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Översikt 
 

Produkten 

Varumärke Cufence 

Aktiv substans trientin 

ATC-kod A16AX12 

Beredningsform Kapsel 

Företag Univar BV 

Typ av ansökan Nytt läkemedel 

Sista beslutsdag 2020-03-19 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Wilsons sjukdom 

Relevant jämförelsealternativ Cuprior 

Antal patienter i Sverige Cirka 20-25 inom indikationen. 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

[--------------------------] AUP årligen 

Terapiområdets omsättning per år Cirka 31 miljoner kronor år (AUP) 20181 

 
 

Ansökta förpackningar 
  

Produkt Styrka Förp.strl. AIP (SEK) AUP (SEK) 

Cufence 200 mg 100 kapslar 31 685,05 32 365,00 

 
 
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Arbetsgrupp: Sofia Johansson (medicinsk utredare), Linnea Oldsberg (hälsoekonom) och Elin Borg (jurist)  

Detta underlag för beslut är framtaget av arbetsgruppen inom ramen för TLV:s arbete. Förslag till beslut presenteras för Nämn-

den för läkemedelsförmåner som är beslutfattare. Det slutliga beslutet kan därför skilja från förslaget i detta underlag. 

Kliniska experter: Kerstin Westermark adjungerad professor emerita, Akademiska sjukhuset Uppsala. Den kliniska experten har 

konsulterats gällande aktuell klinisk praxis samt viss tolkning av det medicinska underlaget i materialet. TLV är inte bundna av 

experternas ställningstaganden, tolkningar eller åsikter om vilka antaganden kostnadseffektivitetsanalysen bör vila på. 

Diarienummer: 2185/2019 
 
Postadress: Box 225 20, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Fleminggatan 18, 1 trappa, Stockholm 

Telefon: 08 568 420 50 

www.tlv.se 
  

 
1 Baserat på data från E-hälsomyndigheten av licenspreparaten Syprine, Trientine dihydrochloride och Trientine dihydrochloride 
Univar B.V 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP 1 

Dessa begrepp anges alltid om det gäller ett pris som TLV 
ska fastställa eller ett pris som TLV har fastställt.   
  
Begreppet listpris används inte.  

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för an-
vändning av en produkt efter återbäring, då en sidoöver-
enskommelse har tillförts ärendet.   
 
Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkeme-
delskostnad efter återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per förpack-
ning/pris per enhet.  

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för 
en viss period/cykel.    

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administrerings-
kostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar om 
läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria läkeme-
del samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i för-
månen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.   
 
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller offici-
ellt pris används inte.  

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

Avtalat pris  Begreppet används när landstingen har upphandlat en 
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV 
(ej sekretessbelagt).   
 
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris används 
inte.  

Företagets pris  Begreppet används för de produkter som inte har upp-
handlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.   
 
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris, 
grundpris eller officiellt pris används inte.  
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 

Förslag till beslut Bifall 

 

• Wilsons sjukdom är en ovanlig, ärftlig sjukdom som beror på att koppar ansamlas i 
kroppen. Sjukdomen kan ge svår leverskada och svåra neurologiska eller psykiatriska 
symtom.  

• Första linjens behandling för patienter med Wilsons sjukdom är D-penicillamin, som 
är ett licensläkemedel. Omkring 30 procent av patienterna är dock intoleranta mot D-
penicillamin.  

• Cufence (trientin-dihydroklorid) är avsett för behandling av Wilsons sjukdom hos 
vuxna, ungdomar och barn från fem års ålder som är intoleranta mot D-penicillamin-
terapi. Det verksamma ämnet, trientin, är en så kallad kopparkelerare. Det binder kop-
par i kroppens vävnader i ett komplex som därefter utsöndras i urinen. 

• Trientin har tidigare funnits tillgängligt genom ett licensläkemedel, Univar (trientin-
dihydroklorid). Licensförskrivningen av Univar har nu upphört i och med att det finns 
godkända läkemedel med samma verksamma ämne. Eftersom Cufence ersätter Univar 
har Cufence haft tillfällig subvention under tiden TLV har utrett den ordinarie ansökan. 

• Cuprior (trientin-tetrahydroklorid) är ett annat godkänt läkemedel med samma indi-
kation som Cufence, och finns sedan 24 januari 2019 inom läkemedelsförmånerna. 

• TLV bedömer att Cuprior är relevant jämförelsealternativ till Cufence. TLV har tidigare 
bedömt att Cufence och Cuprior har jämförbar effekt (dnr 1552/2019). TLV finner 
ingen anledning att göra en annan bedömning i detta ärende, när de doseras enligt re-
kommendationerna i produktresumén. 

• Eftersom effekten mellan Cufence och Cuprior är jämförbar utifrån de i produktre-
sumén rekommenderade doserna har TLV gjort en kostnadsminimeringsanalys, där 
hänsyn endast tas till läkemedelskostnader. Skillnaden i läkemedelskostnad mellan 
produkterna är enbart beroende av dos.  

• TLV har tillfört data från Socialstyrelsens läkemedelsregister över vilken dos patienter 
har hämtat ut av licensprodukten Univar från januari 2015 till juni 2019. Resultatet 
visar att patienter har hämtat ut en något lägre genomsnittlig dos än den i produktre-
sumén rekommenderade dosen för Cufence. 

• Priset per kapsel för Cufence uppgår till 324 kronor (AUP). Enligt rekommenderat do-
sintervall i produktresumén är dosen för vuxna 4 till 8 kapslar per dag vilket motsvarar 
en läkemedelskostnad per dag på mellan 1 296 och 2 592 kronor. Behandlingen är kon-
tinuerlig och läkemedelskostnaden per år uppgår till mellan 470 000 och 945 000 kro-
nor. Läkemedelskostnaden per år för jämförelsealternativet Cuprior uppgår till mellan 
cirka 480 000 och drygt en miljon kronor. 

• TLV redovisar resultatet av kostnadsminimeringsanalysen där Cufence jämförs mot 
Cuprior både utifrån rekommenderat dosintervall i produktresumén och utifrån data 
på dosen i klinisk praxis enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister. I samtliga analyser 
är läkemedelskostnaden för Cufence lägre än den för Cuprior. 

• Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
är uppfyllda för att Cufence ska ingå i läkemedelsförmånerna. Ansökan ska därför bif-
allas. Av 16 a § förmånslagen följer att beslutet om tillfällig subvention samtidigt upp-
hör att gälla. 
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1 Bakgrund 

Cufence innehåller substansen trientin som tidigare förskrivits på licens i Sverige. Sedan janu-
ari 2020 ingår ett annat läkemedel innehållandes trientin, Cuprior, i läkemedelsförmånerna. 
 
