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Översikt 
 

Produkten 

Varumärke Rinvoq 

Aktiv substans Upadacitinib 

ATC-kod L04AA44 

Beredningsform Depottablett 

Företag AbbVie AB 

Typ av ansökan Nyansökan 

Sista beslutsdag 2022-02-20 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Måttlig till svår atopisk dermatit 

Sjukdomens svårighetsgrad Medelhög 

Relevant jämförelsealternativ 
Bästa understödjande behandling 
Olumiant 
Dupixent 

Antal patienter i Sverige 
Cirka [-----] patienter aktuella för behandling med 
systemisk terapi för måttlig till svår atopisk derma-
tit i Sverige (företagets uppgifter) 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

[---------] miljoner kronor (AUP) år 2026 

 
Ansökta förpackningar 
  

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

Rinvoq 15 mg 15 mg 28 depottabletter 8 203,75 8 414,08 

Rinvoq 15 mg 15 mg 98 depottabletter 28 729,13 29 349,96 

Rinvoq 30 mg 30 mg 28 depottabletter 16 636,85 17 015,84 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 
Inom förmånen  
 
Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP  

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: Begränsning och villkor 
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller syste-
misk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 
Villkorstext 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och an-
nan information om läkemedlet. 
 

• Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som karakteriseras av 
torr, röd och kliande hud. 

• Rinvoq (upadacitinib) är en januskinashämmare, (JAK1), avsedd för behandling av 
måttlig till svår atopisk dermatit hos patienter som är aktuella för systemisk behand-
ling. 

• Företaget har ansökt om subvention för vuxna och ungdomar från 12 års ålder när kon-
ventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.  

• TLV bedömer att svårighetsgraden för måttlig till svår atopisk dermatit är medelhög. 
Sjukdomen är kronisk, kan ge upphov till svår klåda och sömnproblem samt begränsar 
yrkesval och fritidsaktiviteter för den som drabbas.  

• TLV bedömer att Olumiant (baricitinib) utgör relevant jämförelsealternativ för vuxna 
patienter med svår atopisk dermatit. För ungdomar med svår sjukdom är Dupixent 
(dupilumab) relevant jämförelsealternativ.  För patienter med måttlig atopisk dermatit 
där konventionell topikal och systemisk behandling inte är lämplig saknas det idag be-
handling och därför blir bästa understödjande behandling relevant jämförelse.  

• Upadacitinib har i kliniska studier visats vara statistiskt signifikant bättre än placebo 
avseende flera relevanta effektmått gällande förbättring och utläkning av eksem samt 
klåda. Primära effektmått i studierna var Eczema Area and Severity Index-75 (EASI-
75) och Validated Investigator’s Global Assessment for Atopic Dermatitis (vIGA-AD). 

• En indirekt jämförelse i en nätverksmetaanalys visar att behandlingseffekten av upa-
dacitinib är åtminstone jämförbar med effekten av baricitinib och dupilumab.  

• Ansökan omfattar subvention av Rinvoq i två olika styrkor, 15 mg och 30 mg. Ansökt 
pris (AUP) för Rinvoq med den lägre styrkan på 15 mg är 8 414,08 kronor (AUP) för 28 
tabletter och 29 349,96 kronor (AUP) för 98 tabletter. För den högre styrkan 30 mg är 
ansökt pris 17 015,84 kronor (AUP) för 28 tabletter. Rekommenderad dos är en tablett 
per dag. 

• Företaget har inkommit med en kostnadsjämförelse som jämför behandlingskostnaden 
för Rinvoq med Olumiant och Dupixent för svår atopisk dermatit över de tre första be-
handlingsåren. Resultatet visar att behandlingskostnaden för Rinvoq är lägre jämfört 
med behandlingskostnaden för Olumiant och Dupixent. 

• För måttlig atopisk dermatit har företaget inkommit med en kostnadsnyttoanalys som 
jämför Rinvoq mot bästa understödjande behandling. I företagets grundscenario är 
kostnaderna lägre och effekterna högre för Rinvoq, vilket innebär att resultatet är do-
minant mot bästa understödjande behandling.  
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• I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden per vunnet livskvalitetsjusterat levnadsår 
(QALY) till cirka 83 000 kronor, det vill säga behandling med Rinvoq innebär en ytter-
ligare kostnad om 111 267 kronor och 1,34 vunna QALYs, jämfört med bästa understöd-
jande behandling.  

• TLV bedömer att osäkerheterna i resultaten är låga. Rinvoq har visat bättre effekt i 
jämförande studier mot bästa understödjande behandling och TLV:s känslighetsana-
lyser visar att resultaten är robusta. 

• TLV bedömer att kostnaden för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit med 
Rinvoq är rimlig.  
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1 Bakgrund 
 
Rinvoq godkändes i december 2019 av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA för be-
handling av reumatoid artrit och ingår sedan 2020-03-20 i läkemedelsförmånen med begräns-
ning, dnr 2867/2019. Enligt begränsningstexten subventioneras Rinvoq endast när 
behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 
 
Sedan inträdet i förmånerna har företaget som marknadsför Rinvoq tecknat en sidoöverens-
kommelse med regionerna om återbäring, dnr 1807/2020. Sidoöverenskommelsen omfattar 
all försäljning av Rinvoq inom läkemedelsförmånerna och innebär att kostnaderna för använd-
ning av Rinvoq minskar. Nuvarande sidoöverenskommelse gäller till och med den 30 septem-
ber 2022 med möjlighet till förlängning i upp till 12 månader. 
 
