
BESLUT 

Datum 

2022-11-18 

Vår beteckning 

2166/2022 

1 (6) 

Postadress 
Box 22520, 104 22 STOCKHOLM 
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Fleminggatan 14 

Telefonnummer 
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SÖKANDE H. Lundbeck AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö

SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att nedanstående läkemedel ska ingå i 
läkemedelsförmånerna från och med den 19 november 2022 till i tabellen angivna priser. 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställer det alternativa försäljningspriset till 
samma belopp som AIP. 

Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) 

Vyepti Intravenös infusion 100 mg/ml 1 ml 085136 9 035,00 9 261,95 

Begränsningar  
Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling 
inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. 
Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader 
varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). 
Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik 
eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.  

Villkor 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 
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ANSÖKAN 

H. Lundbeck AB (företaget) har ansökt om att det läkemedel som anges i tabellen på sidan 1 
ska ingå i läkemedelsförmånerna.  
 
Företaget ansöker om subvention för en begränsad patientgrupp med kronisk migrän som 
efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska 
läkemedelsbehandlingar.  

UTREDNING I ÄRENDET 

Migrän karaktäriseras av kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk, överkänslighet för 
dofter, ljus och ljud samt illamående och kräkningar. Det krävs ofta sängläge under 
attackerna. Migrän delas in i episodisk och kronisk migrän utifrån antalet migrän- och 
huvudvärksdagar per månad. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per 
månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med 
migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). 
 
Vyepti innehåller den aktiva substansen eptinezumab och är en så kallad CGRP-hämmare, en 
monoklonal antikropp som blockerar signaleringsvägen för CGRP (kalcitoningenrelaterad 
peptid). Vyepti fick centralt godkännande av Europeiska kommissionen i januari 2022.  
 
Vyepti är indicerat som migränprofylax hos vuxna som har minst fyra migrändagar per 
månad. Vyepti administreras som intravenös infusion.  
 
Företaget anser att samtliga tillgängliga CGRP-hämmare är kliniskt relevanta 
behandlingsalternativ. Aimovig, Ajovy och Emgality är CGRP-hämmare som injiceras 
subkutant av patienten själv efter anvisning om subkutan självinjektionsteknik av hälso- och 
sjukvårdspersonal och ingår i läkemedelsförmånerna med samma begränsade subvention 
som företaget ansöker om. Vyepti administreras som en intravenös infusion av hälso- och 
sjukvårdspersonal på sjukhus. Företaget anser att relevant jämförelsealternativ till Vyepti är 
Ajovy. 
 
Eptinezumab (Vyepti) har i kliniska studier visats ha en kliniskt relevant och statistiskt 
säkerställd effekt jämfört med placebo hos patienter med kronisk och episodisk migrän. 
Läkemedlet var generellt väl tolererat i de kliniska studierna. De vanligaste biverkningarna 
var överkänslighetsreaktioner och inflammationer i näsa och svalg. 
 
Det finns inga direkt jämförande kliniska studier som utvärderar effekten av CGRP-hämmare 
mot varandra. Företaget har kommit in med en indirekt jämförelse i form av en 
nätverksmetaanalys (NMA) där effekten mellan eptinezumab (Vyepti), erenumab (Aimovig), 
fremanezumab (Ajovy) och galkanezumab (Emgality) jämförs avseende minskning i antal 
migränhuvudvärksdagar per månad. 
 
Företaget antar jämförbar effekt och har kommit in med en kostnadsjämförelse där Vyepti 
jämförs med Ajovy. I kostnadsjämförelsen beräknar företaget den genomsnittliga 
behandlingskostnaden per patient under behandlingsperioden. Förutom 
läkemedelskostnader inkluderar företaget även kostnader för intravenös- och subkutan 
administrering, samt en extra engångskostnad för ett inledande utbildningstillfälle för de 
patienter som behandlas subkutant. 
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Utifrån produktresumén är rekommenderad dos 100 mg, var 12:e vecka. Vidare anges att en 
del patienter kan ha nytta av en ökad dos på 300 mg, var 12:e vecka. Behovet av att trappa 
upp dosen ska bedömas inom 12 veckor efter påbörjad behandling. Det finns ingen 
förpackning för Vyepti med 300 mg, vilket leder till att den högre dosen innebär ett tre 
gånger högre pris än den lägre dosen om 100 mg. TLV:s kliniska expert anger att det är 
sannolikt att Vyepti särskilt kan komma till användning hos patienter som är terapirefraktära 
på nuvarande subventionerade läkemedel. Experten anger vidare att det inte är osannolikt att 
en patientgrupp med fortsatt otillräcklig effekt skulle komma att behandlas med den högre 
doseringen om 300 mg, men att det är osäkert hur stor andel denna patientgrupp utgör.  
 
Baserat på kliniska studiedata, samt en skattning från TLV:s kliniska expert, har företaget 
gjort antaganden om andelen patienter som behandlas med den högre dosen om 300 mg. 
Resultaten från företagets grundscenario visar att behandlingskostnaden för Vyepti 
underskrider behandlingskostnaden för Ajovy. 
 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 
Tillämpliga bestämmelser m.m. 
Enligt 8 § första stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (nedan 
förmånslagen) får den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § samma 
lag ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna. Sökanden ska visa 
att villkoren enligt 15 § förmånslagen är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs 
för att fastställa inköpspris och försäljningspris. 
 