I augusti 2019 beviljades Cufence tillfällig subvention enligt 16 a § i lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. (dnr 2186/2019) eftersom läkemedlet ersätter användningen av licens-
läkemedlen Syprine (trientin-hydroklorid) och Univar (trientin-dihydroklorid). Det innebär 
att Cufence endast subventioneras för patienter som vid beslutstillfället redan behandlades 
med Cufence eller med ett licensläkemedel som ersätts av Cufence. Ett beslut om tillfällig sub-
vention gäller endast till dess ansökan enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. har prövats eller TLV beslutar annat. 
 
Under utredningens gång (dnr 2185/2019) har företaget sänkt det ansökta priset. 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Wilsons sjukdom 

Nedanstående medicinska sammanfattning är om ingen annan referens nämns hämtade i 
sin helhet från Socialstyrelsens beskrivning av Wilsons sjukdom [1]. 
  
Wilsons sjukdom är en ärftlig sjukdom som kan ge svår leverskada med nedbrytning av röda 
blodkroppar (hemolys), akut leversvikt och svåra neurologiska eller psykiatriska symtom. 
Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination och vara av varierande svårighets-
grad vid diagnosen. Prognosen är god om Wilsons sjukdom upptäcks och behandling inleds i 
tidigt skede. Om sjukdomen inte behandlas kommer symtomen förvärras och den leder slutli-
gen till livshotande skador på lever och hjärna.  
 
Wilsons sjukdom beror på avvikelser i en gen, ATP7B, som ansvarar för kroppens transport av 
koppar. Detta leder till en brist i kopparutsöndringen som gör att koppar lagras i kroppen. 
Kopparinlagringen vid Wilsons sjukdom sker först i levern, och när den är mättad även i andra 
organ, bland annat hjärnan. 

När sjukdomen debuterar varierar men är vanligtvis i fem till 35-årsåldern enligt behandlings-
riktlinjer från European Association for the Study of the Liver (EASL, [2]). Leversjukdom är 
debutsymtom hos 40 till 60 procent av patienterna, med allt från avvikande levervärden över 
typiska cirros-symtom till akut leversvikt, hemolys och njursvikt. Neurologiska och psykia-
triska symtom uppstår generellt senare, men förekommer hos 30 till 40 procent av patienterna 
vid diagnos, ofta i kombination med leversymtom [3]. Även de neurologiska symtomen är va-
rierande till både uttryck och svårighetsgrad. Vanligast är kramper, talsvårigheter, sväljsvårig-
heter, skakningar, onormal gång och kroppshållning samt koordinationssvårigheter. Många 
patienter har en kombination av dessa symtom [4]. De psykiatriska symtomen kan bestå av 
personlighetsförändringar, inlärningssvårigheter, olämpligt och aggressivt beteende, försäm-
rad impulskontroll, depression och självmord.  

Behandlingen har åtminstone sedan 1980-talet bestått av så kallade kopparkelerare, som bin-
der koppar i kroppen och sedan utsöndras via urinen. Vid behandling med kopparkelerare för-
bättras omkring 90 procent av patienterna i sin leversjukdom [5]. Neurologiska symtom som 
uppstått innan läkemedelsbehandling satts in förbättras för vissa men kan kvarstå för andra.  
 
Anlaget för sjukdomen är recessivt, vilket betyder att man behöver få ett anlag från mamman 
och ett från pappan för att sjukdomen ska utvecklas. Det finns flera hundra sådana recessiva 
anlag för sjukdomen, som är relativt jämnt spridda i populationen [2, 6]. Därför är det för det 
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mesta inte möjligt att förutsäga vilka personer som kommer att drabbas innan symtom utveck-
las. Syskon till en patient som utvecklar Wilsons sjukdom har dock 25 procents risk att själva 
utveckla Wilsons sjukdom, och dessa kan upptäckas genom genetisk screening. Omkring 10-
15 procent av patienterna är symtomfria när de diagnostiseras [5, 7]. 

Antal patienter 
Det finns inga uppgifter om det exakta antalet personer med Wilsons sjukdom i Sverige, men 
man känner till cirka 75 personer. Sannolikt finns det fler som inte fått diagnosen [1]. Cirka 30 
procent av dessa är intoleranta mot D-penicillamin [2], vilket betyder att indikationen för Cu-
fence omfattar cirka 20 till 25 patienter. Enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister har under 
åren 2015 till 2019 mellan 40 och 52 personer per år hämtat ut Univar (det läkemedel innehål-
lande trientin som tidigare har funnits tillgängligt genom licensförskrivning). Under 2018 har 
22 patienter hämtat ut D-penicillamin. 

2.2 Läkemedlet 

Den aktiva substansen består av trientin-dihydroklorid. 
 
Cufence fick marknadsgodkännande av Europeiska kommissionen den 25 juli 2019 genom en 
central procedur.  

 

Cufence är avsett för behandling av Wilsons sjukdom hos vuxna, ungdomar och barn ≥ 5 år 
som är intoleranta mot D-penicillaminterapi. 

 

Trientin är en så kallad koppar-kelerare, det binder koppar i ett vattenlösligt komplex som 
transporteras med blodet till njurarna och sedan utsöndras i urinen. Trientin kan även kelatera 
koppar i tarmarna och på så vis förhindra absorption av koppar. 

 

Cufence består av kapslar som ska förvaras i kylskåp (2-8 ºC). De ska intas minst en timme 
före eller två timmar efter andra läkemedel, mat och dryck förutom vatten. 
 
Dosering enligt produktresumén 
Behandling ska endast initieras av specialistläkare med erfarenhet av behandling av Wilsons 
sjukdom. 
 
Startdosen motsvarar vanligtvis den lägsta rekommenderade dosen och dosen bör därefter an-
passas efter patientens kliniska svar. 
 
Rekommenderad dos är 800–1 600 mg (4–8 kapslar) dagligen i två till fyra uppdelade doser. 
Rekommenderade doser av Cufence uttrycks som mg av trientinbas (det vill säga inte i mg av 
trientin-dihydrokloridsaltet). 
 
Patienter som primärt uppvisar leversymtom 
Den rekommenderade dosen för patienter som primärt uppvisar leversymtom är densamma 
som den rekommenderade dosen till vuxna. Det rekommenderas emellertid att övervaka pati-
enter som uppvisar leversymtom varannan till var tredje vecka efter initiering av behandling 
med Cufence. 
 
Patienter som primärt uppvisar neurologiska symtom 
Dosrekommendationer är desamma som för vuxna. Dosökning bör dock ske med måttlighet 
och försiktighet och anpassas efter patientens kliniska svar såsom förvärrande av tremor ef-
tersom patienter kan löpa risk för neurologisk försämring vid initiering av behandling. Det 
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rekommenderas vidare att patienter som uppvisar neurologiska symtom övervakas varje till 
varannan vecka efter initiering av behandling med Cufence tills måldosen nås. 
 
Pediatrisk population 
Dosen är lägre än för vuxna och beror på ålder och kroppsvikt. Dosen ska justeras efter kliniskt 
svar, 400–1 000 mg har använts vid start av behandling. 
 