I augusti 2021 godkände EMA Rinvoq för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos 
vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling. Nuvarande 
subventionsansökan avser denna patientgrupp när konventionell topikal eller systemisk be-
handling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. I samband med den nya indikationen god-
kändes också en ny styrka som även den omfattas av gällande sidoöverenskommelse.  
 
Dupixent ingår sedan mars 2018 i läkemedelsförmånerna, dnr 3413/2017 med följande be-
gränsningstext: Subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund 
av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. TLV 
bedömde då att kostnaden för Dupixent var rimlig till ansökt AUP.  
 
I mars 2021 inkluderades även Olumiant i läkemedelsförmånerna vid behandling av atopisk 
dermatit, dnr 3413/2017. Även här bedömde TLV att kostnaden var rimlig till ansökt AUP. 
Subventionen är begränsad till svår atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk 
behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.  
 
Både Dupixent och Olumiant har i nuläget gällande avtal med regionerna om återbäring, (dnr 
1733/2019 respektive dnr 1582/2017). 
 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Atopisk dermatit 
Atopisk dermatit (AD) är en kronisk, återkommande inflammatorisk hudsjukdom som karak-
teriseras av torr hud, rivning och kliande röda hudutslag. Lokalisationen av hudutslag varierar 
med individ och ålder. De flesta insjuknar före två års ålder men sjukdomen kan debutera hos 
äldre barn, ungdomar och vuxna. [1]. 
 
Atopisk dermatit orsakas av en defekt hudbarriär i kombination med benägenhet att reagera 
med inflammation i huden. Både inflammationsbenägenheten och hudbarriärdefekten kan or-
sakas av genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en kombination av båda [1, 2]. Barriärfunkt-
ionen är försämrad även i till synes normal hud och leder till ökad penetration av irritativa 
ämnen, mikroorganismer och allergener. Vid AD finns en ökad förekomst av T-hjälparceller 
typ 2 (Th2-celler) som producerar cytokiner som Interleukin (IL)-4, IL-5 och IL-13. Följden 
blir en inflammatorisk kaskad som involverar många celltyper och inflammatoriska mediato-
rer [3]. 
 
Ett av de största problemen vid atopisk dermatit är intensiv klåda, vilket ofta stör nattsömnen.  
Klådan leder till rivning vilket i sin tur leder till ytterligare retning av huden och mer klåda som 
kan ge rivsår som lätt blir infekterade. Patienter med svår atopisk dermatit blir ofta begränsade 
i val av yrke och fritidsaktiviteter på grund av sin känsliga hud, men även på grund av det 
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sociala stigmat av synliga eksem [4]. Måttlig till svår atopisk dermatit har visats vara kopplad 
till betydande samsjuklighet, dels gällande andra autoimmuna tillstånd men även gällande 
psykosomatisk påverkan med depression, ångest och försämrad livskvalitet [4-6]. 
 
Prevalensen av atopiskt eksem har ökat i Sverige och andra industrialiserade länder under de 
senaste årtiondena; 15-30 procent av barnen och 2-10 procent av vuxna är drabbade [1]. I en 
studie på svårighetsgrad av eksem i den svenska populationsstudien BAMSE fann man att 17 
procent av tonåringar med eksem hade måttlig svårighetsgrad och 10 procent svår [5]. 
 

2.2 Läkemedlet 
Rinvoq innehåller den aktiva substansen upadacitinib. Läkemedlet fick centralt god-
kännande av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 16 december 2019.  
I augusti 2021 godkändes Rinvoq för den nya indikationen atopisk dermatit och då inkludera-
des även en ny styrka, 30 mg. 
 
Informationen nedan är hämtad direkt från Rinvoqs produktresumé [7].  

2.3 Indikation 
Rinvoq är sedan tidigare indicerat för reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spon-
dylit. Nytillkommen indikation är behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna 
och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. 

2.4 Verkningsmekanism 
Upadacitinib är en selektiv och reversibel januskinas (JAK)-hämmare. Januskinaser är intra-
cellulära enzymer som förmedlar signaler från cytokiner och tillväxtfaktorsignaler som är in-
volverade i ett brett utbud av cellulära processer inklusive inflammation, hematopoes och 
immunfunktion.  
 
I humana cellulära analyser hämmar upadacitinib främst signalering via JAK1 eller JAK1/3. 
Atopisk dermatit drivs av proinflammatoriska cytokiner som överför signaler via JAK1-signal-
vägen. När JAK1 hämmas minskas signaleringen för många mediatorer som förmedlar symto-
men på atopisk dermatit [7].  

