant. I jämförelsen 
mot beklometason, beklometason extra fine och budesonid var flutikason 
både kostnads- och effektmässigt det tredje bästa alternativet för måttligt 
svåra astmatiker. För svårt sjuka astmatiker var det istället det näst beklome
tason extra fine bästa alternativet. 

Jämfört	med	andra	läkemedelsgrupper	förefaller	inhalerade	steroider	som	 
underhållsbehandling vara bra, både kostnads- och effektmässigt. Detta stöds 
av SBU som fann ett starkt stöd för att inhalerade steroider har en gynnsam 
effekt på symtom och livskvalitet vid underhållsbehandling av både barn och 
vuxna, dock endast svagt stöd för förbättrad överlevnad. Vid akutanvändning 
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rådde inte denna begränsning, varken för vuxna eller för barn (Boman G, 
2000). 

Antileukotriener 

Montelukast 
Borker et al (2005) jämförde Seretide (flutikason 100 µg/salmeterol 50 µg) 
två gånger dagligen med montelukast 10 mg en gång per dag. 426 patienter 
som behövde tillägg till sin behandling med kortverkande betaagonister för
delades jämnt till de två grupperna i en tolv veckor lång dubbelblind rando
miserad studie. Seretide ledde till signifikant högre andel symtomfria dagar 
(44 procent vs 26 procent) och högre andel framgångsrikt behandlade pa
tienter (73 procent vs 46 procent). Den inkrementella direkta kostnaden var 
0,49 dollar (95% CI: -0,19 till 0,87), vilket ledde till en ICER per symtomfri 
dag på 2,87 dollar (95% CI: -1,08 till 6,65) och en ICER per framgångsrikt 
behandlad patient på 1,79 dollar (95% CI: -0,72 till 3,86). 

Se Bukstein et al (2001) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av fluti
kason och montelukast. Under samma avsnitt finns även samma jämförelse 
utförd av Orsini et al (2004) och Stempel et al (2001a). 

Se Pathak et al (2002) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av flutika
son med montelukast och zafirlukast. 

Se Sheth et al (2002) under avsnittet Kombinationspreparat för en jämförelse 
av montelukast och salmeterol/flutikason. 

Se Stempel et al (2002) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av fluti
kason respektive montelukast som tilläggsbehandling till inhalerade kortikos
teroider 

Zafirlukast 
Klingman et al (2001) jämförde i en retrospektiv studie av försäkringsdata 
behandling före och efter insättningen av zafirlukast. 599 patienter under
söktes sex månader innan och sex månader efter behandlingsstarten. 203 av 
dessa följdes dubbelt så lång tid. Antalet patienter med något akutvårdsbesök 
sjönk från 7,2 procent till 4,8 procent i sexmånadersgruppen och från 10,3 
procent till 9,9 procent i tolvmånadersgruppen. Andelen patienter som fått 
kortverkande b

2
-agonister förskrivet sjönk från 81,1 procent till 71,8 procent 

respektive 91,1 procent till 77,3 procent. Andelen patienter som varit inlagda 
på sjukhus sjönk från 11,9 procent till 7,8 procent i sexmånaders- och från 
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17,7 procent till 14,3 procent i tolvmånadersgruppen. Alla förändringar var 
signifikanta i sexmånadersgruppen (p<0,05), men i tolvmånadersgruppen var 
endast förändringen av förskrivningen av SABA signifikant. 

Den genomsnittliga kostnaden för zafirlukast var 251 dollar i sexmånaders-
gruppen. De totala direkta kostnaderna sjönk med 101 dollar. I tolvmåna
dersgruppen var kostnaden för zafirlukast 386 dollar. De totala kostnaderna 
sjönk med elva dollar. 

Se Menendez et al (2001) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av 
flutikason och zafirlukast. 

Se Pathak et al (2002) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av flutika
son med montelukast och zafirlukast. 

Se Stempel (2000) under avsnittet Flutikason för en jämförelse av flutikason 
med triamcinolon och zafirlukast. 

Sammanfattning antileukotriener 
Fyra av de sju artiklar som analyserat montelukast var retrospektiva försäk
ringsdatabasundersökningar där montelukast jämfördes mot flutikason och 
i ett fall även mot zafirlukast. I samtliga fall var flutikason förknippat med 
lägre kostnader och var i åtminstone tre av fallen bättre mätt med de uppsatta 
effektmåtten. I den databasundersökning som jämförde salmeterol respektive 
montelukast som tillägg till inhalerade steroider var salmeterol som tillägg ett 
dominant alternativ. I de två artiklar som utgår från kliniska data var Seretide 
ett kliniskt bättre alternativ, men till en något högre kostnad. 

I de två databasundersökningar som jämförde flutikason med zafirlukast var 
flutikason ett dominant alternativ. I den ena av dessa fanns även montelukast 
med som jämförelsealternativ och presterade ungefär likvärdigt med zafirlu
kast. En tredje databasundersökning fann att insättandet av zafirlukast ledde 
till en sänkning av kostnaderna. Slutligen var flutikason ett kliniskt bättre, 
men dyrare alternativ i en analys som byggde på en klinisk studie. 

SBU fann i sin genomgång av medicinsk litteratur starkt stöd för att antileu
kotriener hade positiv effekt vid underhållsbehandling av både ungdomar och 
vuxna (Boman G, 2000). 

Kromoglikat 
Se Andersson et al (2001a) under avsnittet Budesonid för en jämförelse av 
natriumkromoglikat och budesonid. 
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Kombinationspreparat 

Seretide (salmeterol/flutikason) 
Se Borker et al (2005) under avsnittet Montelukast för en jämförelse av Sere
tide och montelukast. 