Administrering 
För oral användning. Kapslar ska sväljas hela med vatten. Det är viktigt att Cufence tas på 
fastande mage, minst en timme före måltid eller två timmar efter måltid och minst en timme 
före eller efter intag av något annat läkemedel, mat eller mjölk. 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Nedanstående text är hämtad i sin helhet från Socialstyrelsens avsnitt om behandling av Wil-
sons sjukdom [1]. 
 

Wilsons sjukdom kräver livslång läkemedelsbehandling oavsett ålder och symtom. Uppehåll 
med medicineringen resulterar alltid i att symtomen kommer tillbaka efter varierande lång tid 
(någon månad till något år) och slutligen i dödlig utgång om medicineringen inte återupptas i 
tid. Undantaget är personer som genomgått levertransplantation och därmed har ett ATP7B-
protein som fungerar korrekt.  

Behandlingen av Wilsons sjukdom består av läkemedelsbehandling med penicillamin eller tri-
entin. Wilzin (zinkacetat) används framför allt som underhållsbehandling efter det att sjukdo-
men stabiliserats med kelerare (se ytterligare detaljer nedan under läkemedelsbehandling).  

Behandlingen bör också innefatta en anpassning av kosten. En begränsning av kopparrika fö-
doämnen som lever, choklad (undantag vit choklad), svamp, skaldjur och nötter rekommen-
deras, speciellt i början av behandlingen.  
 
Om akut eller kronisk terminal leversvikt uppstår kan en levertransplantation genomföras. Ef-
tersom proteinet ATP7B är verksamt i levern botas patienterna från sin grundsjukdom genom 
en levertransplantation, men neurologiska skador och psykiatriska symtom som uppstått in-
nan transplantationen kan bestå. 
 
De psykiska symtomen kan vanligtvis behandlas med antidepressiva läkemedel, men som regel 
behövs även professionell hjälp (psykolog, psykiater, kurator).  

Behandlingen i övrigt är helt individuell och beror på symtomen. Den bör planeras i samarbete 
med specialister från kunskapscentrum för Wilsons sjukdom. Både barn och vuxna med Wil-
sons sjukdom kan tidigt behöva kontakt med ett habiliterings- eller rehabiliteringsteam. Insat-
serna sker inom det medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska området.  

Läkemedelsbehandling 
Behandlingen delas enligt behandlingsriktlinjer för Wilsons sjukdom från Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset in i två faser, en första tömningsfas där kroppen töms på den inlagrade kop-
paren, och en underhållsfas [8]. Tömningsfasen kan pågå under 1-3 år och under denna fas ska 
patienten behandlas med kopparkelerare (trientin eller D-penicillamin). Den rekommende-
rade startdosen är enligt produktresumén och dosen justeras i enlighet med resultat på lever-
prover. 
 



 

4 
Dnr 2185/2019  

När patienten går över i underhållsfasen kan behandlingen bestå av antingen en låg dos kop-
parkelerare, eller av Wilzin. Dosen av kelerare kan under denna fas bestå av någon enstaka 
tablett dagligen. Patienterna bör monitoreras för dosjustering eller eventuellt terapibyte [8]. 

D-penicillamin 

D-penicillamin är, i likhet med Cufence, en kopparkelerare och är det läkemedel som funnits 
tillgängligt för patienter med Wilsons sjukdom längst. De europeiska behandlingsriktlinjerna 
från EASL rapporterar att D-penicillamin har en mycket god effekt på kopparutsöndring och 
överlevnad [2]. Dock utvecklar många patienter biverkningar, som inte sällan är svåra. Enligt 
EASL:s riktlinjer avbryter cirka 30 procent av patienterna behandlingen på grund av intole-
rans. 

Trientin 

Trientin-dihydroklorid godkändes för behandling av patienter med Wilsons sjukdom i Eng-
land 1985. Trientin har dokumenterad effekt och leder enligt EASL:s behandlingsrekommen-
dationer till en kraftigt ökad överlevnad hos patienter med Wilsons sjukdom, jämfört med 
bästa understödjande behandling [2]. Trientin har betydligt lindrigare biverkningar än D-pe-
nicillamin.   
 
Cuprior (trientin-tetrahydroklorid) godkändes i EU 2017 och ingår sedan 24 januari 2020 i 
läkemedelsförmånerna. Trientin har tidigare funnits tillgängligt i Sverige genom licensför-
skrivning av läkemedlen Univar (trientin-dihydroklorid) och Syprine (trientin-hydroklorid). 

Wilzin 

Wilzin (zinkacetat) är ett läkemedel som är avsett för behandling av patienter med Wilsons 
sjukdom som ännu inte utvecklat symtom, och som underhållsbehandling av patienter där 
sjukdomen har stabiliserats med kopparkelerare. Wilzins verkningsmekanism är att hindra 
upptag av koppar i kroppen från födan när den passerar magtarmkanalen. Wilzin kan således 
inte binda koppar som redan absorberats i kroppen. Wilzin rekommenderas enligt produktre-
sumén inte som initial behandling hos symtomatiska patienter eftersom dess verkan inträder 
alltför långsamt och att sjukdomen skulle hinna progrediera innan Wilzin blev verkningsfullt. 

 

Företaget uppger att Univar (trientin-dihydroklorid) är relevant jämförelsealternativ. Univar 
är samma läkemedel som Cufence och fanns tillgängligt genom licensförskrivning fram till juni 
2019.  
 
I juni 2019 sökte ett annat företag om att Cuprior, som har samma indikation som Univar, 
skulle få ingå i läkemedelsförmånerna. Cuprior har, liksom Cufence, beviljats tillfällig subvent-
ion medan utredningen av de båda ansökningarna pågått. Eftersom det därmed fanns god-
kända alternativ tillgängliga för patienterna upphörde licensförskrivningen av Univar.  
 
TLV:s diskussion 
Licensförskrivningen av Univar har upphört i och med att det numera finns två godkända lä-
kemedel med samma indikation, Cuprior och Cufence. TLV bedömer därmed att Univar inte 
är ett relevant jämförelsealternativ till Cufence.   
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att Cuprior är relevant jämförelsealternativ till Cufence då 
det har samma indikation och innehåller samma aktiva ämne, trientin.  
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2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

Marknadsgodkännandet av Cufence bygger på en kombinerad retrospektiv och prospektiv 
enarmad fas IV studie (UNV-TRI-002). Studien är inte publicerad men beskrivs i det offentliga 
protokollet inför European Medicine Agencys (EMA:s) godkännande av Cufence (EPAR).  
 
Tabell 1. Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelseal-
ternativ 

Studiepopulat-
ion 

Utfall 

UNV-TRI-002 
NCT02426905  
retrospektiv del 
 

Fas IV öppen enar-
mad retrospektiv 
multicenterstudie.  
4 center i Tyskland. 
 
