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Översikt 

Produkten 

Varumärke Veltassa  

Aktiv substans Patiromer  

ATC-kod V03AE09  

Beredningsform Pulver till oral suspension  

Företag Vifor Pharma Nordiska AB  

Typ av ansökan Nytt läkemedel, utökad subvention  

Sista beslutsdag 2021-10-09 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Hyperkalemi  

Relevant jämförelsealternativ Lokelma 

Antal patienter i Sverige Cirka 1 500 patienter1 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

[---------------------------------------]  

Terapiområdets omsättning per år Cirka 10 miljoner kronor år 20202 
 
 
Ansökta förpackningar 
  

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

Veltassa  8,4 g  30 dospåsar  2850,00  2953,25  

Veltassa  16,8 g  30 dospåsar  2850,00  2953,25  
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den för läkemedelsförmåner som är beslutfattare. Det slutliga beslutet kan därför skilja från förslaget i detta underlag. 
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1 Cirka 220 000 patienter har kronisk hjärtsvikt i Sverige och cirka 1,5 procent av dessa har måttlig till svår hyperkalemi vilket 
motsvarar cirka 3 300 patienter. I tidigare ärende för Lokelma uppskattade TLV antalet patienter med hyperkalemi och hjärtsvikt 
utan samtidigt njursjukdom till mellan 1 000 och 2 000 patienter (dnr 1968/2018). 
2 Uppskattningen baseras på läkemedelsstatistik från Concise år 2020 för Veltassa (ATC-kod V03AE09), Lokelma (ATC-kod 
V03AE10) och Resonium (ATC-kod V03AE01). Resonium har även indikation för hypofosfatemi, den totala omsättningen är där-
för något överskattad för patienter som har hyperkalemi.  
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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 med begränsning och villkor 
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 till 5, med 
eller utan kronisk hjärtsvikt, för vilka behandling med Resonium inte är lämplig samt för pa-
tienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom. 
 
Villkorstext 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och an-
nan information om läkemedlet. 
 

 Hyperkalemi innebär en för hög nivå av kaliumjoner i den extracellulära vätskan. Mild 

hyperkalemi ger få och diffusa symtom men ökar risken för akut hyperkalemi, hjärt-

arytmier, sjukhusinläggning och död.  

 Veltassa är avsett för behandling av hyperkalemi hos vuxna. Läkemedlet är ett pulver 

till oral suspension som ökar utsöndringen av kalium via avföringen genom att binda 

kalium i magtarmkanalens lumen.  

 Veltassa har en begränsad subvention till behandling av hyperkalemi hos patienter med 

kronisk njursjukdom (CKD) stadie 3-5 när behandling med Resonium inte är lämplig. 

Företaget har nu ansökt om att utöka subventionen till att även inkludera patienter 

med hjärtsvikt utan samtidig njursjukdom. 

 TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för Veltassa är Lokelma. Lokelma 

och Veltassa är de enda läkemedel som är indicerade vid hyperkalemi hos patienter 

med hjärtsvikt utan samtidig CKD. 

 De kliniska studierna visar att Veltassa har statistiskt signifikant effekt avseende sänk-

ning av kaliumnivån i blodet jämfört med placebo hos patienter med hyperkalemi. Ef-

fekten var likvärdig oberoende av bakomliggande sjukdom i de subgruppsanalyser som 

gjorts. 

 TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan Veltassa och Lokelma avseende be-

handling av hyperkalemi samt upprätthållande av normokalemi för patienter med 

hjärtsvikt utan samtidig CKD. Detta mot bakgrund av TLV:s tidigare bedömning att 

effekten av Veltassa och Lokelma är jämförbar för patienter med CKD stadie 3-5 samt 

att kaliumsänkningen antas vara oberoende av bakomliggande sjukdom.  

 Företagets ansökta pris är 2 953,25 kronor, AUP för en förpackning som innehåller 30 

doseringspåsar. Priset är detsamma för de två olika styrkorna (8,4 gram och 16,8 gram) 

och detsamma som tidigare fastställt AUP för Veltassa. Läkemedelskostnaden per dag 

motsvarar kostnaden för en doseringspåse på 98 kronor.  
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 Företaget har kommit in med en kostnadsjämförelse där läkemedelskostnaden för Vel-

tassa jämförs med den för Lokelma. Företaget antar att doseringen av Veltassa och 

Lokelma är densamma om patienter har hjärtsvikt eller CKD. Mot bakgrund av detta 

har företaget använt antaganden från tidigare ärende av Veltassa (dnr: 1886/2019).  

 TLV bedömer att det är rimligt att utgå från att doseringen av Veltassa och Lokelma är 

densamma oavsett om patienten har CKD eller hjärtsvikt.  Detta eftersom kliniska stu-

dier på Veltassa och Lokelma har visat att sänkningen av serumkalium är oberoende av 

bakomliggande sjukdomsorsaken.  

 I TLV:s analyser har Veltassa på gruppnivå en läkemedelskostnad som är i nivå med 

den för Lokelma.  

 Mot bakgrund av detta bedömer TLV att kostnaden för Veltassa är rimlig för patienter 

med hjärtsvikt utan samtidig CKD. Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för an-

vändning av Veltassa är rimliga och att kriterierna i 15 § förmånslagen även i övrigt är 

uppfyllda. Ansökan ska därför bifallas med följande begränsning och villkor. Subvent-

ioneras endast för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 till 5, med 

eller utan kronisk hjärtsvikt, för vilka behandling med Resonium inte är lämplig samt 

för patienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom. 
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1 Bakgrund 
Veltassa ingår i läkemedelsförmånerna sedan maj 2018 med begränsning till patienter med 
kronisk njursjukdom (CKD) i stadier 3 och 4 för vilka behandling med Resonium inte är lämp-
lig (dnr 3309/2017) samt för patienter med CKD stadie 5 sedan oktober 2019 (dnr 1886/2019). 
Lokelma ingår i läkemedelsförmånerna sedan januari 2019 med följande begränsning: 
 
Subventioneras endast för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 till 5, med 
eller utan kronisk hjärtsvikt, för vilka behandling med Resonium inte är lämplig samt för 
patienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom. 
 