2.5 Dosering/administrering 
Rekommenderad dos av upadacitinib är 15 mg eller 30 mg en gång dagligen baserat på patien-
tens kliniska tillstånd samt ålder. Den lägsta effektiva underhållsdosen ska övervägas.  
En dos på 30 mg en gång dagligen kan vara lämplig för patienter med hög sjukdomsbörda samt 
de med ett otillräckligt svar på 15 mg en gång dagligen. 
För patienter över 65 år samt ungdomar (12-17 år som väger minst 30 kg) är rekommenderad 
dos 15 mg en gång dagligen. 
 
Upadacitinib kan användas med eller utan topikala kortikosteroider. Topikala kalcineurin-
hämmare kan användas för känsliga områden såsom ansikte, hals och intertriginösa samt ge-
nitala områden. 
 
Utsättning bör övervägas för patienter som inte uppvisar några tecken på terapeutisk nytta 
efter 12 veckors behandling [7]. 
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2.6 Behandling och svårighetsgrad 

2.7 Aktuella behandlingsrekommendationer 
De svenska behandlingsriktlinjer som tagits fram av Läkemedelsverket [8] publicerades år 
2005 och är klassade som inaktuella. De mest aktuella behandlingsriktlinjerna är de europe-
iska konsensus-baserade riktlinjerna från 2018 [2, 9, 10]. Få preparat har indikationen AD och 
off label-användning av läkemedel är utbrett och rekommenderas även i riktlinjerna. Av de 
systemiska läkemedlen är det endast ciklosporin som har indikationen atopisk dermatit. 
 
Grundläggande vid behandling av AD är att identifiera och eliminera individens sjukdomsför-
värrande faktorer samt en basbehandling med mjukgörande medel. Lokalbehandling och topi-
kala kortikosteroider (TCS) utgör förstahandsval vid AD. Vid terapisvikt eller intolerans mot 
TCS och på känsliga områden med tunn hud är topikala kalcineurinhämmare (takrolimus eller 
pimekrolimus) ett alternativ. För svårare atopisk dermatit används även ljusbehandlingar 
(UV-ljus, PUVA).  
 
Vad gäller systemisk immunsuppressiv behandling är riktlinjen från Läkemedelsverket kort-
fattad; systemiska glukokortikoider, ciklosporin och azatioprin kan användas för svåra fall, 
men preparatens biverkningsprofil gör att användningen bör begränsas till svåra terapiresi-
stenta fall. I de europeiska riktlinjerna diskuteras orala kortikosteroider, ciklosporin, myko-
fenolat mofetil, azatioprin och metotrexat, där orala glukokortikoider endast rekommenderas 
för en kort kur för att häva ett akut skov och off-label preparaten rekommenderas att användas 
efter ciklosporinbehandling. I de europeiska riktlinjerna nämns även alitretionin som ett al-
ternativ mot handeksem och att de biologiska läkemedlen omalizumab (Xolair) och rituximab 
(Mabthera) kan övervägas vid svåra terapiresistenta fall [2, 9, 10].  
 
Regions Skånes läkemedelsråd skriver i sina regionala riktlinjer avseende systembehandling 
av svår atopisk dermatit att de hittills vanligaste läkemedlen är systemiska kortikosteroider, 
metotrexat och ciklosporin. Systemiska kortikosteroider har dock ett ogynnsamt risk/nytta 
förhållande och bör därför endast användas under kort tid för svåra akuta skov. Inte heller 
ciklosporin A är lämpligt för långtidsbehandling. Skillnaden kan vara liten mellan den dos som 
ger optimal effekt och den dos som ger biverkningar, och en strikt uppföljning krävs avseende 
främst blodtryck och tecken på nedsatt njurfunktion [11]. 
 
Sedan de europeiska riktlinjerna skrevs har dupilumab (Dupixent) blivit godkänt för behand-
ling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna, ungdomar samt barn från 6 år, vilka är 
aktuella för systemisk behandling. Dupilumab kommer in på sista steget i behandlingstrappan 
och utgör ett behandlingsalternativ för terapiresistenta patienter.  
 
Ett annat nytillkommet läkemedel är baricitinib (Olumiant) som godkändes hösten 2020 för 
behandling av vuxna patienter med måttlig till svår atopisk dermatit. Både Dupixent och Olu-
miant ingår i läkemedelsförmånerna för patienter med svår atopisk dermatit. 
 

2.8 Jämförelsealternativ 
För svår atopisk dermatit anser företaget att Olumiant (baricitinib) och Dupixent (dupilumab) 
båda utgör relevanta jämförelsealternativ. Företaget bedömer att baricitinib är mest relevant 
eftersom läkemedlet utifrån indikation, verkningsmekanism, behandlingsrekommendationer 
och nuvarande subventionsbegränsning för behandling av AD används på delvis samma sätt 
som upadacitinib förväntas göra.  
 
Eftersom baricitinib först nyligen blev godkänt och subventionerat och dupilumab i nuvarande 
klinisk praxis används till en liknande patientpopulation som baricitinib, bedömer företaget 
att även dupilumab är relevant som jämförelsealternativ. 
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För måttlig atopisk dermatit anser företaget att bästa understödjande behandling är det mest 
relevanta jämförelsealternativet. Det motiveras av att det saknas subventionerad systemisk be-
handling för de patienter som ansökan omfattar, det vill säga de för vilka konventionell topikal 
eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 
 
TLV:s diskussion 
Olumiant och Dupixent kommer båda in på samma steg i behandlingstrappan och är avsedda 
för behandling av motsvarande patientpopulation. Inom ramen för ärende dnr 3411/2020 har 
TLV bedömt att Olumiant är mer kostnadseffektivt än Dupixent. Dock saknar Olumiant indi-
kation för behandling av ungdomar.  
 