Patienter som be-
handlats med trien-
tin-dihydroklorid i 
minst 6 månader in-
kluderades. 

4 till 8 trientin-di-
hydroklorid 
kapslar à 200 mg 
trientinbas per 
dag.  
 
Dosen titrerades 
individuellt. 

77 patienter* 
med Wilsons 
sjukdom som av-
slutat behand-
ling med D-
penicillamin.  
 

Leversymtom: 
35 % förblev symtomfria,  
49 % förbättrades,  
10 % oförändrade symtom,  
5 % försämrades. 
 
Neurologiska symtom: 
47 % förblev symtomfria,  
36 % oförändrade symtom, 
17 % förbättrades,  
2,6 % försämrades. 

UNV-TRI-002 
NCT02426905  
prospektiv del 
 

Fas IV öppen enar-
mad prospektiv stu-
die på ett center i 
Tyskland. 
 
Studien pågick i 12 
månader. 

Som ovan 51 patienter i 
FAS-gruppen**. 
Samtliga hade 
genomgått den 
retrospektiva de-
len av studien. 

Leversymtom: 
82 % förblev symtomfria eller 
oförändrade symtom,  
16 % förbättrades,  
2 % försämrades. 
 
Neurologiska symtom: 
94 % förblev symtomfria eller 
oförändrade symtom,  
4 % förbättrades,  
2 % försämrades. 

*) Avser den så kallade Intention-to-treat-gruppen (alla patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och därmed 
inkluderades i studien).  
**) FAS avser ”Full analysis set” det vill säga alla patienter som fullföljde studien. 

 
Syfte 
Syftet med den retrospektiva delen av studien var att följa hur sjukdomsförloppet förlöpte efter 
att behandling med trientin-dihydroklorid satts in, samt att utvärdera behandlingslängden och 
säkerhetsprofilen för läkemedlet. Syftet med den prospektiva delen av studien var följa sjuk-
domsförloppet, samt att mäta kopparmetabolism och livskvalitet hos patienter med Wilsons 
sjukdom.  
 
Metod 
Patienterna behandlades med trientin-dihydroklorid utifrån rekommendation av den behand-
lande läkaren; det fanns inga specifika fastställda behandlingsrekommendationer för denna 
studie.  
 
Kliniska symtom utvärderades enligt kategorier som definierats i förväg och som enligt företa-
gets ansökan ofta används i studier på patienter med Wilsons sjukdom. Kategorierna var asym-
tomatisk under hela studietiden (förblev symtomfri), förbättrades till normaltillstånd, 
förbättrades men inte till normaltillstånd, oförändrade symtom, försämrades. 
 
I den retrospektiva delen utvärderades hur levervärden samt kliniska lever- och neurologiska 
symtom utvecklades över tid efter att behandling med trientindihydroklorid hade inletts. Mät-
värden och klinisk utvärdering av symtom gjordes 6, 12, 24 och 48 månader efter att behand-
lingen hade påbörjats.  
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I den prospektiva delen utvärderades förutom utveckling av lever- och neurologiska symtom, 
även kopparutsöndring och livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet utvärderades med måttet 
EQ-5D-3L. 
 
Resultat 
I den retrospektiva delen av studien inkluderades 77 patienter med Wilsons sjukdom. Medel-
åldern var 36 år (spridning 8-67 år), varav 60 procent var kvinnor. Sexton patienter (21 pro-
cent) var under 18 år och 18 patienter (23 procent) hade diagnosticerats via familjescreening 
på genetisk nivå. Behandlingslängden med D-penicillamin rapporterades för 20 patienter och 
var för dessa i genomsnitt 10 månader. Den vanligaste orsaken till avbruten behandling med 
D-penicillamin var biverkningar (75 procent) följt av bristande behandlingseffekt (16 procent). 
Den genomsnittliga behandlingstiden i den retrospektiva delen var 73 månader och medianen 
var 57 månader (spridning 6-307 månader). 
 
I den prospektiva delen var medelåldern 42 år och 67 procent av patienterna var kvinnor. Den 
genomsnittliga dosen av trientin-dihydroklorid var 918 mg trientinbas per dag för vuxna pati-
enter (över 18 år) och 420 mg trientinbas för patienter under 18 år. 
 
Effekt 
Resultaten för lever- och neurologiska symtom vid sista mätningen för respektive patient re-
dovisas i Tabell 1. Resultaten var liknande vid alla uppföljningstidpunkter i den retrospektiva 
respektive prospektiva delen, förutom en trend att något fler förbättrades till ett normalt le-
vertillstånd (inga symtom) ju längre behandlingen pågick i den retrospektiva delen (8 procent 
efter 6 månader och 31 procent efter 48 månader). 
 
Inga kliniskt relevanta förändringar i levervärden eller livskvalitet noterades mellan starten av 
den prospektiva delen av studien och den avslutande mätningen 12 månader senare. 
 
Biverkningar  
När behandling med kopparkelerare inleds kan neurologiska symtom hos ett fåtal patienter 
initialt försämras. Detta beror troligtvis på att koppar som lagrats i vävnaderna frigörs och 
kommer ut i cirkulationen. Denna försämring är oftast men inte alltid övergående. Därför ma-
nas i Cufence produktresumé till försiktighet och noggrann monitorering av kopparhalten när 
trientin-dihydroklorid sätts in och dosen ökas.  
 
Förutom detta var de biverkningar som bedömdes vara relaterade till behandling med trientin 
i studierna ovan generellt milda. Den enda biverkning som rapporterades av mer än 5 procent 
av patienterna var illamående (5,3 %). Två patienter rapporterade allvarliga biverkningar i den 
retrospektiva delen av studien, en vardera av anemi respektive förstoppning i kombination 
med förhöjda levervärden. Även i den prospektiva delen rapporterades ett fall av leukopeni 
(brist på vita blodkroppar) som bedömdes vara av måttlig allvarlighetsgrad, alla andra biverk-
ningar var milda. Inga dödsfall inträffade under studiens gång. 
 
TLV:s diskussion 
Behandling med kopparkelerare, bland annat trientin, har funnits tillgänglig genom licensför-
skrivning under mycket lång tid. Trientin har dokumenterad mycket god effekt och leder enligt 
EASL:s behandlingsrekommendationer till en kraftigt ökad överlevnad hos patienter med Wil-
sons sjukdom [9]. Därför skulle det vara inte vara etiskt försvarbart att inkludera obehandlade 
patienter i studierna, vilket motiverar att studierna varit okontrollerade. 
 
Majoriteten av de patienter som hade symtom vid inledning av behandling med trientin för-
bättrades under de första ett till två åren av behandling. Alla patienter som var symtomfria när 
behandlingen startade förblev symtomfria. Endast ett litet antal patienter försämrades under 
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studiens gång. Studien på effekt av trientin-dihydroklorid visar att leversymtom initialt för-
bättras för majoriteten av patienterna, och att leverfunktion och neurologiska symtom därefter 
är oförändrade för det allra flesta patienter. 
 