Företaget ansöker nu (dnr 1092/2021) om en utökad subvention som även (liksom för 
Lokelma) inkluderar patienter med hjärtsvikt utan samtidig CKD och har därför kommit in 
med underlag endast för denna patientgrupp. 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Hyperkalemi 
Kaliumjoner är viktiga för att kroppens celler ska fungera, bland annat för att hjärtat ska slå 
normalt och för att nerverna ska kunna överföra signaler. Kaliumnivån regleras framför allt i 
njuren genom utsöndring av överskottskalium med urinen. Hyperkalemi innebär att kalium-
nivån är för hög i de extracellulära utrymmena i kroppen, bland annat i blodet. En förhöjd 
kaliumnivå kan leda till muskelsvaghet, förlamning och hjärtkammarflimmer. Hyperkalemi 
är associerad med en ökad risk för allvarliga hjärtkärlhändelser (hjärtinfarkt, hjärtarytmi, 
stroke och höjning av blodtryck) och död [1] [2] [3]. Kaliumnivån i blodet ligger normalt mel-
lan 3,8-5,0 millimol per liter (mmol/l). Mild hyperkalemi definieras som 5,0-5,5, måttlig 5,5-
6; svår >6,0 och akut hyperkalemi >7 mmol/l.  
 
Hyperkalemi kan uppstå på grund av flera orsaker. Den vanligaste är försämrad njurfunktion. 
Andra vanliga orsaker är högt blodtryck, hjärtsvikt och användning av så kallade kaliumspa-
rande läkemedel, framför allt renin-angiotensin-aldosteron-systemhämmare (RAAS-häm-
mare) och diuretika [4] [5]. Eftersom dessa läkemedel används vid behandling av kronisk 
njursjukdom (CKD) och hjärtsvikt är det ofta en kombination av bakomliggande sjukdom och 
läkemedelsanvändning som leder till hyperkalemi. 
 
Behandling med RAAS-hämmare och kaliumsparande diuretika leder till en ökad risk för 
hyperkalemi, speciellt vid användning av en kombination av flera olika läkemedel [4] [5] [6]. 
Det ingår därför ofta som en del av behandlingen av hyperkalemi att minska dosen eller helt 
sätta ut behandling med RAAS-hämmare och/eller kalium-sparande diuretika (se nedan un-
der behandlingsriktlinjer). Detta kan dock leda till en ökad risk för allvarliga hjärthändelser 
(arytmi och akut hjärtsvikt) och för tidig död [7] [8].  
 
Hjärtsvikt förekommer hos cirka två procent av befolkningen [9]. I SCREAM-studien var in-
cidensen av måttlig-svår hyperkalemi hos dessa cirka 1,5 procent [6]. Då denna patientgrupp 
till viss del överlappar med patientgruppen CKD, så uppskattas antalet personer som utveck-
lar hyperkalemi vid hjärtsvikt utan samtidig CKD till runt 1000-2000 personer årligen. 

2.2 Läkemedlet 
Den aktiva substansen i Veltassa är patiromer. Veltassa är godkänt i Europa och kommissions-
beslutet utfärdades den 19 juli 2017. 

 

Veltassa är avsett för behandling av hyperkalemi hos vuxna. 
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Veltassa är en icke-absorberad, katjonbytespolymer som innehåller ett kalcium-sorbitolkom-
plex som motjon.  
 
Veltassa ökar utsöndringen av kalium via avföringen genom att binda kalium i magtarmkana-
lens lumen. Bindning av kalium minskar koncentrationen av fritt kalium i mag-tarmkanalen, 
vilket resulterar i en sänkning av serumkaliumnivåerna. 

 
Rekommenderad startdos är 8,4 gram patiromer en gång dagligen. Den dagliga dosen kan ju-
steras i intervall på en vecka eller längre, baserat på serumkaliumnivån och önskat målinter-
vall. Den dagliga dosen kan ökas eller minskas med 8,4 gram efter behov för att uppnå önskat 
målintervall, upp till en maximal daglig dos på 25,2 gram. Om kaliumnivån faller under öns-
kat intervall, ska dosen reduceras eller sättas ut. Om patienten glömmer att ta en dos ska den 
glömda dosen tas så snart som möjligt samma dag. Den glömda dosen ska inte tas tillsam-
mans med nästa dos.  
 
Det måste gå minst 3 timmar mellan administrering av Veltassa och administrering av andra 
orala läkemedel. Verkan av Veltassa startar 4–7 timmar efter administrering. Veltassa ska 
inte användas som ersättning för akut behandling av livshotande hyperkalemi.  
 
Administreringssätt  
Oral användning. Veltassa ska blandas med vatten och omröras till en suspension med jämn 
konsistens. Pulvret kommer inte att lösas upp. Om det finns pulver kvar i glaset ska mer vatten 
tillsättas, suspensionen röras om och tas omedelbart. Detta kan upprepas efter behov tills hela 
dosen har administrerats. Veltassa ska tas med mat. Det ska inte värmas upp (exempelvis i 
mikrougn) eller tillsättas till uppvärmd mat eller vätska. Det ska inte tas i dess torra form. 
 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

TLV har inte identifierat några nationella riktlinjer för generell behandling av hyperkalemi. 
Nedan ges exempel på riktlinjer vid hyperkalemi generellt och vad som anges om behandling 
av hyperkalemi i riktlinjer för behandling av den bakomliggande orsaken kronisk hjärtsvikt. 
Behandlingsriktlinjerna för hyperkalemi [10] riktar främst in sig på behandling av akut hy-
per-kalemi (>7.0 mmol/l). Riktlinjerna omfattar sammanlagt nio punkter, där de första fem 
är EKG-övervakning samt akuta åtgärder som snabbt sänker den extracellulära kaliumnivån, 
utan att minska den totala kaliumnivån i kroppen. Detta sänker kaliumnivån inom loppet av 
minuter till någon timme. Punkt sex till nio avser att sänka kaliumnivåerna på längre sikt, 
där behandling med jonbytare, hemodialys och utsättning av läkemedel som höjer kaliumni-
vån ingår. Som exempel på de sistnämnda anges kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare 
och angiotensin-receptorblockerare. 
 
Hyperkalemi vid kronisk hjärtsvikt  
Socialstyrelsens nationella riktlinjer hjärtsjukvård [11] 
Vid behandling med mineralkortikoidreceptorblockad (MRA), som är en typ av kaliumspa-
rande diuretika, rekommenderas noggrann övervakning av kaliumnivån. Faktaunderlaget 
nämner risken för hyperkalemi. I övrigt finns det ingen specificerad behandling som rekom-
menderas för hyperkalemi. 
 
Läkemedelsverkets rekommendationer vid hjärtsvikt [12] 
Vid hyperkalemi rekommenderas minskning av dosen eller att helt sätta ut behandling med 
RAAS-hämmare och MRA (t ex spironolakton). 
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Företaget anser att Lokelma är relevant jämförelsealternativ med motiveringen att Lokelma 
och Veltassa beskrivs ha samma användningsområde i kliniska behandlingsriktlinjer. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för Veltassa är 
Lokelma. Lokelma och Veltassa är de enda läkemedel som är indicerade vid hyperkalemi hos 
patienter med hjärtsvikt utan samtidig CKD. 
 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet   
Kvaliteten på de kliniska studierna som låg till grund för marknadsgodkännandet för Veltassa 
bedömdes av TLV i utredning dnr 3309/2017 och beskrivs därför endast kortfattat nedan i 
tabell 2.4.1. 
 
