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SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel ska 
ingå i läkemedelsförmånerna från och med 2018-06-15 till i tabellen angivna priser. TLV 
fastställer det alternativa försäljningspriset till samma belopp som AIP. 
 
Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) 

Dienorette Tablett 2 mg/0,03 mg 3x28 577550 55,00 96,50 
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ANSÖKAN 

Exeltis Sverige AB (företaget) har ansökt om att läkemedlet Dienorette, tabletter ska ingå i 
läkemedelsförmånerna i enlighet med tabell på sida 1. 
 

UTREDNING I ÄRENDET 

Dienorettes godkända indikation omfattar antikonception och behandling av måttlig akne 
efter behandlingssvikt på lämpliga topikala behandlingar eller orala antibiotika hos kvinnor 
som väljer att använda ett oralt preventivmedel. Dienorette innehåller en kombination av två 
hormoner; dienogest som är ett gestagen och etinylestradiol som är syntetiskt framställt 
östrogen. 
 
Antikonception innebär förebyggande av graviditet. Kombinerade preventivmedel (p-piller) 
innehåller både en östrogenkomponent och en gestagenkomponent. Den huvudsakliga 
verkningsmekanismen vid kombinerad hormonell antikonception är hämning av 
ägglossningen. Dessutom påverkas livmoderslemhinnan och livmoderhalsens sekret, vilket 
medför att spermietransporten förhindras.  
 
Akne är inflammerade talgkörtlar i huden som syns som utslag. Akne kan indelas i olika typer 
och kan ha olika svårighetsgrad. Vid behandling av medelsvår akne rekommenderas i första 
och andra hand behandling direkt på huden med olika typer av utvärtes läkemedel. I tredje 
hand rekommenderas behandling med perorala antibiotika eller ett kombinerat hormonellt 
medel, båda i kombination med utvärtes behandling.   
 
P-piller kan grupperas på flera olika sätt efter vilken/vilka substanser som ingår och/eller 
vilken dos de har. Ett sätt att klassificera p-piller är att dela in dem i olika generationer, 
baserat på den kemiska strukturen hos gestagensubstansen och när i tiden substansen 
introducerades på marknaden. Enligt detta sätt att klassificera tillhör dienogest tillsammans 
med drospirenon, desogestrel, norgestimat och nomegestrol tredje generationens gestagener. 
Inom läkemedelsförmånerna finns norgestimat och drospirenon som gestagenkomponent i 
kombinerade p-piller. Vid jämförelse mellan olika gestagener kan man även utgå ifrån det 
kombinerade p-pillrets samlade östrogena – eller antiöstrogena – effekt. Ett 
östrogendominerat p-piller innehåller en låg dos gestagen eller ett gestagen med svag 
antiöstrogen effekt. Med antiöstrogen effekt menar man att substansen har en starkare 
affinitet till androgenreceptorn medan de substanser som har mindre stark antiöstrogen 
effekt istället binds starkare till progesteronreceptorn. De så kallade tredje generationens 
gestagener och de substanser som godkänts efter introduktionen av tredje generationens 
gestagener har en lägre androgen effekt än tidigare generationer.  
 
Inom läkemedelsförmånerna finns sedan tidigare ett antal kombinerade p-piller som är 
godkända enbart för antikonception. Enligt Läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendationer för antikonception respektive akne har kombinerade 
hormonella preventivmedel som innehåller etinylestradiol effekt mot akne, särskilt de som 
innehåller en gestagenkomponent med låg androgen effekt. Exempel på gestagener som 
utifrån indelningen i generationer tillhör tredje generationens gestagener och som har låg 
androgen effekt är drospirenon, norgestimat och dienogest, det gestagen som ingår i 
Dienorette. Det finns ytterligare ett kombinerat hormonellt preparat, Diane, som är godkänt 
för behandling av akne. Det innehåller substanserna cyproteronacetat, som är en 
androgenreceptorantagonist, och etinylestradiol. Dianes godkända indikation omfattar inte 
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antikonception men fungerar enligt produktresumén även som ett oralt preventivmedel. 
Verkningsmekanismen och administrationssättet är detsamma som för kombinerade p-piller.  
 