Dupixent är godkänt för ungdomar och barn från 6 års ålder. Den expert TLV har anlitat upp-
ger att Dupixent används i andra hand till ungdomar med svår AD när metotrexat och ciklo-
sporin har gett otillräcklig effekt eller är olämpligt av andra skäl, t ex biverkningar. 
 
TLV anser därför att Olumiant utgör relevant jämförelsealternativ till Rinvoq när det gäller 
svår AD hos vuxna patienter och Dupixent utgör jämförelsealternativ när det gäller svår AD 
hos ungdomar. 
 
Avseende måttlig atopisk dermatit delar TLV företagets bedömning att det i Sverige saknas 
subventionerade behandlingsalternativ för den aktuella patientgruppen. Bästa understöd-
jande behandling blir därför det relevanta jämförelsealternativet.  
 
TLV:s bedömning: Avseende svår atopisk dermatit bedömer TLV att relevant jämförelseal-
ternativ till Rinvoq utgörs av Olumiant när det gäller vuxna patienter, och Dupixent när det 
gäller ungdomar från 12 års ålder. Avseende måttlig atopisk dermatit utgör bästa understöd-
jande behandling det relevanta jämförelsealternativet.  
 

2.9 Svårighetsgrad för tillståndet 
Svårighetsgraden bedöms på en fyrgradig skala; låg, medelhög, hög eller mycket hög. Bedöm-
ningen görs på gruppnivå och ska relateras till alla andra sjukdomstillstånd. 
 
Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kommer i skov. Sjukdomen ger 
upphov till svår klåda, sömnproblem samt begränsar yrkesval och val av fritidsaktiviteter. Syn-
liga eksem kan medföra ett socialt stigma och sjukskrivning och samsjuklighet är vanligt.  
 
En del patienter med svår atopisk dermatit har sannolikt en sjukdom med hög svårighetsgrad. 
Tidigare saknades behandlingsalternativ för de patienter som inte blivit hjälpta av konvent-
ionell topikal eller systemisk behandling, men de senaste åren har två alternativ blivit tillgäng-
liga, Dupixent och Olumiant. I och med detta bedömer TLV att svårighetsgraden för måttlig 
till svår atopisk dermatit är medelhög.  
 
TLV:s bedömning: Måttlig till svår atopisk dermatit bedöms ha en medelhög svårighets-
grad. Sjukdomen är kronisk, kan ge upphov till svår klåda och sömnproblem samt begränsar 
yrkesval och val av fritidsaktiviteter för den som drabbas.  
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2.10 Klinisk effekt och säkerhet   

2.11 Kliniska studier 
Inom ramen för Rinvoqs kliniska program har företaget genomfört två monoterapistudier, 
MEASURE-Up 1 och MEASURE-Up 2, samt en studie där patienterna fått upadacitinib i kom-
bination med topikala kortikosteroider (TCS), AD-Up. Dessa fas III studier är de pivotala stu-
dier som ligger till grund för marknadsgodkännandet av den nya indikationen atopisk 
dermatit. 
 
Utöver dessa har en studie genomförts där upadacitinib i monoterapi har jämförts med dupi-
lumab i monoterapi, HEADS-Up. Detta är en fas IIIb studie som ej granskats av EMA i sam-
band med marknadsgodkännandet. (Tabell 1)  
 
Företaget har baserat sin hälsoekonomiska analys på resultaten från MEASURE-Up 1 och 
MEASURE-Up 2 då de anser studierna med upadacitinib i monoterapi vara mer relevanta än 
studien med kombinationsbehandling. Skälet till detta är att företaget förväntar att upadaciti-
nib kommer användas primärt som monoterapi, och att användningen av TCS som rescuebe-
handling i monoterapistudierna reflekterar klinisk praxis bättre än ett på förhand uppgjort 
behandlingsschema med kortikosteroider.  
 
 
 
  



12 
Dnr 2006/2021  

Tabell 1 Sammanfattning över aktuella studier 
Studie Studiedesign Jämförelse-

alternativ Studiepopulation Primärt ut-
fallsmått Utfall 

MEASURE-
Up 1 [12] 
 

Randomiserad, dubbel-
blind fas III-studie 
 
16 veckor dubbelblind 
plus blindad uppföljning 
från vecka 16 till vecka 
260 
 
Monoterapi 

Placebo Vuxna och ungdomar 
(12 år och äldre) med 
måttlig till svår ato-
pisk dermatit aktuella 
för systemisk be-
handling. 
 
N=847 
Placebo: 281 
aUPA 15 mg 281 
UPA 30 mg 285 
 
 
 

Andel som 
uppnått bE-
ASI 75 
vecka 16. 
 
Andel som 
uppnått 
cIGA 0 eller 
1 med minst 
2 stegs för-
bättring 
vecka 16. 