TLV:s bedömning: Trientin-dihydroklorid har en sedan tidigare dokumenterad god effekt 
på överlevnad hos patienter med Wilsons sjukdom. Studierna som gjorts inför marknadsgod-
kännandet av Cufence visar att trientin-dihydroklorid när det sätts in hos patienter som avslu-
tat behandling med D-penicillamin initialt förbättrar kliniska leversymtom och stabiliserar 
neurologiska symtom för de flesta patienterna. Efter att symtomen stabiliserats förhindrar be-
handlingen att sjukdomen progredierar ytterligare för de allra flesta patienterna. Biverkning-
arna är generellt sett milda. 

 

I utredningsprotokollet inför EMA:s marknadsgodkännande av Cuprior konstateras det att 
Cuprior (trientin-tetrahydroklorid) har jämförbar effekt med trientin-dihydroklorid, den verk-
samma substansen i Cufence [9]. Slutsatsen byggde på en jämförande fas I farmakokinetisk 
studie i friska frivilliga individer av trientin-dihydroklorid respektive trientin-tetrahydroklo-
rid. Eftersom salterna i kroppen sönderfaller i en bas (trientin) och en syra (tetrahydroklorid 
respektive dihydroklorid) består båda produkterna av samma aktiva ämne, trientin.  
 
Den farmakokinetiska studien inför godkännandet av Cuprior visade att trientin-tetrahydro-
klorid i form av tabletter (Cuprior) har en högre biotillgänglighet än trientin-dihydroklorid i 
form av kapslar (Univar/Cufence). EMA bedömer i godkännandet för Cuprior att den omräk-
ningsfaktor som företaget föreslagit, där dosen trientinbas i Cuprior ska vara 0,6 gånger den i 
Cufence för att uppnå samma koncentration trientin i blodomloppet, kan användas [9].  
 
Under utredningen inför EMA:s godkännande tillfrågades en expert angående tillförlitligheten 
i denna omräkningsfaktor. Experten uttryckte att det finns osäkerheter angående hur samti-
digt födointag påverkar biotillgängligheten av  Cuprior respektive Univar (Cufence). EMA kon-
staterar att det finns en osäkerhet kring detta men att den hanteras genom att det i 
produktresumén för respektive läkemedel anges att de inte ska tas tillsammans med mat eller 
dryck, samt att dosen ska titreras individuellt för varje patient.  
 
TLV:s diskussion 
TLV bedömde i beslutet att Cuprior skulle ingå i läkemedelsförmånerna (dnr 1552/2019) att 
Cuprior har jämförbar effekt med trientin-dihydroklorid, som är det verksamma ämnet i Cu-
fence. Denna bedömning baserade sig på EMA:s utredningsprotokoll inför marknadsgodkän-
nandet av Cuprior. TLV finner ingen anledning att frångå denna bedömning. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att Cufence och Cuprior har jämförbar klinisk effekt när 
de doseras enligt rekommendationerna i produktresumén.  
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3 Hälsoekonomi 

Företaget har kommit in med en kostnadsminimeringsanalys där Cufence jämförs mot licens-
läkemedlet, Univar innehållandes samma verksamma ämne. Enligt företagets analys är läke-
medelskostnaden per patient och år för Cufence lägre än den för licensläkemedlet.  
 
Företaget har, efter begäran från TLV, kommit in med en hälsoekonomisk analys där Cufence 
jämförs mot bästa understödjande behandling. Under tiden utredningen för Cufence har på-
gått har Cuprior, ett annat läkemedel som innehåller samma aktiva ämne (trientin), beviljats 
subvention den 24 januari 2020. TLV bedömer därför att relevant jämförelsealternativ till Cu-
fence numera är Cuprior. Jämförelsen mot bästa understödjande behandling är därmed inte 
längre relevant. TLV gör en kostnadsminimeringsanalys där Cufence jämförs mot Cuprior. Ne-
dan presenteras därför kostnader för Cufence och Cuprior samt data över dos i svensk klinisk 
praxis. 

3.1 Kostnader och resursutnyttjande 

3.1.1 Kostnader för läkemedlet 

Företaget ansöker om ett pris per förpackning av Cufence om 100 kapslar på 31 685,05 kronor 
AIP vilket motsvarar 32 365,00 kronor AUP. Priset per kapsel uppgår till 324 kronor (AUP). 
Enligt rekommenderat dosintervall i produktresumén är dosen för vuxna 4 till 8 kapslar per 
dag vilket motsvarar en läkemedelskostnad per dag på mellan 1 296 och 2 592 kronor. Behand-
lingen är kontinuerlig och läkemedelskostnaden per år uppgår till mellan cirka 470 000 och 
945 000 kronor. 
 
Jämförelsealternativet Cuprior har ett fastställt AUP på 31 615,62 kronor för en förpackning 
om 72 tabletter. Priset per tablett uppgår till 439 kronor (AUP). Enligt det rekommenderade 
dosintervallet för vuxna doseras Cuprior med 3 till 6,5 tabletter per dag vilket innebär en läke-
medelskostnad per dag på mellan 1317 och 2 854 kronor. Även för jämförelsealternativet är 
behandlingen kontinuerlig och läkemedelskostnaden per år uppgår till mellan cirka 480 000 
och drygt en miljon kronor. 

 

TLV har hämtat data från Socialstyrelsens läkemedelsregister över patienter som har hämtat 
ut licensprodukten Univar (trientin-dihydroklorid) över en femårsperiod (från januari 2015 till 
juni 2019). En förpackning innehåller 100 kapslar. Univar innehåller samma saltlösning som 
Cufence. Den saltlösning som jämförelsealternativet Cuprior innehåller (tetradihydroklorid) 
har inte funnits tillgänglig innan Cuprior fick marknadsgodkännande.  
 
TLV har analyserat datauttaget med följande antaganden: 

• Ett uppehåll på över 360 dagar mellan uttag räknas som att den första behandlingspe-
rioden är avslutad och en ny behandlingsperiod är påbörjad. 

• Dosen är beräknad räknad som 

Summa av antal uthämtade milligram−
antal uthämtade milligram vid sista expediering 

Antal dagar mellan första och sista uttag
 

• För att kunna beräkna antal dagar mellan första och sista uttag krävs att patienten har 
gjort minst två uttag. Därför har patienter med endast ett uttag exkluderats ur analysen. 