Dienorette är godkänt som generika till, det i referenslandet Tyskland godkända läkemedlet, 
Valette vilket inte marknadsförs i Sverige. Studieunderlaget för Dienorette är därmed 
anpassat efter den dokumentation som krävs för ett godkännande som generika. En 
bioekvivalensstudie har visat att Dienorette och referensprodukten Valette är bioekvivalenta. 
I det kliniska studieunderlaget för Valette ingick en fas III-studie där effekten av Valette 
jämfördes mot placebo samt mot behandling med cyproteronacetat och etinylestradiol 
(Diane). I denna studie visades att Valette inte hade sämre effekt än Diane på akne samt att 
säkerhetsprofilen var jämförbar mellan produkterna. I kliniska studier har enligt 
bakgrundsdokumentationen till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för 
antikonception jämförbar effekt visats på akne även mellan kombinerade p-piller som 
innehåller substanserna drospirenon och etinylestradiol och substanserna cyproteronacetat 
och etinylestradiol (Diane). 
 
Effekten av en preventivmetod ifråga om att förhindra graviditet mäts genom så kallat Pearl 
Index (PI). Det anger antal graviditeter per 100 kvinnoår. Av Läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendationer för antikonception framgår att Pearl Index är lika för alla 
kombinerade p-piller, dvs effekten är jämförbar. 
 
Venös tromboembolism, VTE (blodpropp), är en sällsynt men allvarlig komplikation vid 
användning av kombinerade p-piller. Etiologiskt anses VTE-risken sammanhänga med den 
östrogena komponenten, men storleken på risken varierar mellan olika preparat beroende på 
vilken typ av gestagen som ingår. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 
är det inför förskrivning av kombinerade p-piller viktigt att ta en noggrann anamnes, för att 
utvärdera riskfaktorer för VTE. Den relativa risken för VTE jämfört med levonorgestrel finns 
angiven i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. Där framgår att denna risk inte 
är fastställd för dienogest, den gestagen som ingår i Dienorette. Under avsnittet Indikation i 
produktresuméerna för samtliga godkända kombinerade p-piller inklusive Dienorette 
uppmärksammas risken för VTE och att den enskilda kvinnans aktuella riskfaktorer ska 
beaktas vid förskrivning. Läkemedelsverket och EMA har bedömt att alla kombinerade p-
piller är effektiva och säkra, även utifrån risken för blodpropp. 
 
Företaget har ansökt om ett pris för Dienorette som är lägre än genomsnittspriset för 
periodens vara i utbytesgruppen för kombinerade p-piller som innehåller drospirenon och 
etinylestradiol.  
 

 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 
Den rättsliga regleringen m.m. 
 
15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen). Ett receptbelagt 
läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska 
fastställas för läkemedlet under förutsättning att 
1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och 
samhällsekonomiska synpunkter, och 
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2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan 
avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket 
läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 
 
I förarbetena till förmånslagen anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande 
principer: människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt 
kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 43 ff., jfr 
prop. 1996/97:60 s. 18 ff.). 
 
 
I förmånslagen stadgas även följande 
 
8 § (första stycket) Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får 
ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. 
Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som 
behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris. 
 
18 § Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta 
1. varor på vilka 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) är tillämplig och som förskrivs enbart 
i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor ———. 
 
Några närmare förutsättningar för prövningen av dessa varor har däremot inte angetts i 
lagen. TLV anser att det med hänsyn till det övergripande syftet med lagstiftningen om 
läkemedelsförmåner finns anledning att uppställa väsentligen samma krav för att en sådan 
vara som ska få ingå i läkemedelsförmånerna som för receptbelagda läkemedel. De kriterier 
som uppställs i 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är därmed i princip 
tillämpliga. 
 