Lundback et al (2000) jämförde Seretide 50/250 µg två gånger dagligen 
med budesonid 800 µg två gånger dagligen. I en 24 veckor lång prospek
tiv dubbelblind parallellgruppsstudie randomiserades 180 patienter till 
seretidegruppen och 173 till budesonidgruppen. Patienterna hade symtom 
trots behandling med inhalerade steroider. Andelen episodfria dagar var 38 
procent i seretidegruppen jämfört med 25 procent i budesonidgruppen. 
Andelen symtomfria dagar var 47 procent respektive 35 procent. 67 procent 
av seretidepatienterna och 43 procent av budesonidpatienterna uppnådde en 
minst femprocentig förbättring av morgonmätt PEF jämfört med baseline. 
Alla skillnader var signifikanta (p<0,001). De direkta astmarelaterade kostna
derna var snarlika, med 19,6 kronor per patientdag för Seretide och 18,5 för 
budesonid. Kostnaden per episodfri dag var 51 kronor för Seretide och 75,1 
för budesonid. ICER var 31,6 kronor (95% CI: -38 till 114). Kostnaden per 
symtomfri dag var 42 respektive 53 kronor och ICER 9,2 kronor (95% CI: 
-12 till 48). 

I Sheth et al (2002) jämförs Seretide 50/100 µg med montelukast 10 mg. 
423 patienter som hade ihållande astma och symtom vid behandling med be
taagonister randomiserades jämnt till de två grupperna i en tolv veckor lång 
dubbelblind studie. Seretidegruppen hade 46,8 procent symtomfria dagar 
jämfört med 21,5 procent i montelukastgruppen (p<0,001). Montelukast
gruppen hade dessutom signifikant fler exacerbationer (11 procent jämfört 
med 0 procent, p<0,05). Totala genomsnittliga kostnader per dag var 3,55 
dollar i seretidegruppen och 3,12 dollar i montelukastgruppen (p<0,001). 
Den genomsnittliga kostnaden per symtomfri dag var 5,03 dollar i seretide
gruppen (95% CI: 4,61 5,50) och 8,25 dollar i montelukastgruppen (95% 
CI: 6,98 9,93). Detta resulterade i en inkrementell kostnadseffektivitetskvot 
på 1,69 dollar (95% CI: 1,01 2,48). 

Lyseng-Williamson et al (2003) har gjort en sammanställning av bland annat 
livskvalitetsundersökningar där Seretide jämförts med salmeterol och fluti
kason i separata inhalatorer, budesonid, montelukast och placebo. I samtliga 
fall höjde Seretide livskvaliteten signifikant mer än jämförelsealternativen 
(Asthma Quality of Life Questionnaire). Genomsnittlig inkrementell kostnad 
per QALY var 1 357 pund för Seretide 50/100 µg jämfört med flutikason 
100 mg. 
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Sammantaget presterade Seretide kliniskt bättre än både budesonid och mon
telukast, men till en högre kostnad. 

Symbicort (formoterol/budesonid) 
Rosenhall et al (2003) jämförde Symbicort (formoterol 9µg/budesonid 320 
µg) två gånger dagligen (delivered dose) med formoterol 9 µg och budesonid 
320 µg två gånger dagligen (delivered dose) tagna genom separata inhalatorer. 
En tolv månader lång öppen prospektiv parallellgruppsstudie av svenska vux
na astmatiker låg till grund för resultaten. 217 personer använde Symbicort 
och 103 använde separata inhalatorer. Kostnaden för kombinationspreparatet 
var 21,43 kronor per dag och för de separata inhalatorerna 23,37 kronor per 
dag. Kombinationsgruppen hade 1,14 dagars frånvaro från arbete mot 1,37 
för gruppen med separata inhalatorer. Antalet akutvårdsbesök var 0,1 respek
tive 0,34, antalet läkarbesök 0,27 respektive 0,42 och antalet sjuksköterskebe
sök var 0,22 respektive 0,13. De totala direkta kostnaderna var 8 915 kronor 
i kombinatgruppen jämfört med 10 510 kronor i gruppen med separata 
inhalatorer (15 procent lägre, p=0,0004). De indirekta kostnaderna var också 
lägre i kombinatgruppen: 1 384 kronor mot 1 673 kronor (17 procent lägre, 
p=0,69). De totala kostnaderna var 10 299 kronor respektive 12 183 kronor 
(p=0,043). De huvudsakliga kostnadsdrivarna var läkemedel, dessas andel av 
de totala kostnaderna var 76 procent i kombinatgruppen och 70 procent i 
gruppen med separata inhalatorer. 

Olika inhalationsapparatur 

Maxair Autohaler 
Langley (1999) jämförde i en retrospektiv studie av amerikanska försäkrings
data över två år de två betaagonisterna salbutamol (press-and-breathe-inha
lator) och pirbuterol (andningsdriven Maxair Autohaler). Ur populationen 
uteslöts patienter som var 65 år eller äldre, samt patienter med KOL. 

Pirbuterolgruppen bestod av 10 333 patienter och salbutamolgruppen av 2 
924 patienter. 

Enligt författaren var de två preparaten tillräckligt lika för att göra en studie 
av olika inhalationsapparater. 

De månatliga astmarelaterade sjukvårdskostnaderna för Maxair Autohaler
gruppen var 45,77 dollar jämfört med 54,83 dollar för salbutamolgruppen 
(p<0,0001). Av dessa kostnader stod läkemedlen för cirka 17 procent i båda 
grupperna (7,83 dollar respektive 9,80 dollar). Även sett till ej astmarelate
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rade sjukvårdskostnader var Maxair signifikant billigare (159,74 dollar mot 
190,88 dollar, p<0,0002). I en regressionsmodell fann författaren att ett byte 
från press-and-breathe-inhalator till Maxair skulle resultera i en knappt tolv
procentig sänkning av kostnaderna. Inga effektmått eller indirekta kostnader 
togs med i studien. 

