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SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna. 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att nedanstående läkemedel från och med 
den 25 mars 2022 ska ingå i läkemedelsförmånerna för ytterligare ett användningsområde 
och beredningsform, med de subventionsbegränsningar som framgår nedan och till i tabellen 
angivet pris. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställer det alternativa 
försäljningspriset till samma belopp som AIP. 
 

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

Xeljanz Oral lösning 1 mg/ml 240 ml 478177 7 137,43 7 326,43 

 
Begränsningar  
Subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är 
lämplig. 
 
Villkor 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 
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ANSÖKAN 

Xeljanz ingår sedan den 21 april 2017 i läkemedelsförmånerna för behandling av måttlig till 
svår reumatoid artrit med begränsning och villkor (dnr 698/2017). TLV har därefter beslutat 
att Xeljanz ska ingå i läkemedelsförmånerna för ytterligare indikationer och med en 
begränsning som innebär att Xeljanz endast subventioneras när behandling med TNF-
hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.  
 
Xeljanz finns tillgängligt som tabletter i styrkorna 5 och 10 mg samt depottabletter i styrkan 
11 mg. Xeljanz tabletter 5 och 10 mg är avsedd för behandling av vuxna patienter med måttlig 
till svår reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och måttlig till svår ulcerös 
kolit. Xeljanz 11 mg depottabletter är avsedd för behandling av vuxna patienter med måttlig 
till svår reumatoid artrit och psoriasisartrit.  
 
Sedan augusti 2021 har Xeljanz 5 och 10 mg fått en utökad indikation godkänd, nämligen till 
en pediatrisk population för behandling av juvenil idiopatisk artrit och juvenil psoriasisartrit 
hos patienter från 2 års ålder som inte fått tillräckligt behandlingssvar vid tidigare 
behandling med sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD). I samband med 
godkännandet av den utökade indikationen för Xeljanz tabletter 5 och 10 mg lanserades en 
ny formulering, oral lösning, vilken endast har barnindikationen.  
 
Pfizer AB (företaget) har nu ansökt om att även den nya beredningsformen för Xeljanz, oral 
lösning, som anges i tabellen på sidan 1 ska ingå i läkemedelsförmånerna. 
 
Företaget ansöker om samma subventionsbegränsning som gäller sedan tidigare, det vill säga 
en begränsning till patienter där behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller 
inte är lämplig. 

UTREDNING I ÄRENDET 

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen hos barn. 
Juvenil psoriasisartrit är både en ledsjukdom och en hudsjukdom med symtom som liknar de 
som kännetecknar psoriasis. Hudsjukdomen kan börja före eller efter det att lederna 
drabbats. 
 
Xeljanz innehåller substansen tofacitinib och är en hämmare av januskinas-familjen (JAK) 
avsedd för behandling av aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit samt juvenil 
psoriasisartrit hos patienter från 2 års ålder som inte fått tillräckligt behandlingssvar vid 
tidigare behandling med DMARD. 
 
Xeljanz oral lösning utgör en ny beredningsform som ges två gånger dagligen och doseras 
med avseende på patientens vikt. Enligt produktresumén ska patienter med en kroppsvikt 
upp till 40 kg använda den orala lösningen. Patienter som väger mer än 40 kg och som 
behandlas med Xeljanz 5 ml oral lösning två gånger dagligen kan gå över till Xeljanz 5 mg 
filmdragerade tabletter två gånger dagligen. Patienter som väger mindre än 40 kg kan inte 
byta från Xeljanz oral lösning till tabletter eftersom Xeljanz tabletter inte är avsedda att delas 
i syfte att få till doser till barn som väger mindre än 40 kg.   
 
Effekten av tofacitinib (Xeljanz) har studerats i en klinisk fas III studie där 
behandlingseffekten av tofacitinib jämfördes med placebo. Resultaten visar att behandling 
med tofacitinib hos barn med juvenil idiopatisk artrit och juvenil psoriasisartrit leder till 
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bättre effekt än placebo avseende det primära effektmåttet förekomst av sjukdomsrelaterade 
skov. 
 
Företaget anger att relevant jämförelsealternativ till Xeljanz oral lösning är Xeljanz tabletter 
och har uppgett att den orala lösningen främst är avsedd att användas till barn som har svårt 
att svälja tabletter. TLV har efterfrågat en jämförelse mellan den aktiva substansen i Xeljanz, 
tofacitinib, och tocilizumab (aktiv substans i läkemedlet RoActemra). Företaget har kommit 
in med en indirekt jämförelse i form av en Bucher-analys som visar att tofacitinib har 
jämförbar effekt med tocilizumab för patienter med JIA och juvenil psoriasisartrit. 
 
Ansökt pris för Xeljanz oral lösning är 7 326,43 kronor (AUP) för en förpackning med 240 ml 
i styrkan 1 mg/ml.  
 