 
TLV gör följande bedömning 
 
Dienorette är ett kombinerat p-piller som även är godkänt för behandling av måttlig akne hos 
kvinnor där inte topikal behandling eller perorala antibiotika givit önskad effekt. Inom 
läkemedelsförmånerna finns sedan tidigare ett kombinerat hormonellt läkemedel som är 
godkänt för behandling av akne, Diane, samt generika till detta. Det finns även ett flertal 
kombinerade p-piller som endast är godkända för antikonception. I Sverige finns inget annat 
läkemedel utöver Dienorette som har både antikonception och behandling av akne i sin 
godkända indikation. 
 
Eftersom ansökan avser subvention dels för enbart antikonception, dels för behandling av 
akne, är relevant jämförelsealternativ andra kombinerade p-piller. TLV bedömer att ett 
kombinerat p-piller innehållande ett tredje generationens gestagen med låg androgen effekt 
är relevant jämförelsealternativ till Dienorette. Av de kombinerade p-piller som ingår i 
läkemedelsförmånerna bedömer TLV utifrån gestagenets egenskaper och prisbilden att 
kombinerade p-piller som innehåller drospirenon och etinylestradiol utgör det mest 
relevanta jämförelsealternativet till Dienorette.    
 



 
 5 (5) 

   

  713/2018 

   

 
TLV gör i enlighet med Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer bedömningen att 
den graviditetsskyddande effekten är likvärdig för alla kombinerade p-piller. 
 
Det finns generisk konkurrens via periodens vara-systemet för jämförelsealternativet till 
Dienorette, substanskombinationen drospirenon och etinylestradiol. Vanligtvis vid 
jämförelser mot substanser som ingår i periodens vara-systemet görs jämförelsen mot ett 
genomsnittspris av periodens vara under de tre senaste månaderna inklusive 
beslutsmånaden. I detta fall har det  inte funnits en periodens vara utsedd i gruppen 
drospirenon och etinylestradiol varje månad under de senaste tre månaderna. För att få fram 
priset för substanskombinationen drospirenon och etinylestradiol har TLV dels beräknat ett 
genomsnittspris för periodens vara under det senaste sex månaderna och dels använt den 
faktiska kostnaden för drospirenon och etinylestradiol under de senaste tre månaderna. 
Dessa metoder ger ett mycket närliggande resultat och är därför den kostnadsnivå som priset 
för Dienorette jämförs mot. Det finns tremånaders-förpackningar och årsförpackningar på 
marknaden men enligt försäljningsstatistik är det till allra största delen tremånaders-
förpackningarna som används. Därför görs prisjämförelsen mot tremånaders-förpackningar 
av drospirenon och etinylestradiol.  
 
Priset för behandling med Dienorette är lägre än genomsnittspriset för periodens vara för 3-
månadersförpackningarna i utbytesgruppen drospirenon och etinylestradiol.   
 
Sammantaget och med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och behovs- och 
solidaritetsprincipen bedömer TLV att kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
är uppfyllda för att Dienorette ska ingå i läkemedelsförmånerna. Ansökan ska därför bifallas. 
 
 

Se nedan hur man överklagar. 

 
Detta beslut har fattats av Nämnden för läkemedelsförmåner hos TLV. Följande ledamöter 
har deltagit i beslutet: Tidigare överintendenten Staffan Bengtsson (ordförande), överläkaren 
Margareta Berglund Rödén, tidigare medicinske rådgivaren Stefan Back, intressepolitiska 
chefen Eva-Maria Dufva, universitetslektorn Martin Henriksson och överläkaren Maria 
Strandberg. Föredragande har varit medicinska utredaren Therese Gennevall.  I den slutliga 
handläggningen har även juristen Lisa Norberg deltagit. 
  
 
 

 Staffan Bengtsson 

Therese Gennevall 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt 
och ställas till förvaltningsrätten, men måste skickas till TLV. TLV ska ha fått överklagandet 
inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte 
prövas. TLV skickar vidare överklagandet till förvaltningsrätten för prövning om inte TLV 
själv ändrar beslutet på det sätt som begärts. 