Resultatet visar att 66 unika patienter har hämtat ut Univar på licens mellan januari 2015 och 
juni 2019. Sju patienter av dessa 66 har endast hämtat ut läkemedlet vid ett tillfälle inom tids-
perioden. Antalet unika patienter per år varierar mellan 40 och 52 stycken, se Tabell 2.  
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Tabell 2 Uthämtning av Univar januari 2015-juni 2019 

År Antal patienter med uthämtning 

2015 40 

2016 49 

2017 52 

2018 50 

2019 46 
 
Resultatet redovisas som antal milligram per dag i ett genomsnitt över behandlingsperioden. 
Medeldos var 859 mg per dygn och mediandos var 797 mg per dygn. Då en kapsel Univar in-
nehåller 200 mg trientin och 100 mg dihydroklorid, totalt 300 mg [9], innebär detta att pati-
enter i genomsnitt doseras med cirka tre kapslar per dag. Se resultatet i  
Figur 1.  
 
 
Figur 1 Resultat TLV:s analys av dos i svensk klinisk vardag 

 
Jämförelsealternativet Cuprior (trientin-tetrahydroklorid) innehåller 150 mg trientinbas i ta-
blettform. Enligt de farmakokinetiska studier som gjordes inför Cupriors marknadsgodkän-
nande har trientin en högre biotillgänglighet i Cuprior än i Cufence. För att kunna uppskatta 
hur många kapslar av Cufence/Univar som motsvarar samma dos trientinbas i Cuprior behö-
ver TLV därför omvandla dosen. TLV använder den omräkningsfaktor på 0,6 som EMA re-
kommenderar i Cupriors marknadsgodkännande. När omräkningsfaktorn används och efter 
avrundning till närmast antal halva (brytbara) tabletter motsvarar dosen i klinisk praxis cirka 
2,5 tabletter Cuprior per dag [9]. 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att kostnadsminimeringsanalysen där Cufence jämförs med Cuprior bör spegla 
svensk klinisk praxis i så hög utsträckning som möjligt. TLV har, med hjälp av data från Soci-
alstyrelsen, kunnat identifiera den snittdos av Univar (trientin-dihydroklorid) som förskrivits 
i klinisk praxis. Saltlösningen trientin-tetrahydroklorid som finns i Cuprior har inte funnits 
tillgänglig innan Cuprior fick marknadsgodkännande, således råder det större osäkerheter i 
vilken dos av Cuprior som kommer att förskrivas framöver. 
 
Det faktum att det numera finns godkända doseringsintervall i Sverige för Cufence och 
Cuprior, vilket det inte funnits för Univar som förskrivits på licens, skulle kunna påverka den 
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dos som används i klinisk praxis. Därtill är det ett begränsat patientantal som ingår i analysen 
på data från läkemedelsregistret. Genomsnittet av data från läkemedelsregistret har också på-
verkats av hur stor andel av patienterna som befunnit sig i tömningsfasen (”de-coppering”), 
vilka troligen har behandlats med högre doser jämfört med patienter i underhållsfasen. 
 
Därtill har TLV avrundat till hela kapslar Cufence och halva tabletter Cuprior vilket ytterligare 
bidrar med osäkerhet. TLV redovisar därför både resultat av kostnadsminimeringsanalysen på 
rekommenderat dosintervall från produktresumén samt på dos från data över användning från 
Socialstyrelsens läkemedelsregister.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det råder en osäkerhet i analysen av dos i svensk klinisk 
praxis. TLV redovisar därför kostnadsminimeringsanalyser där Cufence jämförs med Cuprior 
både på dos från data över användning och på rekommenderat dosintervall från produktre-
sumén. 
 
Vidare bedömer TLV att det är troligt att dosen av Cufence och Cuprior som kommer att för-
skrivas är i nivå med, eller lägre än, den lägsta dosen inom det rekommenderade doseringsin-
tervallet.  
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4 Resultat 

Eftersom TLV bedömer att effekten av Cufence är jämförbar med Cuprior görs en analys som 
endast tar hänsyn till skillnader i kostnader. Då läkemedlen innehåller samma aktiva ämne 
(trientin) och har samma behandlingslängd utgår TLV från att kostnader utöver läkemedels-
kostnader är lika. Analysen tar därför endast hänsyn till skillnad i läkemedelskostnader.  

4.1 Kostnadsminimeringsanalyser  

Resultatet av kostnadsminimeringsanalysen där Cufence jämförs med Cuprior är beroende av 
vilken dos patienterna förskrivs av respektive läkemedel. TLV redovisar resultatet både utifrån 
dos från rekommenderat dosintervall i produktresumén men också på data över dos i klinisk 
praxis utifrån Socialstyrelsens läkemedelsregister. 
 
I samtliga analyser är läkemedelskostnaden för Cufence lägre än den för Cuprior. TLV bedö-
mer, med stöd av data från Socialstyrelsen, att det är troligt att dosen som kommer att förskri-
vas av de bägge läkemedlen är i nivå med, eller lägre än, den lägsta dosen inom det 
rekommenderade doseringsintervallet. Läkemedelskostnaden per patient och år för Cufence 
är då mellan drygt 8 000 och 46 000 kronor lägre jämfört med den för Cuprior. 

 

Tabell 3 visar resultatet av jämförelsen mellan Cufence och Cuprior enligt de rekommenderade 
doserna i produktresumén. Cufence kostar mellan 23 och 265 kronor mindre per dag än 
Cuprior vilket innebär att Cufence har en läkemedelskostnad per år som är mellan 8 395 och 
96 725 kronor lägre än den för Cuprior. 
 
Tabell 3 Resultat baserat på dos från produktresumén 

Rekommenderad  
dosintervall2 

Cufence Cuprior 
Skillnad 

Dos per dag Kostnad per dag Dos per dag Kostnad per dag 

Lägsta dos 4 kapslar 1 295 kr 3 tabletter 1 317 kr -23 kr 

Genomsnitt 6 kapslar 1 942 kr 4,75 tabletter 2 086 kr -144 kr 

Högsta dos 8 kapslar 2 589 kr 6,5 tabletter 2 854 kr -265 kr 

 

 

Tabell 4 visar resultatet när Cufence jämförs med Cuprior enligt data över uthämtad dos i 
svensk klinisk praxis. Cufence har en läkemedelskostnad per dag som är 127 kronor lägre än 
den för Cuprior, vilket motsvarar 46 355 kronor lägre per år.  
 
Tabell 4 Resultat baserat på dos från TLV:s analys av data i klinisk praxis 

Dos i klinisk 
praxis3 

Cufence Cuprior 
Skillnad 

Dos per dag Kostnad per dag Dos per dag Kostnad per dag 

Ung. dos data från 
Socialstyrelsen 

3 kapslar 971 kr 2,5 tabletter 1 098 kr -127 kr 

 

TLV anser att det finns en osäkerhet i resultatet av kostnadsminimeringsanalysen baserat på 
data från Socialstyrelsen. Detta då dataunderlaget innehåller ett begränsat patientantal och att 
dosen är avrunda till hela kapslar av Cufence respektive halva (brytbara) tabletter av Cuprior. 
Resultatet är emellertid i likhet med resultatet från analysen på dos från produktresumén.  
 