CFC-fri beklometason 
Malone & Luskin (2003) jämförde beklometason taget genom en CFC-dri
ven inhalator (80 µg) med en inhalator driven av hydrofluoroalkane-134a 
(cirka halva CFC-dosen). Av 291 CFC-användare randomiserades 218 till 
att byta till en HFA-inhalator och 73 till fortsatt CFC-användning i en ett 
år lång prospektiv öppen RCT. Medianvärdet för andelen vunna symtomfria 
dagar var jämfört med baslinjen 22 procentenheter för HFA-gruppen (från 
28 procent till 50 procent) jämfört med 14 procentenheter för CFC-gruppen 
(15 procent till 30 procent, p=0,03 för skillnaden i andelen symtomfria dagar 
vid studiens slut). 

Mediankostnaderna för beklometason var 378 dollar i HFA-gruppen jämfört 
med 640 dollar i CFC-gruppen (p<0,001). De totala mediankostnaderna var 
668 dollar respektive 977 dollar (p<0,001). Kostnaden per symtomfri dag var 
4,07 dollar i HFA- och 8,86 dollar i CFC-gruppen. HFA-inhalatorn var ett 
dominant alternativ och den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten var 
negativ, -5,77 dollar (95% CI: -68,08 till -4,08). 

Även Price, D. (2002a) har jämfört beklometason via CFC- eller HFA-dri
ven inhalator. Data hämtades från samma studie som Malone och Luskin 
använt ovan. Price et al använder dock även de patienter som inte var från 
USA, varför populationen blir något större: 354 i HFA-gruppen och 119 
i CFC-gruppen. HFA-användarna fick 50 eller 100 µg beklometason och 
CFC-användarna 50, 100 eller 250 µg. Andelen symtomfria dagar var i me
dian 42 procent i HFA-gruppen och 20 procent i CFC-gruppen (p=0,006). 
Andelen patienter som förbättrade sin hälsorelaterade livskvalitet signifikant 
(0,5 poäng förändring av AQLQ-poäng) jämfört med baseline var 44 procent 
i HFA- och 36 procent i CFC-gruppen (p=0,019). Andelen patienter som 
signifikant försämrade sin hälsorelaterade livskvalitet var 9 procent respektive 
20 procent. 

Den genomsnittliga totala direkta sjukvårdskostnaden per behandlingsår var 
226 pund i HFA-gruppen och 231 pund i CFC-gruppen. Väntevärdet för 
ICER per patient per vecka var minus 0,14 pund för total sjukvårdskostnad 
och minus 0,09 pund för endast läkemedel. Inga konfidensintervall presente
rades. 
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HFA-beklometason var inte kliniskt sämre än CFC-beklometason (signifi
kant bättre i det ena fallet) och uppvisade i det ena fallet signifikanta kost
nadsbesparingar och var i det andra fallet inte dyrare. 

Variabel dosering mot fast dosering 

Symbicort 
Bruggenjurgen et al (2005) undersökte hur den hälsorelaterade livskvaliteten 
förändrades hos 3 297 patienter med lindrig astma som behandlades med 
budesonid/formoterol 160 µg/4,5 µg antingen två puffar per dag eller en 
till fyra puffar per dag beroende på svårighetsgrad. Studiens resultat häm
tades från en tolv veckor lång prospektiv öppen RCT. Studien fann ingen 
signifikant skillnad i förändring av livskvaliteten mätt med AQLQ (0,18 för 
patienterna med variabel och 0,20 för de med fast dos). Inte heller sett till 
andelen symtomfria dagar fann studien någon skillnad (48 procent respek
tive 49 procent). Ur ett tyskt samhälleligt perspektiv ledde variabel dosering 
till signifikant lägre kostnader per patient (277 euro jämfört med 340 euro 
för gruppen med fast dosering, p<0,001). Läkemedlen stod för ungefär 60 
procent av de totala kostnaderna och få patienter var med om någon exacer
bation. Eventuellt var patienterna något överbehandlade, vilket skulle leda till 
onödigt höga läkemedelskostnader för patienterna som inte kunde minska 
medicineringen. Denna teori stöds av det faktum att subgruppen med svårast 
astma hade signifikant fler symtomfria dagar vid fast jämfört med vid variabel 
dosering. 

Price, D. et al (2004) har samma ansats som Brüggenjürgen och medarbetare, 
men tittade på direkta kostnader i Storbritannien. Av de 782 patienter som 
randomiserades till variabel dosering nådde 1,2 procent (95% CI: -3,7 till 
6,3) minst 0,5 poängs förbättring av AQLQ (Mini-Asthma Quality of Life 
Questionnaire). Motsvarande andel av de 771 som använde fast dosering var 
5,7 procent (95% CI: 0,4-10,9). Skillnaden mellan grupperna var inte signi
fikant (-4,4 procent [95% CI: -12% till 2%]). Utifrån dessa förutsättningar 
valde författarna att göra en kostnadsminimeringsanalys. Att göra en kost
nadsminimeringsanalys med det presenterade konfidensintervallet förefaller 
en smula märkligt. Visserligen fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
preparaten, men väl en tydlig trend. De direkta kostnaderna per patient och 
dag var 1,13 pund för gruppen med variabel dosering jämfört med 1,31 
pund för gruppen med fast dosering. I båda grupperna stod Symbicort för 
ungefär 90 procent av de totala direkta kostnaderna. 
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Studien av Ställberg och medarbetare (Stallberg et al, 2003) gjorde en analys 
som liknade den i (Bruggenjurgen et al, 2005), men utifrån ett svenskt 
samhälleligt perspektiv. Patienterna kunde dessutom få den svagare dosen 
80 µg budesonid. Data hämtades från en sex månader lång svensk rando
miserad öppen parallellgruppsstudie med 1 034 patienter. 6,2 procent av 
patienterna som kunde ta en, två eller fyra puffar per dag var med om någon 
exacerbation, jämfört med 9,5 procent av övriga patienter (p<0,049). Sett till 
användningen av räddningsläkemedel och antalet nätter med uppvaknande 
var gruppen med fast dos bättre (p=0,011). Totalkostnaden per patient och 
halvår var signifikant lägre i gruppen med variabel dosering (355 euro, varav 
direkta kostnader utgjorde 75 procent) än i gruppen med fast dosering (454 
euro, direkta kostnader 89 procent). Skillnaden var signifikant för både totala 
och direkta kostnader (p<0,001). 