I företagets kompletterande underlag hänvisar företaget till subgruppsanalyser, indirekta jäm-
förelser, utredningen av Lokelma (dnr 1968/2018) samt publicerade utlåtanden för att påvisa 
jämförbar effekt mellan Lokelma och Veltassa för patienter med hjärtsvikt utan samtidig CKD. 
Det kompletterande underlaget beskrivs i kapitel 2.4.2.  
  

 
De kliniska studierna som ligger till grund för marknadsgodkännandet är två fas II-studier 
(AMETHYST-DN och PEARL-HF) och en fas III-studie (OPAL-HK) (se Tabell 1). 
 
Tabell 1 Sammanfattning över aktuella kliniska studier.  

Studie Studiedesign 
Jämförelsealterna-
tiv 

Studie-population Utfall 

AMETHYST-
DN [13] 

NCT013717
47 

Randomiserad, 
multicenter, öp-
pen, dosrespons, 
fas II-studie. 

Fas A: fyra veckor 
(effekt) Fas B: upp 
till 52 veckor (sä-
kerhet), titrering 
av dos för att upp-
rätthålla normoka-
lemi. 

Startdos mild hyper-
kalemi: 4,2, 8,4 eller 
12,6 gram x2/dag 
patiromer.  

Startdos måttlig 
hyperkalemi: 8,4, 
12,6 eller 16,8 gram 
x2/dag patiromer.  

Dosen titrerades för 
att upprätthålla 
normokalemi. 

Totalt 306 patienter.  

Ålder 30-80 år.  

Patienter hade typ 2-
diabetes, CKD stadie 
2-5 och behandlades 
med stabila doser av 
RAAS-hämmare.  
12 patienter hade 
CKD stadie 5. 

Doserna 4,2, 8,4, 16,8 
gram patiromer x2/dag 
gav en signifikant sänk-
ning s-K efter fyra veck-
ors behandling och upp 
till 52 veckor.  

PEARL-HF 
[14] 

NCT008684
39 

Randomiserad, 
dubbelblindad, pa-
rallellgruppsstudie 
fas II-studie. 

Patienter inledde 
behandling med 
25 mg spirolon-
akton/dag, som ti-
trerades upp om 
s-K var mellan 
3,5-5,1 dag 15. 

Placebokontrollerad Totalt 105 patienter.   

Vuxna patienter över 
18 år. 

Patienter hade CKD 
stadie 3-4, hjärtsvikt 
och behandlades 
med RAAS-hämmare 
och/eller betablocke-
rare (ca 75 % hade 
både och) vid scre-
ening. 

s-K mellan 4,3-5,1 
mmol/l vid screening.  

Ändring från baslinjen i s-
K vid slutet av behand-
lingen, var -0,21 mmol/l 
(p<0,001) i patiromer-
gruppen i jämförelse med 
+0,23 mmol/l för placebo-
gruppen. 

Fler patienter kunde ti-
trera upp spironolakton i 
patiromergruppen (90,9 
procent mot 73,5 procent, 
p = 0,022).  
 
I patiromergruppen var 
resultaten likvärdiga för 
patienter med och utan 
samtidig njursjukdom. 
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OPAL-HK 
[15]  

Pivotal 
studie 

NCT 
01810939 

Randomiserad, 
enkelblindad mul-
ticenter, fas III-
studie.   

Del A: Fyra veck-
ors behandling 
med patiromer el-
ler placebo 

Del B: En utsätt-
ningsperiod då 
patienter fortsatte 
med patiromer el-
ler bytte till pla-
cebo under åtta 
veckor.  

Del A: Icke-rando-
miserad, placebo-
kontrollerad 

Del B: randomise-
rad, placebokontrol-
lerad.  

Dosen titrerades in-
dividuellt med målet 
att upprätthålla 
normokalemi (s-
K<5,1 mmol/l) 

Totalt 243 patienter 
med CKD stadie 3-4, 
97 % hade hypertoni. 
Ålder 18-80 år. Samt-
liga patienter hade 
behandling med ACE-
hämmare, ARB 
och/eller betablocke-
rare. 

107 patienter fortsatte 
till del B, dessa hade 
en serumkaliumnivå 
mellan 4,3-5,1 
mmol/L vid slutet av 
del A.  

76 % av patienterna hade 
uppnått normokalemi vid 
slutet av del A. Den ge-
nomsnittliga sänkningen 
av s-K var -1,01 ± 0,03 
mmol/l 

I del B utvecklade 91 % i 
placebo s-K ≥ 5,1 mmol/l 
jämfört med 43 % i pati-
romergruppen (p<0,001). 
 
I del B behövde 37 % av 
patienterna 16,8 g patiro-
mer eller mer för att upp-
rätthålla normokalemi. 

CKD: kronisk njursjukdom, ACE: angiotensinkonverterande enzymhämmare, ARB: angiotensin II-
receptorantagonister (båda är RAAS-hämmare), s-K: serum-kaliumnivå. 
 
Biverkningar  
De vanligaste biverkningarna associerade med patiromer var gastrointestinala besvär i form 
av förstoppning, gasbildning, diarré och buksmärta, samt även hypomagnesemi och hypoka-
lemi. 

 
Piña et al 2020 [16] 
Studien är en post hoc-undergruppsanalys av tre kliniska prövningar, AMETHYST-DN, OPAL-
HK och TOURMALINE, som utvärderar patiromers serumkaliumsänkande effekt hos patien-
ter med hjärtsvikt och hyperkalemi och samtidig CKD. Studien inkluderade 214 patienter med 
hjärtsvikt och 439 patienter som inte hade hjärtsvikt. Baslinjeegenskaperna bedömdes vara 
lika mellan patienter med och utan hjärtsvikt. Genomsnittlig serumkalium vid baslinjen var 
5,4 mEq/l (milliekvivalent per liter). 
 
Vid vecka 4 observerades en liknande minskning av serumkaliumnivån från baslinjen hos pa-
tienter med hjärtsvikt som utan hjärtsvikt. Medel förändring i serumkalium från baslinjen till 
vecka 4 var -0,79 ± 0,06 mEq / l (95% KI: -0,91 till -0,68) hos patienter med hjärtsvikt och -
0,75 ± 0,02 mEq / l (95 % KI: -0,79 till -0,70) hos patienter utan hjärtsvikt. 
Sammantaget uppnådde 97 procent av patienterna serumkalium inom målområdet (3,8–5,0 
mEq / l), varav 99 procent i hjärtsviktundergruppen och 97 procent i icke-hjärtsviktunder-
gruppen. 
 