 
2 För vuxna från produktresumén  
3 Data över uthämtning av Univar som har samma saltlösning och formulering som Cufence (dihydroklorid i kapslar). TLV har 
använt EMA:s omvandlingsfaktor för att kunna beräkna vad dosen motsvarar i Cuprior, som har en annan saltlösning och formu-
lering (tetrahydroklorid i tabletter). 
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De totala läkemedelskostnaderna kan bero andelen patienter som befinner sig i tömnings- re-
spektive underhållsfas. TLV bedömer att Cufence och Cuprior kommer att användas på likvär-
digt sätt i svensk klinisk praxis avseende behandlingslängd och vilken patientgrupp som 
förskrivs läkemedlen, vilket gör att detta inte har någon betydelse för den relativa läkemedels-
kostnaden.  

4.2 Budgetpåverkan 

Företagen har uppskattat sin fullskaliga försäljning baserat på att [-------------] patienter med 
Wilsons sjukdom i Sverige behandlas med Cufence om cirka [----] kapslar per dag. Deras årliga 
fullskaliga försäljning uppgår då till [---------------------] kronor (AUP). 
 
Enligt läkemedelsregistret har 66 patienter hämtat ut trientin-dihydroklorid på licens mellan 
januari 2015 och juni 2019. Av dessa har cirka 50 patienter hämtat ut läkemedlet per år. Under 
2018 har 22 patienter hämtat ut D-penicillamin. 
 
Enligt E-hälsomyndighetens databas Concise uppgick förskrivningen under 2018 av Univar 
(trientin-dihydroklorid) till drygt 26 miljoner kronor, av Syprine (trientin-hydroklorid) till 
nästan 5 miljoner kronor och av D-penicillamin till 250 000 kronor (AUP). All förskrivning 
har under 2018 skett på licens. 
 
TLV:s diskussion 
I Sverige har cirka 75 patienter diagnosticerats med Wilsons sjukdom [1] och ungefär 30 pro-
cent av dessa är intoleranta mot D-pencillamin [2]. Det borde således vara cirka 20 till 25 pa-
tienter som (enligt indikation) är aktuella för behandling med Cufence. TLV anser dock att det 
är troligt att de patienter som har behandlats med trientin-dihydroklorid på licens (Univar) 
fortsatt kommer att behandlas med trientin, antingen med Cufence eller med Cuprior. Cufence 
har en lägre läkemedelskostnad än Cuprior. Om dessa patienter således börjar behandlas med 
Cufence medför det en lägre total läkemedelskostnad. Cufence behöver dock kylförvaras vilket 
inte Cuprior behöver, detta skulle eventuellt kunna påverka patientantalet som kommer att 
behandlas med Cufence, baserat på patientpreferens. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att den totala läkemedelskostnaden kommer att minska 
om Cufence inkluderas i läkemedelsförmånerna. Om hälften av de 50 patienter som tidigare 
årligen förskrivits Univar på licens nu förskrivs Cufence istället för Cuprior innebär det en total 
kostnadsbesparing om mellan 200 000 och 1,2 miljoner kronor per år, baserat på de doser TLV 
finner mest troligt att de kommer att förskrivas4. 

  

 
4 Baserat på skillnad i läkemedelskostnad mellan 4 kapslar respektive 3 tabletter för 25 patienter (8 395 kr * 25 = 209 875 kr) och 
skillnad i läkemedelskostnad mellan 3 kapslar och 2,5 tabletter för 25 patienter (46 355 kr *25 = 1 158 875 kr) 
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5 Subvention och prisnivåer i andra länder 

5.1 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 

Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.  
  
Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV 
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa 
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bl.a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara län-
der värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända in-
dikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------5].  
  

 
5 Valutaomvandlare 6 februari 2020 
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6 Regler och praxis 

6.1 Den etiska plattformen 

I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: männi-
skovärdesprincipen - 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 kostnadseffektivitetsprin-
cipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 
hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop. 1996/97:60 s. 19 ff.). 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en be-
handling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög eller 
om det finns få andra behandlingar att välja bland. 

6.2 Författningstext m.m. 

Grunder för den etiska plattformen framgår av 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. (förmånslagen). Denna paragraf och andra aktuella bestämmelser framgår av bilaga 1. 

6.3 Praxis 

Cuprior 
I januari år 2020 beviljades Cuprior (dnr 1552/2019) generell subvention. TLV bedömde att 
svårighetsgraden för patienter med Wilsons sjukdom som är intoleranta mot D-penicillamin 
var mycket hög. TLV bedömde vidare att Cufence var ett kliniskt relevant jämförelsealternativ 
då Cuprior och Cufence innehåller samma aktiva substans, men eftersom TLV inte tidigare 
utrett huruvida kostnaden för behandling med Cufence var rimlig och det därmed saknades 
kostnadseffektiva behandlingsalternativ bedömde TLV att bästa understödjande behandling, 
inklusive levertransplantation, var det relevanta jämförelsealternativet. TLV bedömde att ef-
fekten av behandling med trientin (som är den aktiva substansen i Cuprior), jämfört med bästa 
understödjande behandling, var mycket god, då tillgänglig dokumentation visade att behand-
ling leder till en kraftigt ökad överlevnad. På grund av att flera antaganden baserades på brist-
fällig data var den hälsoekonomiska analysen där Cuprior jämfördes mot bästa understödjande 
behandling förknippad med hög osäkerhet. De mest troliga uppskattningarna av kostnaden 
per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för behandling med Cuprior i jämförelse med bästa un-
derstödjande behandling uppgick till runt 1,3 miljoner kronor. Wilsons sjukdom är ett mycket 
svårt och mycket sällsynt tillstånd och patienter som är intoleranta mot D-penicillamin hade 
vid tidpunkten för beslutet inga läkemedelsalternativ att tillgå inom läkemedelsförmånerna. 
Utan läkemedelsbehandling skulle patienterna försämras i sin sjukdom och till slut drabbas av 
akut eller kronisk leversvikt eller irreparabla och potentiellt dödliga neurologiska skador me-
dan behandling med Cuprior leder till en kraftigt förlängd överlevnad. Vid en samlad bedöm-
ning av samtliga omständigheter i ärendet bedömde TVL att kostnaden för användning av 
Cuprior var rimlig.  
 