Sammantaget tycks variabel dosering leda till kostnadsbesparingar. 
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KOL 

Inledning 
Syftet med denna litteraturgenomgång var att identifiera de kostnadseffekti
vitetsanalyser som gjorts på läkemedel som används vid behandling av KOL. 

Sökningen 
Sökningen genomfördes den 23 november 2006 i databaserna PubMed 
och Cochranes NHS EED-avdelning. Antalet träffar var 303 respektive 83. 
Som söktermer användes i PubMed ”copd AND (”Costs and Cost Analysis” 
[MeSH] OR ”Economics, Pharmaceutical” [MeSH]” begränsat till artiklar 
på engelska, svenska, danska eller norska. I Cochrane användes endast copd 
som sökterm. I båda databaser begränsades sökningen till artiklar publicerade 
1999 eller senare. 

Av de totalt 386 artiklarna var tolv kostnadseffektivitetsstudier av läkemedel 
vid behandling av KOL. Denna rapport bygger på dessa studier. 

Vi gjorde även en sökning specifikt efter svenska förhållanden. Denna sök
ning var begränsad till artiklar publicerade senast 1998. Ingen av de samman
lagt 94 träffarna utgick från svenska kostnadsförhållanden. 

Effektmått 
I princip finns det i de hälsoekonomiska analyserna tre typer av effektmått: 

Lungkapacitet – ofta mätt som förbättring av FEV
1
 av förväntad. 

Exacerbationer – hur många exacerbationer har patienterna i respektive 
grupp? 

Livskvalitet – uttryckt i andel patienter som förbättrar livskvaliteten med 
minst	fyra	poäng	mätt	med	St	George’s	Respiratory	Questionnaire	(SGRQ),	 
eller uttryckt i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). 

De flesta artiklarna använder mer än ett effektmått. Generellt är det svårt att 
bedöma kostnadseffektiviteten av lungkapacitet. 

Användbarhet 
Det var endast en av de elva hälsoekonomiska analyserna som använde 
svenska kostnadsförhållanden (Lofdahl et al, 2005). Övriga analyser baserade 
sig på brittiska, amerikanska, kanadensiska eller nederländska kostnader. Ef
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tersom relativkostnader och behandlingstraditioner skiljer sig åt mellan olika 
länder är resultaten från dessa andra studier av begränsat värde. Att samma 
kliniska underlag kan ge olika kostnadseffektivitetsresultat vid olika kostnads
förhållanden blir tydligt i Oostenbrink et al (2005). I denna artikel undersöks 
effekten av tre olika behandlingsalternativ. De kliniska effekterna var visserli
gen desamma i båda länder, men i Kanada var alternativen kostnadsneutrala, 
medan det i Nederländerna under ett år skilde upp till 170 euro mellan det 
dyraste och det billigaste preparatet. 

Samtliga artiklar utom en (Sin et al, 2004) använder endast direkta kostna
der. Detta motiveras i artiklarna med att KOL-patienter i allmänhet är så 
gamla att de har gått i pension. Enligt två cost-of-illness-studier på svenska 
förhållanden	tycks	detta	antagande	vara	olyckligt.	Jacobson	et	al	(2000)	 
beräknar att de indirekta kostnaderna för KOL var cirka 1,7 miljarder kronor 
1991. Detta var 57 procent mer än de direkta kostnaderna. I den andra stu
dien beräknades den genomsnittliga indirekta kostnaden vara knappt 8 000 
kronor	per	KOL-patient	(Jansson	et	al,	2002).	90	procent	av	denna	kostnad	 
utgjordes av kostnader för förtidspensionering. 

Företagsanknytning 
Samtliga artiklar hade anknytning till något företag, antingen genom att nå
gon av författarna var anställd vid företaget eller att företaget helt eller delvis 
hade finansierat studien. 

Läkemedel 
Under nedanstående rubriker finns korta sammanfattningar av respektive 
hälsoekonomisk analys. Först finns studier som jämför med kortverkande be
taagonister, följt av i tur och ordning långverkande betaagonister, inhalerade 
steroider, antikolinergika och slutligen kombinationsprodukter. 

Jämförelsen	beskrivs	under	den	först	passande	rubriken.	En	jämförelse	mellan	 
en kortverkande betaagonist och en långverkande betaagonist beskrivs under 
avsnittet Kortverkande betaagonister. Under Långverkande betaagonister finns 
en korsreferens till Kortverkande betaagonister. 