Upadacitinib 
statistiskt sig-
nifikant bättre 
än placebo. 

MEASURE-
Up 2 [13] 

Randomiserad, dubbel-
blind fas III-studie 
 
16 veckor dubbelblind 
plus blindad uppföljning 
från vecka 16 till vecka 
260 
 
 
Monoterapi 

Placebo Vuxna och ungdomar 
(12 år och äldre) med 
måttlig till svår ato-
pisk dermatit aktuella 
för systemisk be-
handling 
 
N=836 
Placebo: 278 
UPA 15 mg 276 
UPA 30 mg 282 

Andel som 
uppnått 
EASI 75 
vecka 16. 
 
Andel som 
uppnått IGA 
0 eller 1 
med minst 2 
stegs för-
bättring 
vecka 16. 

Upadacitinib 
statistiskt sig-
nifikant bättre 
än placebo. 

AD-Up [14] Randomiserad, dubbel-
blind fas III-studie 
 
16 veckor dubbelblind 
plus blindad uppföljning 
från vecka 16 till vecka 
260 
 
 
Kombinationsbehand-
ling med dTCS 

Placebo Vuxna och ungdomar 
(12 år och äldre) med 
måttlig till svår ato-
pisk dermatit aktuella 
för systemisk be-
handling 
 
N=901 
Placebo: 304 
UPA 15 mg+TCS 
300 
UPA 30 mg+TCS 
297 
 
 

Andel som 
uppnått 
EASI 75 
vecka 16. 
 
Andel som 
uppnått IGA 
1 eller 2 
med minst 2 
stegs för-
bättring 
vecka 16. 

Upadacitinib 
statistiskt sig-
nifikant bättre 
än placebo. 

HEADS-Up 
[15] 

Randomiserad, dubbel-
blind fas III-studie 
 
24 veckor dubbelblind, 
därefter öppen behand-
ling med uppföljning ef-
ter ytterligare 52 veckor 
 
 
Monoterapi 

Dupilumab Vuxna och ungdomar 
(12 år och äldre) med 
måttlig till svår ato-
pisk dermatit aktuella 
för systemisk be-
handling 
 
N=692 
UPA 30 mg 348 
eDUPI 344 
 

Andel som 
uppnått 
EASI 75 
vecka 16. 
 
 

Upadacitinib 
statistiskt sig-
nifikant bättre 
än dupilumab. 

aUPA: Upadacitinib, bEASI: Eczema Area and Severity Index och EASI-75; innebär en minst 75% minskning i EASI 
från baslinjen. cIGA: Investigator’s Global Assessment, dTCS: Topikala kortikosteroider, eDUPI: Dupilumab.  
 
 
Metod 
MEASURE Up-1 och -2 samt AD-Up är alla randomiserade dubbelblinda, placebokontrolle-
rade fas III-studier som genomförts på ungdomar och vuxna med måttlig till svår atopisk der-
matit som är aktuella för systemisk behandling. Patienterna som fick upadacitinib fick 
antingen 15 mg eller 30 mg dagligen. Om behov av rescue-behandling uppstod var det första 
steget topikal behandling och därefter systemisk behandling med kortikosteroider.  
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Studiernas primära effektmått är: 

• EASI-75: Andelen patienter med en förbättring på minst 75 procent på EASI-skalan.  
EASI står för Eczema Area and Severity Index. En skala med fem kategorier (0-72 po-
äng) som skattar dermatitens utbredning och svårighetsgrad. Även de kliniska symto-
men rodnad, svullnad/blåsbildning, rivsår/skavsår/hudavskrapning och förtjockning 
av huden poängsätts och vägs in i skattningen.  

o ≤1 = läkt, >1-≤7 = mild, >7-≤21 = måttlig, >21-≤50 = svår, >50-≤72 = mycket 
svår 

• vIGA-AD: Validated Investigator’s Global Assessment for Atopic Dermatitis. En skala 
med fem kategorier (0-4 poäng) som anger läkarens samlade bedömning av sjukdo-
mens svårighetsgrad.  

0 = läkt, 1 = nästan läkt, 2 = mild, 3 = måttlig och 4 = svår 
 
Exempel på andra effektmått som utvärderades i studierna är: 

• Worst Pruritus NRS. Den mest intensiva klåda som patienten erfarit de senaste 24 tim-
marna, skattas av patienten på Numeric Rating Scale, NRS. Det är en skala från 0 till 
10 där 0 = ingen klåda och 10 = värsta tänkbara klåda. 

• EASI-90: Andel patienter med en förbättring på minst 90 procent. 
• EASI 100: Andel patienter med en förbättring på 100 procent.  
• DLQI: Dermatology Life Quality Index. Ett validerat formulär med 10 frågor där pati-

enten skattar sin livskvalitet.  
• POEM: Patient Oriented Eczema Measure. Ett validerat formulär med 7 frågor där pa-

tienten skattar sina sjukdomssymtom.  
 
 
Måttlig till svår atopisk dermatit definierades i följande inklusionskriterier:  
En Investigator's Global Assessment-poäng ≥ 3 i den totala bedömningen, en Eczema Area and 
Severity Index-poäng (EASI) ≥ 16, en påverkan på minst 10 procent av hudytan och en veckovis 
genomsnittlig Worst Pruritus Numerical Rating Scale (NRS) ≥ 4. 
 