Av 15 § förmånslagen framgår att 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 sådan 
avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket 
läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 
 
I förarbetena till förmånslagen anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande 
principer: människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt 
kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 43 ff., jfr 
prop. 1996/97:60 s. 18 ff.).  
 
Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt 11 § 
förmånslagen besluta att ett läkemedel eller annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna 
endast för ett visst användningsområde (förmånsbegränsning). 
 
Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor.  
  
Av 27 § förmånslagen framgår att TLV:s beslut gäller omedelbart om inte annat beslutas.  
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TLV gör följande bedömning 
TLV bedömer att CGRP-hämmarna Aimovig, Ajovy och Emgality är kliniskt relevanta 
behandlingsalternativ till Vyepti. TLV har i tidigare ärende bedömt att det på gruppnivå är 
rimligt att anta jämförbar effekt mellan Aimovig, Ajovy och Emgality (dnr 1128/2020). TLV 
bedömer att Ajovy är det relevanta jämförelsealternativet till Vyepti eftersom det är den 
CGRP-hämmare inom läkemedelsförmånerna som är förknippad med lägst 
behandlingskostnader.  
 
Det saknas direkt jämförande studier för att bedöma effekten av Vyepti i förhållande till 
Ajovy. TLV anser att indirekta jämförelser har ett lägre bevisvärde än direkt jämförande 
studier för att påvisa den relativa effekten mellan läkemedlen. TLV bedömer dock att 
studierna i företagets indirekta jämförelse är tillräckligt väl matchade avseende både 
studiedesign och patientpopulation. Utifrån befintligt underlag gör TLV bedömningen att det 
inte finns tillräcklig evidens som visar att någon av behandlingarna är bättre den andra, 
varför TLV utgår från att Vyepti och Ajovy är effektmässigt jämförbara.  
 
TLV bedömer att det är rimligt att andelen patienter som avslutar behandling efter tre 
månader baseras på kliniska studiedata och att det, mot bakgrund av att det föreligger 
jämförbar effekt mellan Vyepti och Ajovy, är rimligt att anta samma frekvens för 
behandlingsavbrott för båda behandlingsalternativen.  
 
TLV bedömer att företagets antaganden om andelen patienter som behandlas med den högre 
dosen om 300 mg är förknippat med mycket höga osäkerheter men att det, i brist på klinisk 
evidens, är rimligt att tillämpa dessa antaganden i scenarioanalyser. TLV redovisar därför 
inget grundscenario. 
 
I TLV:s samtliga scenarioanalyser understiger den totala behandlingskostnaden för Vyepti 
behandlingskostnaden för Ajovy. TLV:s scenarioanalyser visar också att antagandet om 
andelen som behandlas med den högre dosen har stor påverkan på resultatet. 
 
Företaget har ansökt om förmånsbegränsning och har endast kommit in med 
hälsoekonomiskt underlag för patienter med kronisk migrän. TLV har således inte utrett 
huruvida kostnaden är rimlig för behandling av episodisk migrän. Subventionen för Vyepti 
ska därför, liksom för Aimovig, Ajovy och Emgality, begränsas till patienter med kronisk 
migrän som inte haft effekt av eller tolererat minst två olika profylaktiska 
läkemedelsbehandlingar. 
 
Aimovig, Ajovy och Emgality subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare 
verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med 
kronisk migrän. TLV bedömer att denna begränsning säkerställer att behandlingen ges till de 
patienter som har störst behov och minskar risken att begränsningen till patienter med 
kronisk migrän inte efterlevs. Den ska därför även gälla för Vyepti. 
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda till det ansökta 
priset endast om subventionen förenas med begränsningar och villkor i enlighet med 11 § 
förmånslagen. Ansökan ska därför bifallas med följande begränsningar och villkor. 
Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling 
inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. 
Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader 
varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). 
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Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik 
eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.  
 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 
 

Se nedan hur man överklagar. 

 
Detta beslut har fattats av Nämnden för läkemedelsförmåner hos TLV. Följande ledamöter 
har deltagit i beslutet: Tidigare överintendenten Staffan Bengtsson (ordförande), överläkaren 
Margareta Berglund Rödén, förbundsordföranden Elisabeth Wallenius, överläkaren Inge 
Eriksson, universitetslektorn Martin Henriksson, läkemedelschefen Maria Landgren, 
docenten Gerd Lärfars och professorn Sofia Kälvemark Sporrong. Ärendet har föredragits av 
medicinske utredaren Tobias Karlberg. I den slutliga handläggningen har även 
hälsoekonomen Louise Lindström och juristen Minna Klintz Syréhn deltagit.  
  

 Staffan Bengtsson 

Tobias Karlberg 

 

 

  



 
 6 (6) 

   

  2166/2022 

   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt 
och ställas till förvaltningsrätten, men skickas till TLV som skickar vidare överklagandet till 
förvaltningsrätten. TLV ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden 
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I överklagandet ska det anges 
vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras. Om TLV ändrar det beslut 
som överklagats, överlämnas även det nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet 
omfattar även det nya beslutet. 
 