Kortverkande betaagonister 

Salbutamol 
Friedman et al (1999) jämförde Combivent med de ingående substanserna 
ipratropium respektive salbutamol var för sig. Data för klinisk effekt hämta
des från två stycken 85 dagar långa dubbelblinda randomiserade studier med 
totalt 1 767 patienter. Studiedesignen var identisk mellan de båda studierna. 
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Vid studiens slut hade Combivent förbättrat lungfunktionen signifikant 
bättre än båda jämförelsealternativ. Mellan salbutamol och ipratropium fanns 
det ingen signifikant skillnad. De direkta kostnaderna var högst i salbu
tamolgruppen (269 dollar) och lägst i ipratropiumgruppen (156 dollar). För 
Combiventpatienterna var kostnaderna 197 dollar. 

Det är svårt att utifrån de presenterade effekterna avgöra om salbutamol är 
ett kostnadseffektivt alternativ eftersom effektmåtten (procentuell förändring 
av FEV

1
-värde och förbättring av FEV

1
 efter fyra timmar) inte används i 

några andra studier. I Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling 
av KOL rekommenderas kortverkande betaagonister inte som regelbunden 
behandling. 

Långverkande betaagonister 

Ospecificerade långverkande betaagonister 
Gagnon et al (2005) undersökte hur användandet av långverkande betaa
gonister, inhalerade steroider, kombinationen av båda och slutligen ingen 
användning av någon av dessa var korrelerade med kostnader och livslängd. 
Med hjälp av en tre år lång observationsstudie med 1 154 KOL-patienter 
som ingick i en HMO fann författarna att patienterna som fått behandling 
med både steroider och betaagonister i genomsnitt levde 2,70 år. Detta var i 
genomsnitt 0,10 år längre än patienter som fått inhalerade steroider och 0,07 
år mer än patienter som fått långverkande betaagonister. Skillnaden var inte 
statistiskt signifikant. Skillnaden gentemot patienter som inte fått något av 
dessa läkemedel var 0,29 år. Denna skillnad var statistiskt signifikant. 

Kostnaderna var högst i gruppen som enbart fått inhalerade steroider (35 170 
dollar), näst högst i gruppen som fått behandling även med långverkande be
taagonister (33 780 dollar), följt av de som inte fått något av dessa läkemedel 
(28 030 dollar) och slutligen de som behandlats med långverkande betaago
nister (27 380 dollar). Inga kostnadsskillnader var statistiskt signifikanta. 
Långverkande betaagonister var därmed billigare och bättre än behandlingsal
ternativen utan betaagonister. Den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten 
vid kombinationsbehandling var 91 430 dollar per vunnet levnadsår. 

Observationsstudier ger inga klara besked om kausalitet. Det går därför inte 
att utifrån denna studie säga att behandling med långverkande betaagonister 
leder till lägre kostnader eller fler levnadsår, bara att de i denna studie var kor
relerade med lägre kostnader. 
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Formoterol 
Hogan et al (2003) jämförde formoterol 12 µg två gånger dagligen, formote
rol 24 µg två gånger dagligen och ipratropium 40 µg fyra gånger dagligen. 
Den tolv veckor långa dubbelblinda randomiserade studien innehöll 780 
KOL-patienter. Samtliga läkemedel förbättrade FEV

1
 mer än placebo. Störst 

var ökningen i gruppen som fick 12 µg-dosen av formoterol (223 ml mer än 
placebo), följt av 24 µg-dosen (194 ml) och ipratropium (137 ml). 12 µg
gruppen förbättrade SGRQ-poängen med 6,6 poäng jämfört med baslinjen. 
24 µg-gruppen ökade med 4,8 – med andra ord en mindre ökning än den 
lägre dosen. Ipratropiumgruppen ökade med endast 1,1 att jämföra med 
placebogruppens ökning på 1,5. Den hälsoekonomiska analysen undersökte 
endast läkemedelskostnader, inklusive kostnader för räddningsmediciner. 
Övriga kostnader antogs vara desamma i respektive arm. Eftersom de totala 
läkemedelskostnaderna var lägre i 12 µg-gruppen (215 dollar) än i 24 µg
gruppen (419 dollar) var den senare dominerad. På samma sätt var ipratropi
umgruppen (76 dollar) dominerad av placebo (39 dollar). Den inkrementella 
kostnadseffektivitetskvoten per poäng förbättring i SGRQ var 32 dollar vid 
användning	av	formoterol	12	µg	BID	jämfört	med	placebo.	Jämfört	med	 
ipratropium var ICER 25 dollar. 

Tolv veckor förefaller vara väl kort för att studera de hälsoekonomiska effek
terna vid behandling av en kronisk sjukdom som KOL. 

Den hälsoekonomiska analysen av (Lofdahl et al, 2005) jämförde Symbicort 
(budesonid/formoterol) med respektive komponent i singelterapi baserat på 
en 1 022 patienter stor ettårsstudie. De levererade doserna var 160 µg för 
budesonid och 4,5 µg för formoterol, både i singel- och kombinationsterapi. 
Läkemedlen togs som två puffar två gånger per dag. De ingående KOL-pa
tienternas FEV

1
-värde var max 50 procent av förväntat. 

Den relativa risken för en exacerbation med Symbicort var 0,75 (95 % CI: 
0,59-0,95) jämfört med formoterol och 0,86 (0,68-1,10) jämfört med bu
desonid. Studien använde svenska kostnadsförhållanden. Eftersom de totala 
direkta kostnaderna var lägre med Symbicort (2 518 euro) än med budesonid 
(3 194 euro) eller formoterol (3 653 euro) var Symbicort enligt studien ett 
dominant alternativ ur ett svenskt perspektiv. Kostnadsskillnaderna var dock 
inte signifikanta. Det är värt att notera att formoterol var både kostnads- och 
effektmässigt sämre än placebo, dock utan signifikans. 