Företaget har angett att populationen i de fyra fas III-studierna är fördelad vad gäller sjukdo-
mens svårighetsgrad så att ungefär hälften av patienterna har måttlig AD och hälften har svår 
AD.  
 
Unga patienter, 12-17 år, ingick i den ursprungliga studiepopulationen samt i en substudie för 
att utvärdera effekten hos ungdomar. Totalt 344 ungdomar med måttlig till svår atopisk der-
matit randomiserades till de tre fas III-studierna och fick antingen 15 mg (N = 114) eller 30 mg 
(N = 114) upadacitinib eller matchande placebo (N = 116) som monoterapi eller i kombination 
med topikala kortikosteroider [7].  
 
I AD-Up fick patienterna genomgå en sju dagars wash-out period utan topikala kortikostero-
ider innan studiestarten. De fick därefter behandling med medelstarka kortikosteroider under 
tre veckor eller tills huden var läkt eller nästan läkt. Efter detta trappades behandlingen ner till 
en svag kortikosteroid på kvarvarande hudförändringar under sju dagar. Om huden därefter 
var läkt sattes behandlingen ut.  
 
HEADS-Up är en aktivt kontrollerad, ”double-dummy”, dubbelblind multicenterstudie där ef-
fekt och säkerhet vid behandling med 30 mg upadacitinib jämfördes med 300 mg dupilumab. 
Alla studiedeltagare erhöll både aktiv behandling och placebo och eftersom de två läkemedlen 
har olika beredningsform gavs även placebo i olika beredningsform. Patienterna fick tabletter 
och injektioner med samma doseringsintervall oavsett behandlingsarm. Studien inkluderade 
vuxna patienter med måttlig till svår atopisk dermatit definierat enligt samma kriterier som i 
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de pivotala studierna. Primärt effektmått var EASI-75 vid vecka 16, och sekundära effektmått 
var bland annat Worst Pruritus NRS, EASI-90 och EASI-100. HEADS-Up är en fas IIIb-studie 
och ingår inte i EMA:s granskning inför marknadsgodkännandet.  

 
 
Resultat 
 
Pivotala studierna MEASURE-Up 1, MEASURE-Up 2 och AD-Up 
Företagets kliniska studier visade att både 15 mg och 30 mg upadacitinib har en statistiskt 
signifikant bättre behandlingseffekt än vad placebobehandling har, både som monoterapi och 
i kombination med topikala kortikosteroider. Sammanfattningen av studieresultaten är häm-
tad från Rinvoqs produktresumé [7].  
 
En statistiskt signifikant större andel av patienterna som behandlades med 15 mg eller 30 mg 
upadacitinib uppnådde  vIGA-AD 0 eller 1, EASI-75 eller en förbättring med ≥ 4 poäng på 
Worst Pruritus NRS jämfört med placebo vid vecka 16. Resultaten för de primära effektmåtten 
redovisas i figur 1 och 2. Snabb förbättring av skin clearance och klåda uppnåddes också. Re-
sultaten vid vecka 16 bibehölls till vecka 52 hos patienterna som behandlades med 15 mg eller 
30 mg upadacitinib [7]. 
 
Figur 1. Andel patienter med måttlig till svår atopisk dermatit som uppnått det primära effektmåttet vIGA-
0/1 vecka 16 för fas III-studierna, MEASURE-Up 1, MEASURE-Up 2 och AD-Up [16]. 

 
 
*** p < 0.001 för upadacitinib jämfört med placebo.  
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Figur 2. Andel patienter med måttlig till svår atopisk dermatit som uppnått det primära effektmåttet EASI-
75 vecka 16 för fas III-studierna, MEASURE-Up 1, MEASURE-Up 2 och AD-Up [16]. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*** p < 0.001 för upadacitinib jämfört med placebo. 
 
 
Måttlig respektive svår atopisk dermatit 
Det primära effektmåttet EASI-75 vid vecka 16 har också utvärderats i en separat subgruppsa-
nalys för patientgrupperna med måttlig respektive svår AD. Måttlig sjukdom definieras här 
som vIGA-AD = 3 och svår sjukdom som vIGA-AD = 4 [17].  
 
Tabell 2. Andel patienter med måttlig atopisk dermatit som uppnått EASI-75 vecka 16  

 Antal patienter  Andel som uppnått EASI-75 (%) 
 Placebo UPA 15 mg UPA 30 mg Placebo UPA 15 mg UPA 30 mg 
MEASURE-
Up 1 

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

MEASURE-
Up 2 

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

AD-Up [----] [----] [----] [----] [----] [----] 
***p<0,0001 
 
Tabell 3. Andel patienter med svår atopisk dermatit som uppnått EASI-75 vecka 16  

 Antal patienter  Andel som uppnått EASI-75 (%) 
 Placebo UPA 15 mg UPA 30 mg Placebo UPA 15 mg UPA 30 mg 
MEASURE-
Up 1 

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

MEASURE-
Up 2 

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

AD-Up [----] [----] [----] [----] [----] [----] 

***p<0,0001 
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För att jämföra uppnådd effekt grupperna emellan har företaget kommit in med en utvärdering 
där man jämfört oddskvot för andelen patienter som uppnår EASI-75 i respektive grupp. Re-
sultaten visar  [--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------].  
 