Rossignol et al 2020 [17] 
Studien är en undergruppsanalys av AMBER och utvärderar effekten av patiromer hos patien-
ter med hjärtsvikt. Syftet med AMBER-studien var att undersöka om användning av patiromer 
kan möjliggöra en mer ihållande användning av spironolakton3 hos patienter med högt blod-
tryck och CKD. 
 
I studien randomiserades 295 patienter i åldern ≥18 år med en uppskattad glomerulär filtre-
ringshastighet (eGFR) på 25-45 ml / min / 1,73 m2 och serumkalium på 4,3-5,1 mmol / l för 
att få antingen placebo (n = 148) eller patiromer (8,4 g en gång dagligen; n = 147). Utöver 
patiromer behandlades patienterna med spironolakton och blodtrycksmedicin. Dosen titrera-
des efter 1 vecka för patiromer eller placebo och efter 3 veckor för spironolakton. Vid vecka 12 
förblev en högre andel av patienterna som fick patiromer kvar på spironolakton jämfört med 
patienter som fick placebo (hjärtsviktundergrupp: 84,1 % mot 68,1 %; 95% KI: 1,8-30,2; P = 
0,0504 och icke-HF-undergrupp: 86,9 % mot 64,6 %; 95 % KI: 9,6-35,1; P = 0,0006). I hjärt-
sviktundergruppen förekom serumkalium ≥5,5 mmol / l hos 42 (61%) av patienterna som fick 

 
3 Spironolakton används vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt, njursjukdom och kan orsaka hyperkalemi. 
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placebo och hos 28 (44%) av patienterna som fick patiromer. I icke-hjärtsvikt-undergruppen 
förekom serumkalium ≥5,5 mmol/l hos 53 (67 %) av patienterna som fick placebo och hos 24 
(29 %) av patienterna som fick patiromer. Resultaten från undergruppsanalysen överens-
stämde med de totala AMBER-studieresultaten. Patiromer administrerad en gång dagligen 
ökade antalet patienter som kvarstod på spironolakton i båda undergrupperna: med och utan 
hjärtsvikt under 12 veckors behandling.  
 
Pitt et al 2015 [18]  
Studien är en undergruppsanalys av OPAL-HK och utvärderar effekterna av patiromer hos pa-
tienter med hjärtsvikt. I OPAL-HK inkluderades totalt 243 patienter med CKD, varav 102 (42 
%) hade hjärtsvikt och 141 (58 %) inte hade hjärtsvikt. Av patienterna med hjärtsvikt hade 39 
(38 %) mild hyperkalemi och 63 (62 %) måttlig till svår hyperkalemi; av patienterna utan hjärt-
svikt hade 53 (38 %) mild hyperkalemi och 88 (62 %) hade måttlig till svår hyperkalemi. Alla 
patienter fick minst en dos patiromer. 
 
Resultaten från undergruppsanalysen visar att patiromer reducerade genomsnittligt serumka-
lium till inom det normala intervallet hos patienter med hjärtsvikt. Jämfört med placebo mins-
kade andelen patienter med återkommande hyperkalemi. Inga skillnader sågs mellan patienter 
med och utan hjärtsvikt.  
 
Pitt et al 2018 [19] 
Studien är en post hoc-undergruppsanalys av AMETHYST-DN (52 veckors studie) och utvär-
derade patiromers långsiktiga säkerhet och effekt hos patienter med hjärtsvikt. Patienter med 
typ 2-diabetes och njursjukdom, med eller utan hjärtsvikt, som stod på ACE-I / ARB randomi-
serades till patiromer 8,4–33,6 g som startdos, uppdelat på två gånger dagligen. Sammantaget 
hade 105/304 (35 %) av patienterna hjärtsvikt (75 %, klass II). Totalt 78 (74,3 %) patienter 
med hjärtsvikt och 133 (66,2 %) utan hjärtsvikt slutförde hela studien.Administreringen av 
patiromer till hyperkalemipatienter med en klinisk diagnos av hjärtsvikt verkar vara effektiv 
och tolereras väl, vilket överensstämmer med resultaten hos patienter utan historik av hjärt-
svikt vid baslinjen. 
 
Linde et al 2019 [20] 
Studien är en RWE (real world evidence)-studie som undersöker samband mellan hyperkalemi 
och dosering av RAASi hos CKD-patienter och hjärtsviktspatienter samt samband mellan su-
boptimal RAASi-dosering och biverkningar (hjärt-/njurhändelser) till följd av det. Författarna 
betonar att suboptimal RAASi-dosering får negativa följder för patienten (hjärt-/njurbiverk-
ningar) och att det behövs strategier för att kunna låta patienter stå kvar på tillräcklig dos 
RAASi. En av de strategierna skulle enligt studien kunna vara läkemedelsbehandling mot 
hyperkalemi. 

 

Nätverksmetaanalys, NMA 
Det saknas direkt jämförande studier mellan patiromer och natriumzirkoniumcyklosilikat 
(SZC, Lokelma). För att påvisa jämförbar effekt mellan patiromer och SZC för behandling 
mot hyperkalemi hos patienter med hjärtsvikt utan samtidig njursjukdom har företaget in-
kommit med en nätverksmetaanalys (NMA) [21]. Analysen inkluderar sex studier. Eftersom 
sjukdomsgraden och doseringen inte var jämförbar i de olika studierna analyseras behand-
lingseffekten för patiromer och SZC var för sig. Analysen visar att både patiromer och SZC 
ger en signifikant minskning av serumkaliumnivån. Analysen visar inte om de två substan-
serna är jämförbara. 
 
Data on file och MAIC (Matching Adjusted Indirect Treatment Comparison) 
För att undersöka om [---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------]  

 

European Society of Cardiology (ESC)  
I expertkonsensusrapporten från ESC [22] beskrivs användningen av patiromer (Veltassa) 
och SZC (Lokelma) hos patienter med hjärtsvikt. Rekommendationen säger att patiromer och 
SZC kan övervägas hos patienter med hjärtsvikt med eller utan CKD för att hantera hyperka-
lemi. Hos utvalda patienter kan dessa terapier möjliggöra användning av MRA (mineralkorti-
koidreceptorantagonister ) och andra renin-angiotensin-aldosteron-hämmare (RAASi) hos 
fler patienter och vid högre doser, men det är inte känt om detta kommer att förbättra pati-
entresultaten. Patiromer och SZC kan övervägas hos utvalda patienter med hjärtsvikt med 
eller utan CKD för att möjliggöra upptitrering av MRA samtidigt som man undviker hyperka-
lemi. Denna rekommendation bygger på resultaten i PEARL-HF och AMETHYST-DN. Inga 
effektskillnader mellan patiromer och SZC beskrivs.  
 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
NICE har publicerat en vägledande utvärdering av patiromer för behandling av hyperkalemi 
[23]. I denna uppges att kommittén var medveten om att alla patienter i OPAL HK-studien 
hade CKD och vissa hade också hjärtsvikt. Vidare uppges att det utifrån utredningens slutsats 
ansågs mest lämpligt att fokusera på sänkningsnivån av serumkalium snarare än det under-
liggande tillståndet, och det mest troliga var att resultaten också skulle hålla för patienter 
med enbart hjärtsvikt.  
 