Utifrån dessa båda studier tycks formoterol 12 µg vara ett dominant alter
nativ till 24 µg-dosen. Sett till livskvalitetsförändringen i den första studien 
verkar formoterol dessutom vara ett kostnadseffektivt alternativ till ipratropi



137 g enomgng en  a v  l  k em ed e l  mot  a s tm a ,  k o l  o c h  ho s ta  

um. I den svenska analysen av (Lofdahl et al, 2005) framstår formoterol som 
dominerat av både Symbicort och budesonid. 

Salmeterol 
I	Jones	et	al	(2003)	jämförs	salmeterol	50	µg	två	gånger	dagligen	som	til
läggsbehandling	till	vanlig	KOL-behandling	utan	betaagonister.	Jämförelsen	 
görs mot placebo. I den sexton veckor långa dubbelblinda studien som låg 
till grund för resultaten randomiserades 229 patienter till salmeterol och 227 
till placebo. De ingående patienterna hade ett FEV

1
-värde på max 70 procent 

av förväntat. Andelen patienter som förbättrade sitt FEV
1
-värde med minst 

15 procent var i salmeterolgruppen 32 procent jämfört med 15 procent i 
placebogruppen (p<0,001). Andelen patienter som förbättrade sin SGRQ-
poäng med minst fyra var 59 procent respektive 38 procent. Skillnaden på 
22 procentenheter var statistiskt signifikant (95 % CI: 8-35). De genomsnitt
liga direkta kostnaderna var 192 pund i salmeterolgruppen och 102 pund i 
placebogruppen (skillnad 90 pund, 95 % CI: 20-154). Även kostnader som 
uppstod till följd av studieprotokollet är inkluderade i dessa kostnader. Re
sulterande ICER var 4,62 pund (1,08-10,40) sett till FEV

1
-kriteriet och 4,44 

pund (1,85-11,78) sett till SGRQ-kriteriet. 

Oostenbrink et al (2005) har jämfört tiotropium 18 µg en gång per dag 
med å ena sidan ipratropium 40 µg fyra gånger dagligen och å andra sidan 
salmeterol 50 µg två gånger dagligen. Den hälsoekonomiska analysen utför
des från dels ett nederländskt och dels ett kanadensiskt perspektiv. Kliniska 
data hämtades från sex olika studier. Ungefär 70 procent av de knappt 1 900 
patienterna fick tiotropium och cirka 10 procent ipratropium. Studierna som 
jämförde dessa två läkemedel var ett år långa. De återstående 20 procenten av 
patienterna fick salmeterol i sex månader långa studier. 

Under ett år ledde tiotropium till 8,42 kvalitetsjusterade månader (QALM), 
jämfört med 8,17 för salmeterol och 8,11 för ipratropium. Skillnaderna var 
inte signifikanta. Tiotropium gav färre exacerbationer än salmeterol (-0,17; 
ej signifikant). Salmeterol gav i sin tur färre exacerbationer än ipratropium (
0,12). Skillnaden mellan tiotropium och ipratropium var troligen signifikant. 

Sett till de direkta kostnaderna var det inga signifikanta skillnader mellan 
de olika alternativen i något av länderna. I Nederländerna var behandling 
med ipratropium 128 euro dyrare än med salmeterol. Salmeterol var 42 euro 
dyrare än behandling med tiotropium. Tiotropium var därmed ett dominant 
alternativ, samtidigt som salmeterol dominerade ipratropium. I Kanada var 
de olika behandlingsalternativen kostnadsneutrala. 
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Artikeln av Oostenbrink och medarbetare som återges under avsnittet 
Ipratropium använde delvis samma kliniska underlag som ovan. 

Enligt artikeln av Oostenbrink et al (2005) dominerar salmeterol ipratro
pium,	men	är	samtidigt	dominerat	av	tiotropium.	I	Jones	et	al	(2003)	är	 
salmeterol dyrare, men bättre än placebo. 

Inhalerade steroider 

Ospecificerade steroider 
Sin et al (2004) använde en Markovmodell för att undersöka fyra olika 
strategier för användning av inhalerade steroider (ICS). Strategi a innebar att 
ingen KOL-patient, oavsett svårighetsgrad, skulle få behandling med ICS. 
Strategi b innebar att samtliga patienter skulle behandlas med ICS. I strategi 
c skulle patienter med ett FEV

1
-värde på max 50 procent av förväntat. I den 

sista strategin, d, gavs ICS till patienter vars FEV
1
-värde var max 35 procent 

av förväntat. Data för kliniska effekter hämtades från cirka 15 publicerade ar
tiklar. Behandling med ICS antogs minska risken för exacerbationer med 30 
procent och risken för död med 16 procent per kvartal. Över tre år gav be
handling av samtliga KOL-patienter 2,75 QALY. Detta var 0,04 QALY mer 
än om ingen patient skulle behandlas med ICS. För de två övriga strategierna 
var antalet QALY 2,72. Anledningen till att det genomsittliga QALY-värdet 
inte skilde sig åt mellan dessa båda grupper beror troligen på att författarna 
antog att 93 procent av patientkohorten utgjordes av patienter med ett FEV

1


värde på mer än 50 procent av förväntat. Strategierna b och c innebar därför 
att endast sju procent av patienterna behandlades. De inkrementella samhäl
leliga kostnaderna jämfört med att inte behandla någon patient var 
3 612 dollar för strategi b, 922 dollar för strategi c och 774 dollar för strategi 
d.	Jämfört	med	strategi	a blir ICER därmed 90 300 dollar för strategi b, 92 
200 dollar för strategi c och 77 400 dollar för strategi d. Författarna redovisar 
betydligt lägre inkrementella kostnadseffektivitetskvoter, men det är oklart 
hur de kommit fram till dessa. 