Pediatrisk population 
För ungdomar sågs i likhet med vuxna en statistiskt signifikant behandlingsfördel för upadaci-
tinib jämfört med placebo i de primära effektmåtten samt i de flesta sekundära effektmåtten. 
En dosberoende skillnad visades också i denna grupp där 30 mg gett bättre effekt än 15 mg 
[16]. 
 
Företaget har även inkommit med en subgruppsanalys av resultatet från MEASURE-Up-stu-
dierna där effekt hos ungdomar respektive vuxna jämförs. [----------------------------------------
-------------------------------------------------] [17].  
 
 
HEADS-Up 
I resultaten från HEADS-Up ses en statistiskt signifikant större behandlingseffekt av upadaci-
tinib än av dupilumab. Andelen patienter som uppnådde EASI-75 vecka 16 i gruppen som fick 
upadacitinib var 71,0 procent, motsvarande siffra hos de som fick dupilumab var 61,1 procent. 
Även i de sekundära effektmåtten uppnåddes bättre resultat i behandlingsarmen med upadaci-
tinib [18].  
 
Figur 3. HEADS-up, andel patienter med måttlig till svår atopisk dermatit som uppnått det primära ef-
fektmåttet EASI-75 vecka 0 till 16 [18]. 

 
                      Felstaplar visar 95% konfidensintervall. a p ≤ 0,001 b p ≤ 0,01 
 
 
 
Studiepopulationen i HEADS-Up omfattar patienter med måttlig och svår AD. Företaget har 
inkommit med underlag som redovisar resultatet för patienter med svår AD separat. [---------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------].  
 
 
Tabell 4. HEADS-Up, resultat för patienter med svår AD (IGA=4) vid vecka 16. 

Behandling N EASI-75 n(%) [CI] EASI-90 n (%) [CI] 
Dupilumab 300 mg 173 [------------] [------------] 

Upadacitinib 30 mg 174 [------------] [------------] 
  EASI-75 % [CI] EASI-90 % [CI] 
Skillnad i respons  [------------] [------------] 

 
 
 
Biverkningar  
Rinvoqs biverkningsprofil har tidigare studerats i de kliniska prövningarna för indikation-
erna reumatoid artrit, psoriasisartrit och  ankyloserande spondylit, då med doseringen 15 mg 
dagligen till vuxna patienter. I studierna av atopisk dermatit ingick också doseringen 30 mg 
dagligen, och patientpopulationen omfattade även barn och ungdomar från 12 års ålder. Totalt 
ingick 2898 patienter i studierna avseende indikationen atopisk dermatit. Av dessa hade 931 
behandlats med 30 mg och 895 med 15 mg i minst 12 månader. Inga kliniskt relevanta skillna-
der noterades i biverkningsprofilen jämfört med de tidigare godkända indikationerna.  
 
De vanligast rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektion, akne och herpes simplex. 
Merparten av biverkningarna var dosberoende med en högre frekvens vid dosen 30 mg. I de 
flesta fall kunde biverkningarna hanteras genom dosuppehåll och/eller behandling utan att det 
ledde till studieavbrott. Underlaget för att kunna bedöma säkerhet hos ungdomar är fortfa-
rande begränsat, men tillgängliga data tyder på en liknande säkerhetsprofil som hos vuxna 
[16].  
 
 
TLV:s diskussion 
Företaget anser att studierna som genomförts med upadacitinib i monoterapi är mest relevanta 
för ansökan, då de menar att behandling i dessa studier i högre grad speglar svensk klinisk 
praxis än vad som är fallet i studierna med kombinationsterapi. Placeboarmen i studierna mot-
svarar jämförelsealternativet för måttlig AD, bästa understödjande behandling, eftersom det 
första steget i rescue-behandlingen utgjordes av TCS som sedan kunde trappas upp till orala 
kortikosteroider.  
 
Den expert TLV anlitat beskriver att ett vanligt behandlingsupplägg är att kombinera mjukgö-
rande kräm med en systembehandling, och TCS kan då användas som tilläggs-/rescuebehand-
ling. Ett mer långvarigt behov av TCS kan däremot tyda på behandlingssvikt av 
systembehandlingen och eventuellt leda till ett byte av läkemedel. Med hänseende till detta har 
TLV i utredningen främst sett till resultatet av behandling i monoterapi, men noterar att upa-
dacitinib även i kombinationsbehandling visat kliniskt relevant effekt jämfört med placebo.  
 