Sidhu et al 2020 [24] 
Denna studie är en genomgång av klinisk data för två terapier för behandling av hyperkalemi: 
patiromer och SZC. I studien uppges att patiromer och SZC kommer att vara användbara till-
lägg i den kliniska vården av hjärtsviktpatienter med hyperkalemi och att läkemedlen kom-
mer att göra det möjligt för kliniker att behålla patienter på RAAS-hämmare och upptitrera 
doserna i enlighet med gällande ESC-guidelines utan risk för återkommande hyperkalemi 
och dess ogynnsamma effekter. 
 
TLV:s diskussion 
De kliniska studierna visar att Veltassa har statistiskt signifikant effekt avseende sänkning av 
kaliumnivån i blodet jämfört med placebo. Effekten var likvärdig oberoende av bakomlig-
gande sjukdom4 i de subgruppsanalyser som gjorts. Även för Lokelma har TLV konstaterat 
att sänkningen av serumkalium är oberoende av bakomliggande sjukdomsorsak och att studi-
eresultaten är liknande i alla subgrupper5 (dnr 1968/20186). Produktresumén för Veltassa 
anger att läkemedlet ska doseras baserat på serumkaliumnivå och önskat målintervall. Mot 
bakgrund av detta är det rimligt att anta att doseringen av Veltassa och Lokelma är obero-
ende om patienten har hjärtsvikt eller njursjukdom. 
 
Det saknas direkt jämförande studier mellan Veltassa och Lokelma. För att visa på jämförbar 
effekt mellan dessa har företaget inkommit med en NMA och en MAIC. Denna NMA visar att 
båda läkemedlen ger en signifikant minskning av serumkaliumnivån men den visar inte om 
de två substanserna är jämförbara. Resultaten från MAIC kunde inte visa på någon skillnad 
mellan substanserna avseende förmågan att bibehålla normokalemi.  
 

 
4 Njursjukdom, hjärtsvikt eller diabetes typ 2 
5 Patienter med njursjukdom, tidigare hjärtinfarkt, diabetes mellitus, patienter som behandlades eller inte behandlades med 
RAAS-hämmare, samt alla studerade intervall av serum-K före behandling 
6 Subventionsansökan för Lokelma 
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TLV har i tidigare utredningar bedömt att effekten av Lokelma och Veltassa är jämförbar av-
seende behandling av hyperkalemi och upprätthållande av normokalemi för patienter med 
CKD stadie 3-4 och stadie 5 (dnr 1968/2018 och 1886/20197).  
 
Mot bakgrund av detta och att kaliumsänkningen antas vara oberoende av bakomliggande 
sjukdom bedömer TLV att det är rimligt att anta jämförbar effekt mellan Veltassa och Lokelma 
även för patienter med hjärtsvikt utan samtidig CKD. Detta antagande stöds även av expert-
konsensusrapporten från ESC, NICE utvärdering av patiromer och en publikation av Sidhu et 
al (se kap 2.4.4.). 
 
 
TLV:s bedömning: De kliniska studierna visar att Veltassa har en statistiskt signifikant ef-
fekt avseende sänkning av kaliumnivån i blodet jämfört med placebo hos patienter med hyper-
kalemi. Effekten var likvärdig oberoende av bakomliggande sjukdom i de subgruppsanalyser 
som gjorts. 
 
TLV bedömer det rimligt att anta jämförbar effekt mellan Veltassa och Lokelma avseende be-
handling av hyperkalemi samt upprätthållande av normokalemi för patienter med hjärtsvikt 
utan samtidig CKD. Detta mot bakgrund av TLV:s tidigare bedömning att effekten av Veltassa 
och Lokelma är jämförbar för patienter med CKD stadie 3-5 samt att kaliumsänkningen antas 
vara oberoende av bakomliggande sjukdom. 
 
 

  

 
7 Utökad subvention för Veltassa, CKD stadie 5 



 

8 
Dnr 1092/2021  

3 Hälsoekonomi 
Enligt TLV:s bedömning är Lokelma relevant jämförelsealternativ till Veltassa för patienter 
med hjärtsvikt utan samtidig njursjukdom (CKD). TLV bedömer att effekten är jämförbar mel-
lan Veltassa och Lokelma för den aktuella patientgruppen. Företaget har kommit in med en 
kostnadsjämförelse där läkemedelskostnaden för Veltassa jämförs med den för Lokelma, se 
avsnitt 3.2.   

3.1 Läkemedelskostnader 
Veltassa är ett pulver till oral suspension och finns i styrkorna 8,4 gram (lågdos) samt 16,8 
gram (högdos) patiromer. Båda styrkorna kommer i en förpackningsstorlek om 30 dose-
ringspåsar. Den rekommenderade startdosen är enligt produktresumén 8,4 gram dagligen 
vilket kan justeras utifrån serumkaliumnivån och önskat målintervall. 
 
Företagets ansökta pris är 2 953,25 kronor, AUP, för en förpackning. Priset är detsamma för 
båda styrkorna (8,4 gram och 16,8 gram) och detsamma som tidigare fastställt AUP för Vel-
tassa. Läkemedelskostnaden per dag motsvarar kostnaden för en doseringspåse på 98 kronor, 
Tabell 2. Eftersom priset för en förpackning är detsamma för båda styrkorna påverkas inte 
läkemedelskostnaden per dag om patienten behöver justera upp dosen till 16,8 gram.  
 
Tabell 2. Ansökt pris för Veltassa 

Förpackning, styrka  Ansökt pris (AUP)  Kostnad per dag (AUP)  
30 doseringspåsar  
8,4 gram  

2953,25 kr  98 kr  

30 doseringspåsar 
16,8 gram  

2953,25 kr  98 kr  

 
Jämförelsealternativet Lokelma är också ett pulver till oral suspension och finns i styrkorna 
5 gram samt 10 gram. Båda styrkorna kommer, i likhet med Veltassa, i en förpackningsstorlek 
om 30 doseringspåsar. Till skillnad från Veltassa har Lokelma en korrektionsfas i början av 
behandlingsperioden där patienten börjar med en högre dos för att därefter fortsätta med en 
lägre dos i underhållsfasen. Enligt produktresumén rekommenderas 10 gram 3 gånger dagli-
gen i korrektionsfasen som vanligtvis pågår mellan en och två dagar. Därefter rekommende-
ras en startdos på 5 gram för underhållsfasen. I denna fas kan dosen både titreras upp till 10 
gram per dag och ned till 5 gram varannan dag.  
 