Se avsnittet Ospecificerade långverkande betaagonister för en jämförelse av 
ospecificerade långverkande betaagonister och inhalerade steroider, tillsam
mans, var för sig eller behandling utan något av alternativen. 

Enligt dessa båda studier förefaller inhalerade steroider vara ett dyrt alterna
tiv, sett till den effekt det har jämfört med placebo. Enligt Sin et al är tillägg 
av långverkande betaagonister ett bättre alternativ. Det är dock svårt att uttala 
sig om tillämpligheten på svenska förhållanden. Artikeln av Gagnon et al ger 
inte svar på frågan om orsakssambandet mellan behandling och effekt. 
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Budesonid 
Se avsnittet Formoterol för en jämförelse av Symbicort med budesonid och 
formoterol som singelterapi. 

Enligt denna studie var budesonid ett sämre och dyrare alternativ än Symbi
cort, men ett bättre och billigare alternativ än formoterol. 

Flutikason 
Två artiklar har analyserat insättandet av flutikason jämfört med insättandet 
av placebo. Ytterligare en artikel har jämfört effekten av att avsluta flutikason
behandling. 

En av artiklarna (Ayres et al, 2003) undersökte hur flutikason presterade som 
tillägg till vanlig bronkvidgande behandling. Artikeln hämtade data från en 
halvårslång dubbelblind randomiserad studie med totalt 281 patienter som 
hade måttlig till svår KOL. Flutikason var signifikant bättre än placebo sett 
till andel patienter som förbättrade sin FEV

1
 med minst tio procent (32 pro

cent jämfört med 19 procent i placebogruppen, p>0,02), men det var ingen 
signifikant skillnad i andelen patienter som var exacerbationsfria under hela 
studieperioden (63 procent respektive 58 procent). Flutikasongruppen hade 
något högre direkta kostnader än placebogruppen, men lägre totala kostnader 
när även indirekta kostnader inkluderades (3,65 pund respektive 4,06 pund). 
Flutikason var därmed ett dominant alternativ, även om de 95-procentiga 
konfidensintervallen för ICER överlappade noll. 

I studien gavs övriga läkemedel mot KOL utan dosförändringar. I placebo
gruppen skulle troligen dessa doser i den kliniska vardagen höjas efter hand 
som patienterna uppvisade symtom. Den kostnadsmässiga fördelen för flu
tikason skulle därmed förstärkas, samtidigt som den kliniska fördelen skulle 
minska. 

Även i den andra artikeln som undersökte insättandet av flutikasonbehand
ling (Briggs et al, 2006) undersöktes patienter med svår till måttlig KOL. 
ISOLDE-studien, en tre år lång randomiserad dubbelblind studie (n=742) 
låg till grund för de kliniska resultaten. Studien led av en hög andel avhopp 
i båda grupperna – 53 procent i placebogruppen och 43 procent i flutika
songruppen – samtidigt som det fanns fullständig information angående 
livskvaliteten för endast 37 procent av patienterna. Det bristfälliga underlaget 
angående livskvaliteten innebär att det råder osäkerhet angående effekten 
mätt i QALY. 
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Över treårsperioden gav flutikason 0,06 (95 % CI: -0,01 till 0,14) fler 
levnadsår än placebo. Antalet vunna QALYs med flutikasonbehandling var 
0,12 (0,00-0,25) baserat på de patienter som hade fullständiga data angående 
livskvaliteten. I den hälsoekonomiska analysen, som endast såg till direkta 
kostnader, var flutikason över tre år förknippat med signifikant högre kost
nader än placebo (2 494 pund respektive 1 341 pund). Kostnaderna drevs 
i huvudsak av studieläkemedlet. Den inkrementella kostnaden per vunnet 
levnadsår var 20 000 pund. Motsvarande kostnad per vunnen QALY var 9 
600 pund. 

Eftersom det inte går att se hur kostnaderna fördelat sig i studien av Briggs et 
al går det heller inte att säga vad det är som gör att kostnaderna för formote
rolbehandling är cirka en pund högre per dag vid formoterolbehandling, 
samtidigt som formoterolbehandling är i princip kostndsneutralt jämfört 
med placebo i Ayres et al. 

Studieupplägget i den tredje artikeln (van der Palen et al, 2006) skilde sig nå
got från de övriga artiklarna. Patienterna fick under fyra månader behandling 
med 500 µg flutikason två gånger dagligen. Efter denna period randomisera
des de till att under följande halvår fortsätta behandlingen eller till placebo. 
Studien var dubbelblind. Fortsatt behandling med flutikason gav 0,87 anfall, 
att jämföra med placebogruppens 1,37. De totala kostnaderna var 511 euro 
respektive 456 euro. Kostnaden per förhindrat anfall var 110 euro. 

Flutikason ger i samtliga tre studier bättre effekt än placebo, men i två av fal
len till högre kostnader. 

Antikolinergika 

Ipratropium 
Oostenbrink et al (2004) jämförde tiotropium med ipratropium utifrån 
två av de ettårsstudier som även används i Oostenbrink et al (2005). Den 
hälsoekonomiska analysen utfördes parallellt med den kliniska studien och 
omfattade 519 patienter med ett FEV

1
-värde på max 65 procent av förväntat. 