Cerezyme/Vpriv 
I december år 2016 beslutade TLV att sänka priset på enzymersättningsläkemedlen Cerezyme 
och Vpriv (dnr 1961/2015, dnr 1967/2015 och 1970/2015). Som skäl för prissänkningsbesluten 
angavs i huvudsak följande. Under särskilda omständigheter kan det vara rimligt att ett medi-
cinskt tillstånds sällsynthet motiverar en högre kostnad i förhållande till effekten och nyttan 
av ett läkemedel. Förutsättningarna är förutom att det ska vara få patienter, att det ska vara ett 
mycket svårt sjukdomstillstånd, mycket god behandlingseffekt och att det saknas andra rele-
vanta behandlingsalternativ. TLV bedömde att Cerezyme och Vpriv uppfyllde dessa förutsätt-
ningar. TLV fann vidare att det för behandling av Gauchers sjukdom med Cerezyme och Vpriv 
fanns skäl att acceptera en kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) som sträcker sig 
över det värde som etablerats i TLV:s praxis vid behandling av tillstånd med mycket hög svå-
righetsgrad. TLV bedömde, med särskilt beaktande av omständigheterna i ärendena, att en 
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kostnad om 2 miljoner kronor per QALY för behandling av Gauchers sjukdom typ 1 och 
Gauchers sjukdom typ 3 med Cerezyme samt en kostnad om 1,85 miljoner kr per QALY för 
behandling av Gauchers sjukdom typ 1 med Vpriv var rimlig. Efter begäran av företagen ut-
trädde Cerezyme och Vpriv ur läkemedelsförmånerna den 1 februari 2017. 
 
Cerdelga 
I oktober år 2019 avslog TLV (dnr 994/2019) ansökan om subvention avseende Cerdelga. I 
skälen för beslutet konstaterade TLV att Gauchers sjukdom, obehandlad, har en mycket hög 
svårighetsgrad. Relevant jämförelsealternativ bedömdes vara Vpriv, som vid tidpunkten för 
beslutet inte ingick i förmånen. Cerdelga bedömdes ha god effekt på sjukdomsparametrar re-
laterade till Gauchers sjukdom typ 1. TLV valde att göra en kostnadsjämförelse och i jämförel-
sen mellan Cerdelga och Vpriv ansåg TLV att kostnaden för Vpriv åtminstone inte borde vara 
högre än den som bedömdes vara rimlig i den omprövning som gjordes för Vpriv (se ovan) där 
en rimlig kostnad för användning av läkemedlet inte fick överstiga en kostnad per vunnet kva-
litetsjusterat levnadsår på 1,85 miljoner kronor. Då läkemedelskostnaden för Cerdelga till an-
sökt AUP var avsevärt högre än vad TLV tidigare bedömt vara rimligt för att behandla Gauchers 
sjukdom bedömde TLV att kostnaden för behandling med Cerdelga inte var rimlig.  
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7 Sammanvägning   

Cufence (trientin-dihydroklorid) är avsett för behandling av Wilsons sjukdom hos vuxna, ung-
domar och barn från fem års ålder som är intoleranta mot D-penicillaminterapi. Det verk-
samma ämnet, trientin, är en så kallad kopparkelerare. Det binder koppar i kroppens vävnader 
i ett komplex som därefter utsöndras i urinen. Behandling med Cufence hos patienter som är 
intoleranta mot D-penicillamin leder för de flesta patienter initialt till att symtomen förbättras, 
och förhindrar därefter att sjukdomen fortskrider. 
 
Företaget uppger i sin ansökan att Univar (trientin-dihydroklorid) är relevant jämförelsealter-
nativ. Univar har tidigare förskrivits på licens till patienter med Wilsons sjukdom. I och med 
att det numera finns godkända läkemedel som är tillgängliga för dessa patienter upphör licens-
förskrivningen av Univar. Då Univar därmed inte finns tillgängligt på marknaden kan det inte 
utgöra ett relevant jämförelsealternativ.  
 
I och med att Cufence ersätter licensförskrivningen av Univar beviljades Cufence, i augusti 
2019, tillfällig subvention enligt 16 a § i förmånslagen (dnr 2186/2019) till dess ansökan enligt 
15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. prövats eller TLV beslutar annat. 
 
Cuprior (trientin-tetrahydroklorid) innehåller samma verksamma ämne som Cufence och är 
ett godkänt läkemedel med samma indikation som Cufence. Cuprior finns sedan januari 2020 
inom läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att Cuprior är relevant jämförelsealternativ till Cu-
fence. 
 
TLV har tidigare bedömt att Cufence och Cuprior har jämförbar effekt (dnr 1552/2019). TLV 
finner ingen anledning att göra en annan bedömning i detta ärende, under förutsättning att de 
doseras enligt rekommendationerna i produktresumén. Detta eftersom läkemedlen innehåller 
olika salter. De har olika beredningsformer (Cuprior är en tablett och Cufence en kapsel). 
 
Företaget ansöker om ett pris per förpackning av Cufence om 100 kapslar på 31 685,05 kronor 
AIP vilket motsvarar 32 365,00 kronor AUP. Priset per kapsel uppgår till 324 kronor (AUP). 
Behandlingen är kontinuerlig och livslång. Läkemedelskostnaden per år, enligt godkänt dosin-
tervall för vuxna, uppgår till mellan 470 000 och 945 000 kronor. 
 
Eftersom TLV bedömer att effekten av Cufence är jämförbar med den för Cuprior kan en analys 
som endast tar hänsyn till skillnader i kostnader göras. Kontinuerlig behandling rekommen-
deras för båda läkemedlen. TLV utgår ifrån att kostnader, utöver läkemedelskostnader, är lika. 
Resultatet av denna kostnadsminimeringsanalys är därför enbart beroende av vilken dos pati-
enterna förskrivs av respektive läkemedel. TLV redovisar resultatet både utifrån den dos som 
rekommenderas i produktresumén och utifrån data på genomsnittlig dos i klinisk praxis enligt 
Socialstyrelsens läkemedelsregister. 
 
I samtliga av TLV:s analyser är läkemedelskostnaden för Cufence lägre än den för Cuprior. TLV 
bedömer, med stöd av data från Socialstyrelsen, att det är troligt att dosen som kommer att 
förskrivas av de bägge läkemedlen är i nivå med, eller lägre än, den lägsta dosen inom det re-
kommenderade doseringsintervallet. Läkemedelskostnaden per patient och år för Cufence är 
då mellan drygt 8 000 och 46 000 kronor lägre jämfört med den för Cuprior. 
 
I beslutet för Cuprior (dnr 1552/2019) ansåg TLV att det var rimligt att acceptera en högre 
kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Cuprior än vad TLV vanligtvis gör vid till-
stånd med mycket hög svårighetsgrad.  
 
TLV bedömer att det är rimligt att patienter med Wilsons sjukdom som är intoleranta mot D-
penicillamin har ytterligare ett behandlingsalternativ, till en lägre kostnad än den för Cuprior, 
inom förmånerna. Vid en samlad bedömning finner TLV därför att kostnaden för användning 
av Cufence är rimlig.  
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Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. är upp-
fyllda för att Cufence ska ingå i läkemedelsförmånerna. Ansökan ska därför bifallas. Av 16 a § 
förmånslagen följer att beslutet om tillfällig subvention samtidigt upphör att gälla.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

 
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. 

 

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel 

eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.  

 

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 

läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst använd-

ningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 

  

15 § 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 

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en så-

dan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första 

stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsen-

liga. 

 

 

 
 
 