Priset för Lokelma är 2 549,82 kr AUP för en förpackning med styrkan 5 gram och 3 646,77 
kronor AUP för en förpackning med styrkan 10 gram. I korrektionsfasen när den högre styr-
kan används uppgår läkemedelskostnaden till 365 kronor per dag. Motsvarande kostnad i 
underhållsfasen är 85 kronor per dag om 5 gram används och 122 kronor per dag om 10 gram 
används. Om patienten istället behandlas med 5 gram varannan dag uppgår läkemedelskost-
naden per dag till 42,5 kronor (AUP). I Tabell 3 redovisas läkemedelskostnaden per dag för 
Veltassa och Lokelma baserad på olika doseringsfaser av behandlingen. 
 
Tabell 3. Sammanställning av läkemedelskostnader per dag i olika behandlingsfaser  

Behandlingsfas  Veltassa  Lokelma  
Korrektionsfas1  98 kr  365 kr  
Underhållsfas (lågdos)  98 kr  85 kr  
Underhållsfas (högdos)  98 kr  122 kr  

1 Veltassa har ingen definierad korrektionsfas som Lokelma 



 

9 
Dnr 1092/2021  

3.2 Kostnadsjämförelse mellan Veltassa och Lokelma för patienter med 
hjärtsvikt utan samtidig njursjukdom  

Företagets kostnadsjämförelse inkluderar endast läkemedelskostnader för Veltassa och 
Lokelma. Övriga vårdkostnader antas vara desamma för behandlingarna och har därför ute-
slutits från analysen. Kostnadsjämförelsen baseras på antaganden gällande:   

 Genomsnittlig behandlingslängd med Veltassa och Lokelma. 

 Andelen patienter som använder låg- respektive högdos med Veltassa och Lokelma. 

 Antalet dagar som patienterna är i korrektionsfasen med Lokelma. 

Företaget antar att doseringen av Veltassa och Lokelma är oberoende om patienter har hjärt-
svikt eller kronisk njursjukdom. Detta eftersom företaget antar att effekten mellan Veltassa 
och Lokelma är jämförbar. Mot bakgrund av detta har företaget använt antaganden från tidi-
gare ärende av Veltassa (dnr: 1886/2019) gällande patienter med CKD i stadie 5.  
 
Företaget utgår från att den genomsnittliga behandlingslängden är 60 dagar för Veltassa och 
Lokelma samt att 20 procent av patienterna i underhållsfasen använder högdos (8,4 gram Vel-
tassa, 16,8 gram Lokelma). Antagandena baseras på ett datautdrag från Socialstyrelsens läke-
medelsregister som TLV använde i tidigare ärende för Veltassa (dnr: 1886/2019). En 
sammanfattning av datautdraget återfinns nedan i avsnitt 3.2.1. 
 
Företaget antar att alla patienter som behandlas med Lokelma är i korrektionsfasen i två da-
gar. Företaget hänvisar till TLV:s bedömning i tidigare ärende om Lokelma (dnr: 1968/2019). 
Bedömningen baseras på ett utlåtande från en tidigare anlitad klinisk expert som angav att 
den första kontrollen av kaliumnivån sannolikt görs efter 48 timmars behandling.  

 

I det senaste ärendet för Veltassa uppskattade TLV behandlingslängd och dosering genom att 
analysera data  från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Registerutdraget omfattade 207 pa-
tienter som någon gång hade hämtat ut Veltassa eller Lokelma mellan juni 2018 och juli 2019. 
Under denna tidsperiod ingick Veltassa i läkemedelsförmånerna för patienter med kronisk 
njursjukdom stadie 3-4 när behandling med Resonium inte är lämplig. Lokelma ingick i för-
månerna från januari 2019.   
 
TLV konstaterade i ärende dnr 1886/2019 att majoriteten (mellan cirka 80 och 85 procent) 
av patienterna hade behandlats med en lågdos (8,4 gram Veltassa eller 5 gram Lokelma). Re-
sultatet redovisades uppdelat på både patienter och förpackningar enligt Figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1. Dosfördelning uppdelat på patienter och förpackningar från TLV:s tidigare datautdrag i ärende 
dnr:1886/2019 
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Vidare bedömde TLV utifrån registerdatat att behandlingslängden var förhållandevis kort. I 
median uppgick behandlingslängden till 60 dagar och i medel till 93 dagar, se Figur 2.  
 

 
Figur 2. Behandlingslängd baserat på TLV:s tidigare tidigare analys i ärende dnr:1886/2018 
  
TLV:s diskussion 
TLV anser att datautdraget från Socialstyrelsen som användes i det senaste ärendet för Vel-
tassa är relevant att utgå ifrån även i detta ärende. Det eftersom TLV anser att doseringen och 
effekten av att sänka kaliumnivåerna för Veltassa och Lokelma är desamma oavsett om pati-
enten har kronisk njursjukdom eller hjärtsvikt, se TLV:s diskussion avsnitt 2.4.  
 
TLV anser att det är osäkert hur stor andel av patienterna med Lokelma som fullföljer korrekt-
ionsfasen i två dagar eftersom det i produktresumén anges att det tar mellan 24 och 48 timmar 
att uppnå adekvata kaliumnivåer. I tidigare ärende för Lokelma bedömde TLV, med stöd av 
anlitad klinisk expert, att majoriteten av patienterna fullföljer korrektionsfasen i 48 timmar. 
TLV ser ingen anledning att frångå denna bedömning.  
 
Det är osäkert i hur stor utsträckning som patienter titrerar upp och ned dosen över tid i un-
derhållsfasen. I tidigare ärende för Veltassa (1886/2019) har TLV utgått från den dos av 
Lokelma som användes i de kliniska studierna, det vill säga antingen 5 gram per dag eller 10 
gram per dag. TLV ser ingen anledning att frångå denna bedömning i nuvarande ärende. För 
Veltassa har val av dosering ingen påverkan på resultatet eftersom ansökt pris är densamma 
för de olika styrkorna.  
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att tidigare datautdrag på läkemedelsanvändning av Vel-
tassa och Lokelma från ärende dnr 1886/2019 kan användas för att uppskatta dosering och 
behandlingslängd inom ramen för den nuvarande ansökan. Detta baseras på bedömningen att 
det är rimligt att utgå från att doseringen av Veltassa och Lokelma är densamma oavsett om 
patienten har kronisk njursjukdom eller hjärtsvikt.  
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4 Resultat 
I företagets grundscenario är Veltassa kostnadsbesparande med 177 kronor i jämförelse med 
Lokelma givet en behandlingsperiod på 60 dagar för patienter med hjärtsvikt utan samtidig 
njursjukdom.  