Företaget har kommit in med en kostnadsjämförelse där Xeljanz orala lösning jämförs med 
RoActemra intravenös infusion. I företagets analys inkluderas kostnader för läkemedel, 
administrationskostnader samt produktionsbortfall. Läkemedelskostnaden för Xeljanz oral 
lösning uppgår till mellan 71 300 och 89 100 kronor (AUP) per patient och år. För Xeljanz 
oral lösning antas ingen administreringskostnad. Behandlingskostnaden, läkemedelskostnad 
samt administreringskostnad, för RoActemra intravenös infusion uppgår till mellan 117 000 
och 122 000 kronor per år. Företagets kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för 
Xeljanz oral lösning är lägre jämfört med behandlingskostnaden för RoActemra intravenös 
infusion.  
 
Sedan inträdet i förmånerna har företaget som marknadsför Xeljanz tecknat en 
sidoöverenskommelse om återbäring med regionerna. Sidoöverenskommelsen omfattar all 
försäljning inom läkemedelsförmånerna och innebär att kostnaderna för användning av 
Xeljanz minskar och gäller till och med den 30 september 2022 med möjlighet till 
förlängning i upp till 12 månader. Sidoöverenskommelsen har tillförts detta ärende och utgör 
därmed en del av beslutsunderlaget.  
 

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. 
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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.  
 
TLV gör följande bedömning 
Xeljanz är avsett för behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA), vilket är den vanligaste 
inflammatoriska ledsjukdomen hos barn. Xeljanz (tofacitinib) oral lösning är godkänt för 
behandling av barn oavsett vikt. Enligt produktresumén är den orala lösningen i huvudsak 
avsett för användning av barn som väger under 40 kg. TLV utgår därmed från att barn som 
väger över 40 kg kommer att använda Xeljanz tabletter, i enlighet med tabletternas utökade 
indikation. Användningen av Xeljanz oral lösning för barn över 40 kg bedöms således vara 
ringa. 
 
TLV bedömer, i likhet med EMA, att behandlingseffekten av tofacitinib är bättre i jämförelse 
med placebo vid behandling av juvenil idiopatisk artrit och juvenil psoriasisartrit hos barn 
avseende det primära effektmåttet förekomsten av sjukdomsrelaterade skov. 
 
Relevant jämförelsealternativ 
Befintliga behandlingsriktlinjer beskriver att för patienter som får otillräcklig effekt av 
behandling med TNF-hämmare sker oftast byte till en IL-6 hämmare. Statistik från 
Socialstyrelsens databas för läkemedelsstatistik visar att den IL-6 hämmare som idag främst 
används till barn är RoActemra (tocilizumab). TLV bedömer att om patienten får otillräcklig 
effekt av behandling med TNF-hämmare, är det rimligt att anta att det oftast sker ett byte till 
RoActemra. 
 
TLV bedömer att patienter som är aktuella för behandling med Xeljanz oral lösning är barn 
som väger mindre än 40 kg. Dessa barn får idag framför allt behandling med RoActemra i 
beredningsformen intravenös infusion. TLV bedömer därför att RoActemra intravenös 
infusion är relevant jämförelsealternativ till Xeljanz oral lösning.  
 
Företaget antar jämförbar effekt med tocilizumab (RoActemra) och har kommit in med en 
indirekt jämförelse i form av en Bucher-analys. Utifrån företagets indirekta jämförelse 
bedömer TLV att det är rimligt att utgå från att behandlingseffekten av Xeljanz (tofacitinib) 
och RoActemra (tocilizumab) är jämförbar hos barn med juvenil idiopatisk artrit och juvenil 
psoriasisartrit. 
 
Hälsoekonomisk analys 
TLV har utgått från en kostnadsjämförelse mellan Xeljanz oral lösning och RoActemra 
intravenös infusion som grund för den hälsoekonomiska bedömningen. TLV inkluderar inte 
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indirekta kostnader i form av produktionsbortfall i kostnadsjämförelsen, i enlighet med 
myndighetens praxis.  
 
TLV:s kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden, till ansökt AUP, är lägre för 
Xeljanz oral lösning än för RoActemra intravenös infusion. Dessutom finns en 
sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna som innebär att kostnaderna för 
användning av Xeljanz minskar. 
 
Subvention med begränsning 
Utifrån behandlingsrekommendationer är Xeljanz en läkemedelsbehandling för patienter där 
behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Företaget har 
ansökt om begränsad subvention och har endast kommit in med hälsoekonomiskt underlag 
för patienter där TNF-hämmare inte är ett relevant behandlingsalternativ. TLV bedömer 
därför att subventionen av Xeljanz ska begränsas till patienter där behandling med TNF-
hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.  
 
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 där behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig 
effekt eller inte är lämplig. 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, docenten Gerd Lärfars och 
avdelningschefen Magnus Thyberg. Ärendet har föredragits av den medicinska utredaren 
Tobias Karlberg. I den slutliga handläggningen har även hälsoekonomen Annika Bergman 
och juristen Åsa Levin deltagit.  
  

 Staffan Bengtsson 

Tobias Karlberg 
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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. 
 