Tiotropium ledde till signifikant färre exacerbationer än ipratropium (0,74 
jämfört med 1,01). Även skillnaden i andel patienter med minst fyra poängs 
förbättring av livskvalitet (SGRQ) var signifikant till tiotropiums fördel (17 
procent, 95 % CI: 7-30). Till skillnad från den andra jämförelsen mellan 
tiotropium och ipratropium var tiotropium i denna hälsoekonomiska analys 
ett dyrare alternativ. De totala direkta kostnaderna var 1 721 euro respektive 
1 541 euro. Den inkrementella årliga kostnaden per framgångsrikt behandlad 
patient var 1 084 euro. ICER per förhindrad exacerbation var 667 euro. 
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Se även avsnittet Salmeterol för en jämförelse av ipratropium, tiotropium och 
salmeterol och avsnittet Salbutamol för en jämförele av Combivent med de 
ingående substanserna i singelterapi. 

Ipratropium är enligt dessa båda studier ett kliniskt sämre alternativ än tio
tropium. Med såväl nederländska som kanadensiska kostnadsförhållanden var 
ipratropium dominerat av tiotropium och av salmeterol. I jämförelsen med 
tiotropium var ipratropium sämre och billigare. 

När det gäller jämförelsen med Combivent och salbutamol var ipratropium 
kliniskt sämst, men samtidigt billigast. Effektmåtten är svårvärderade och 
därför är även kostnadseffektiviteten svårbedömd. 

Tiotropium 
Se avsnittet Salmeterol för en jämförelse mellan tiotropium, ipratropium och 
salmeterol. 

Se avsnitt Ipratropium för en jämförelse mellan tiotropium och ipratropium. 

Tiotropium tycks enligt dessa hälsoekonomiska analyser vara ett kostnadsef
fektivt alternativ till såväl ipratropium som salmeterol. 

Kombinationsbehandling 

Ospecificerade steroider och långverkande betaagonister 
Se avsnittet Långverkande betaagonister för en jämförelse av långverkande be
taagonister, inhalerade steroider, behandling med båda, samt ingen använd
ning av något av dessa läkemedel. 

Kombinationsbehandling leder i denna studie till bättre resultat än jämfö
relsealternativen. ICER jämfört med behandling med enbart långverkande 
betaagonister (91 430 dollar) är dock relativt hög. 

Combivent (ipratropium/salbutamol) 
Se avsnittet Salbutamol för en jämförelse av Combivent med ipratropium och 
salbutamol som singelterapi. 

Effektmåtten i denna studie gör att det är svårt att bedöma om Combivent är 
ett kostnadseffektivt alternativ. Visserligen är effekten bäst med Combivent, 
men det går inte att avgöra om det är värt den ökade kostnaden jämfört med 
ipratropium. 
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Seretide (salmeterol/ flutikason) 
I artikeln av Spencer et al (2005) jämförs kombinationsbehandling (salmete
rol 50 µg och flutikason 500 µg) två gånger dagligen med placebo. Patient
gruppens genomsnittliga FEV

1
-värde var cirka 45 procent av förväntat och de 

svarade dåligt på salbutamol. Markovmodellen spände över 25 år. Övergångs
sannolikheterna hämtades från den ett år långa Tristan-studien (n=1 465). 
I en post hoc-analys till Tristan-studien framkom det att Seretide, förutom 
att minska antalet exacerbationer, även påverkade överlevnaden. Utan denna 
överlevnadsvinst var antalet QALY i modellen över 25 år 4,08 i placebogrup
pen och 4,21 i seretidegruppen. Genomsnittlig livslängd var 8,95 år. Inklu
sive effekten på överlevnaden ökade Seretide antalet QALYs till 6,07. Den 
genomsnittliga livslängden blev då 14,43 år. Varken med eller utan mortali
tetseffekten var skillnaden signifikant jämfört med placebo. 

I scenariot utan överlevnadsvinst var kostnaden för behandling med Seretide 
25 780 kanadensiska dollar jämfört med 16 415 kanadensiska dollar. Detta 
gav en ICER på 74 887 kanadensiska dollar (95 % CI: 21 985-128 671). 
Med en mortalitetsvinst steg de direkta kostnaderna i seretidegruppen till 38 
560 kanadensiska dollar. ICER blev då 11 125 kanadensiska dollar (8 710
). 

Utan mortalitetsvinsten är kostnaden per vunnet levnadsår relativt hög. Om 
antagandet om mortalitetsvinst är korrekt är Seretide ett kostnadseffektivt 
alternativ. 

Symbicort (budesonid/formoterol) 
Se avsnittet Formoterol för en jämförelse av Symbicort med budesonid och 
formoterol som singelterapi. 

I denna svenska studie var Symbicort ett dominant alternativ jämfört med 
budesonid och formoterol var för sig. 
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Astma, KOL, Hosta 


Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har i denna genomgång 

granskat läkemedel som används mot astma, kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) och hosta. Granskningen omfattar även läke 

medel som används vid cystisk fibros. Totalt omfattar genomgången 

knappt femtio läkemedel som sedan tidigare finns i läkemedelsför 

månerna. 

Den här granskningen är en del av vår genomgång av hela 

läkemedelssortimentet. I den prövar vi om läkemedel som ingår i 

läkemedelsförmånerna ska subventioneras även i framtiden. Varje 

läkemedel prövas var för sig och kommer antingen att behålla el 

ler förlora sin subvention. Syftet med arbetet är att få ut så mycket 

hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel. Det 

här är den tredje läkemedelsgruppen i genomgången som presen 

teras. Tidigare har vi presenterat genomgången av läkemedel mot 

migrän samt läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. 

registrator@lfn.se, www.lfn.se 

LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! 

Box 55 [Sundbybergsvägen 1], 171 11 Solna 
Telefon: 08 568 42Läkemedelsförmånsnämnden (0 50, Telefax: 08 568 420 99 LFN)
registrator@tlv.se, Suwwwndbybergs.tlv.se vägen 1
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