I TLV:s analyser har Veltassa på gruppnivå en läkemedelskostnad som är i nivå med den för 
Lokelma. Resultatet är detsamma som i tidigare ärende för Veltassa (dnr 1886/2019) ef-
tersom TLV utgår från samma antaganden gällande dos och behandlingslängd samt att ansökt 
pris är detsamma som redan tidigare fastställt AUP för Veltassa.  

4.1 Företagets grundscenario 

 
Följande antaganden är centrala i företagets kostnadsjämförelse 

 Behandlingslängden är 60 dagar.  
 Alla patienter som behandlas med Lokelma fullföljer korrektionsfasen i två dagar. 
 20 procent av patienterna behandlas med hög dos i underhållsfasen (dag 3-60). 

 
I företagets grundscenario är Veltassa kostnadsbesparande med 177 kronor givet en tidshori-
sont på 60 dagar. Företagets grundscenario är detsamma som en del av TLV:s analyser i avsnitt 
4.2.2.  
 
Tabell 4. Företagets grundscenario 

 Veltassa  Lokelma  Skillnad  
Korrektionsfas (dag 1 och 2)  197 kr  730 kr  -532 kr  
Underhållsfas (dag 3 till och med 60)   5 710 kr  5 353 kr 357 kr  
     
Totala läkemedelskostnader   
(60 dagar)  

5 907 kr  6 083 kr  -177 kr 

 
Företaget har redovisat två scenarioanalyser där andelen patienter med högdos av Veltassa och 
Lokelma varieras. Eftersom läkemedelskostnaden för Veltassa är detsamma för båda styrkorna 
påverkar denna analys endast läkemedelskostnaderna för Lokelma. 
 
Tabell 5. Företagets scenarioanalyser 

Antagande  Variation 
Totala kostnader 

Veltassa  Lokelma  Skillnad  
20 % av patienterna behandlas med 

högdos i underhållsfasen  
(dag 3 till och med 60) 

25 % 5 907 kr  6 189 kr  -283 kr  

15 %  5 907 kr  5 977 kr -71 kr  
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4.2 TLV:s analyser 
Enligt TLV:s bedömning kan doseringen av Veltassa och Lokelma antas vara densamma oav-
sett om patienten har kronisk njursjukdom eller hjärtsvikt. Mot bakgrund av detta utgår TLV 
från de antaganden och analyser som användes i tidigare ärende för Veltassa när patienter med 
CKD-stadie 5 utvärderades (1886/2019).  

 
Följande antaganden är centrala i TLV analyser:  
 

 TLV antar, baserat på data från läkemedelsregistret, att majoriteten av patienterna 
använder den lägre dosen av Veltassa och Lokelma och redovisar analyser där andelen 
patienter som får högdos varieras mellan 15 och 20 procent.  

 TLV antar, baserat på data från läkemedelsregistret, att behandlingslängden är två till 
tre månader och redovisar därför analyser där behandlingslängden varieras däremel-
lan.  

 TLV antar att en majoritet av patienterna fullföljer korrektionsfasen i två dagar. Ef-
tersom den exakta fördelningen är osäker gör TLV analyser där 90 respektive 100 pro-
cent av patienterna fullföljer korrektionsfasen i två dagar (påverkar endast 
läkemedelskostnaderna för Lokelma).   

 

Resultatet i TLV:s analyser visar på en något lägre behandlingskostnad för Veltassa jämfört 
med Lokelma när behandlingslängden antas vara 60 dagar, Tabell 7. Motsvarande medför 
Lokelma en något lägre kostnad än Veltassa i de analyser där behandlingslängden är 90 dagar, 
Tabell 7. TLV bedömer att Veltassa på gruppnivå har en läkemedelskostnad som är i nivå med 
den för Lokelma för patienter med hjärtsvikt utan samtidig njursjukdom.  
 
Tabell 6. Resultat i TLV:s analyser med en behandlingslängd på 60 dagar 

 15 % patienter får högdos  20 % patienter får högdos  
Andel patienter som fullföljer  
korrektionsfas  90 %  100 %  90 %  100 %  

Läkemedelskostnad Veltassa  5 907 kr  5 907 kr  5 907 kr  5 907 kr  
Läkemedelskostnad Lokelma  5 922 kr  5 977 kr  6 029 kr  6 083 kr  
   

Skillnad i läkemedelskostnad  -16 kr  -71 kr  -122 kr  -177 kr  
 
Tabell 7. Resultat i TLV:s analyser med en behandlingslängd på 90 dagar 

 15 % patienter får högdos  20 % patienter får högdos  
Andel patienter som fullföljer  
korrektionsfas  90 %  100 %  90 %  100 %  

Läkemedelskostnad Veltassa  8 860 kr  8 860 kr  8 860 kr  8 860 kr  
Läkemedelskostnad Lokelma  8 637 kr  8 691 kr  8 798 kr  8 852 kr  
   

Skillnad i läkemedelskostnad  223 kr  168 kr  62 kr  7 kr  

 

I kostnadsjämförelsen har antaganden om behandlingslängd, andelen patienter med högdos 
av Lokelma och andelen patienter på Lokelma som fullföljer korrektionsfasen betydelse för 
resultatet. TLV anser att osäkerheterna som förknippas med dessa antaganden fångas i TLV:s 
analyser. Eftersom priset för Veltassa är detsamma för båda styrkorna (8,4 och 16,8 gram) 
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påverkas inte kostnaderna för Veltassa av andelen patienter som behandlas med låg- respek-
tive högdos.  
 
TLV bedömer, i enlighet med tidigare ärendet för Veltassa, att TLV:s analyser illustrerar flera 
möjliga scenarier där kostnaden på gruppnivå kan anses vara i nivå med den för Lokelma.  

4.3 Budgetpåverkan 
Enligt företaget finns det cirka 200 000 patienter i Sverige med kronisk hjärtsvikt. Företaget 
antar att cirka 1,5 procent av dessa har måttlig till svår hyperkalemi vilket baseras på studien 
Stockholm Creatinine Measurements (SCREAM) där förekomsten av hyperkalemi hos 69 426 
patienter i Sverige utvärderades. Företaget hänvisar till tidigare ärende för Lokelma (dnr: 
1986/2018) där TLV beskrev att denna patientgrupp i SCREAM-studien [4] till viss del över-
lappar med patientgruppen kronisk njursjukdom och att antalet nya patienter som har hyper-
kalemi och hjärtsvikt är cirka 1000 till 2000 per år.  
 
Företaget antar att Veltassa kommer att förskrivas till [------] av patienterna inom den befint-
liga marknaden vilket motsvarar cirka [----] patienter per år. Baserat på företagets antagande 
om en behandlingslängd på 60 dagar motsvarar det en årlig försäljning på cirka [-------]. 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att det är rimligt att Veltassa med den föreslagna utvidgade subventionen kommer 
att ta andelar från den befintliga marknaden där Lokelma idag ingår inom läkemedelsför-
månerna.   
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5 Subvention och prisnivåer i andra länder 
 

5.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 
National Institute for Health and Care Excellence, NICE, i England har utvärderat Veltassa 
(patiromer) med publiceringsdatum 13 februari 2020.  Patiromer rekommenderas som ett al-
ternativ för behandling av hyperkalemi hos vuxna endast om det används: i akutvård vid akut 
livshotande hyperkalemi tillsammans med standardvård eller för personer med ihållande 
hyperkalemi och steg 3b till 5 kronisk njursjukdom eller hjärtsvikt, om de:  
 

 har en bekräftad serumkaliumnivå på minst 6,0 mmol/liter  

 samt inte tar, eller tar en reducerad dos, av en renin-angiotensin-aldosteronsystem 

(RAAS) hämmare på grund av hyperkalemi och inte är i dialys.  

Scottish Medicines Consortium, SMC, i Skottland har utvärderat Veltassa (patiromer) med 
publiceringsdatum 13 augusti 2018. Veltassa är inte rekommenderat då företaget enligt SMC 
inte presenterade en tillräckligt robust hälsoekonomisk analys. 

5.2 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.  
Företaget har skickat in följande uppgifter: 
 
Styrka: 8.4 g   Styrka: 16.8 g  

Land  
Subvention 

(Yes/No)  Land  
Subvention 

(Yes/No) 
[--------] [--------] [--------]  [--------] [--------] [--------] 
[--------] [--------] [--------]  [--------] [--------] [--------] 
[--------] [--------] [--------]  [--------]   
Denmark 2699 DKK Yes  Denmark 2699 DKK Yes 
Finland 240,00 Yes  Finland 240,00 Yes 
[--------] [--------] [--------]  [--------] [--------] [--------] 
[--------] [--------] [--------]  [--------]   

[--------] [--------] [--------]  [--------] [--------] [--------] 

[--------] [--------] [--------]  [--------] [--------] [--------] 
Norway 4003 NOK Yes  Norway 4003 NOK Yes 
[--------] [--------] [--------]  [--------] [--------] [--------] 
[--------] [--------] [--------]  [--------] [--------] [--------] 
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6 Regler 
 

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. 
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7 Sammanvägning 
Hyperkalemi innebär en för hög nivå av kaliumjoner i den extracellulära vätskan. Mild hyper-
kalemi ger få och diffusa symtom men ökar risken för akut hyperkalemi, hjärtarytmier, sjuk-
husinläggning och död.  

 
Veltassa är avsett för behandling av hyperkalemi hos vuxna. Läkemedlet är ett pulver till oral 
suspension och ökar utsöndringen av kalium via avföringen genom att binda kalium i mag-
tarmkanalens lumen.  

 
Veltassa har en begränsad subvention till behandling av hyperkalemi hos patienter med kro-
nisk njursjukdom (CKD) stadie 3-5 när behandling med Resonium inte är lämplig. Företaget 
har nu ansökt om att utöka subventionen till att även inkludera patienter med hjärtsvikt utan 
samtidig njursjukdom. 

 
TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för Veltassa är Lokelma. Lokelma och 
Veltassa är de enda läkemedel som är indicerade vid hyperkalemi hos patienter med hjärtsvikt 
utan samtidig CKD. 

 
De kliniska studierna visar att Veltassa har statistiskt signifikant effekt avseende sänkning av 
kaliumnivån i blodet jämfört med placebo hos patienter med hyperkalemi. Effekten var likvär-
dig oberoende av bakomliggande sjukdom i de subgruppsanalyser som gjorts. 

 
TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan Veltassa och Lokelma avseende behandling av 
hyperkalemi samt upprätthållande av normokalemi för patienter med hjärtsvikt utan samti-
dig CKD. Detta mot bakgrund av TLV:s tidigare bedömning att effekten av Veltassa och 
Lokelma är jämförbar för patienter med CKD stadie 3-5 samt att kaliumsänkningen antas 
vara oberoende av bakomliggande sjukdom.  
 
Företagets ansökta pris är densamma för båda styrkorna (8,4 gram och 16,8 gram) och det-
samma som tidigare fastställt AUP för Veltassa. Läkemedelskostnaden per dag motsvarar 
kostnaden för en doseringspåse på 98 kronor.  
 
Företaget har kommit in med en kostnadsjämförelse där läkemedelskostnaden för Veltassa 
jämförs med den för Lokelma. Företaget antar att doseringen av Veltassa och Lokelma är 
oberoende av om patienter har hjärtsvikt eller CKD. Mot bakgrund av detta har företaget an-
vänt antaganden från tidigare ärende av Veltassa (dnr: 1886/2019). I företagets grundscena-
rio är Veltassa kostnadsbesparande med 177 kronor i jämförelse med Lokelma givet en 
behandlingsperiod på 60 dagar, för patienter med hjärtsvikt utan samtidig njursjukdom.  
 
TLV bedömer att det är rimligt att utgå från att doseringen av Veltassa och Lokelma är den-
samma oavsett om patienten har hjärtsvikt eller CKD. I ärende dnr 1886/2018 uppskattade 
TLV behandlingslängd och dosering av Veltassa och Lokelma genom att analysera data på lä-
kemedelsanvändning från Socialstyrelsen. TLV bedömer att tidigare datautdrag på läkeme-
delsanvändning av Veltassa och Lokelma kan användas för att uppskatta dosering och 
behandlingslängd även i nuvarande ansökan.  
 
I TLV:s analyser har Veltassa på gruppnivå en läkemedelskostnad som är i nivå med den för 
Lokelma.  
 
Mot bakgrund av detta bedömer TLV att kostnaden för Veltassa är rimlig för patienter med 
hjärtsvikt utan samtidig CKD. Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för användning 
av Veltassa är rimliga och att kriterierna i 15 § förmånslagen även i övrigt är uppfyllda. Ansö-
kan ska därför bifallas med följande begränsning och villkor. Subventioneras endast för pati-
enter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 till 5, med eller utan kronisk hjärtsvikt, 
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för vilka behandling med Resonium inte är lämplig samt för patienter med kronisk hjärtsvikt 
utan samtidig kronisk njursjukdom. 

Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och an-
nan information om läkemedlet.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 