Populationerna i de aktuella studierna är patienter med måttlig till svår atopisk dermatit. Svå-
righetsgraden är definierad utifrån internationellt använda bedömningsskalor som är veder-
tagna inom området. Då sjukdomen ofta går i skov och yttringarna kan påverkas av 
årstidsväxlingar och olika förvärrande faktorer är gränsen mellan måttlig och svår atopisk der-
matit ibland otydlig [19]. Trots det skiljer sig behandlingen mellan måttlig och svår dermatit 
delvis åt och därmed även de jämförelsealternativ som bedöms som relevanta i ansökan. Före-
taget har analyserat studieresultatet på subgruppsnivå, och visat att upadacitinib har effekt 
både i den sammanslagna gruppen måttlig till svår, samt i grupperna var för sig.  
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Patientpopulationen i HEADS-Up omfattar endast vuxna patienter som fått upadacitinib i do-
sen 30 mg eller dupilumab 300 mg. Dupilumab är det relevanta jämförelsealternativet för 
gruppen ungdomar och godkänd dos av upadacitinib för ungdomar är 15 mg. Likväl anser TLV 
att studieresultatet är av intresse eftersom det är en direkt jämförande studie mellan de två 
aktuella läkemedlen, samt att företaget presenterat underlag som visar att upadacitinib ger 
likvärdig effekt hos ungdomar och vuxna. Då studien visat en bättre behandlingseffekt av upa-
dacitinib jämfört med dupilumab stödjer detta företagets antagande om jämförbar effekt.  
 
TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att MEASURE-Up 1, MEASURE-Up 2 och AD-Up är representativa för den 
svenska patientpopulationen som subventionsansökan avser, det vill säga patienter med mått-
lig till svår atopisk dermatit som är aktuella för systemisk behandling.  
 
EMA konstaterar i sin granskning att studierna tydligt har visat en kliniskt relevant och stat-
istiskt säkerställd effekt av upadacitinib jämfört med placebo vid atopisk dermatit. Motsva-
rande resultat har uppnåtts för subgrupperna vuxna patienter respektive ungdomar. 
Upadacitinib var också generellt väl tolererat i de kliniska studierna vilket är i linje med erfa-
renhet från tidigare godkända indikationer. TLV bedömer därför att behandlingseffekten av 
Rinvoq är bättre än effekten av bästa understödjande behandling vid måttlig atopisk dermatit.  
 
 

2.12 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 
Det saknas direkt jämförande studier för att bedöma effekten av upadacitinib och baricitinib. 
Företaget redovisar därför en indirekt jämförelse i form av en nätverksmetaanalys, där upa-
dacitinib jämförs med andra avancerade systemiska behandlingar för måttlig till svår AD [20]. 
Analysen inkluderar [------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------]. För att identifiera relevanta studier till 
nätverksmetaanalysen har företaget gjort en systematisk litteraturgenomgång i enlighet med 
rekommendationer från Cochrane, National Institute for Health and Care Excellence, (NICE), 
och the Centre for Reviews and Dissemination (CRD) [21]. Nätverksmetaanalysen utfördes en-
ligt metodologiska riktlinjer från NICE. 
 
Studier med och utan samtidig behandling med topikala kortikosteroider hanterades i separata 
nätverk. I enlighet med vad som tidigare angetts under 2.4.1 bedömer TLV att nätverket för 
monoterapibehandling är mest relevant. 
Utfallsmått som utvärderades var: 

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

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

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

Effekten utvärderades [----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------]. Inklusionskriterier avseende studiepopulationerna var [---
----------------------------------------------------------]. Grundläggande patientkaraktäristika var 
generellt jämförbar mellan studierna men vissa skillnader fanns [---------------------------------
-------------------------------------------------------------]. Utöver dessa identifierade skillnader 
mellan studiepopulationerna konstaterades att [-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------].  
 
Fyra statistiska modeller undersöktes i analysen: Fixed Effects och Random Effects, med eller 
utan justering för skillnader i placebosvar. Modellerna har utvärderats och jämförts i enlighet 
med vad som rekommenderas i stöddokument framtagna av NICE, och Fixed Effect utan ju-
stering bedömdes vara den mest metodologiskt lämpade. 
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Resultat 
I resultaten från nätverksmetaanalysen är det framför allt jämförelsen mellan upadacitinib och 
baricitinib samt dupilumab som är av intresse för subventionsansökan. Den indirekta jämfö-
relsen visar att upadacitinib (15 mg och 30 mg) gav [------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------] [20]. [------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------] I 
jämförelsen med dupilumab uppvisade upadacitinib (15 mg och 30 mg) -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------]. 
 
Tabell 5. Procentandel av patienterna som uppnått effekt, monoterapinätverket 

 EASI-75 IGA 0/1 EASI-90 EASI-50 Förbättring i NRS ≥4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  

 
  
TLV:s diskussion 
TLV bedömer att nätverksmetaanalysen och den systematiska litteraturgenomgången som in-
går är genomförda i enlighet med internationell standard. Dock finns det kvarstående faktorer 
som kan medföra osäkerhet i tolkning av resultaten. Nätverksmetaanalyser bygger på antagan-
det att de ingående studierna är homogena vad gäller bland annat patientkaraktäristika. Före-
taget hanterar denna osäkerhetsfaktor genom att undersöka olika modeller för den statistiska 
analysen och effekten av justering för skillnader i studiernas placebosvar.  
 
TLV har i första hand bedömt resultatet från nätverket med monoterapistudier, men noterar 
att analysresultatet är liknande i nätverket för kombinationsterapi. 
 
De studier med upadacitinib som ingår i monoterapinätverket är de tidigare redovisade 
MEASURE-Up 1 och MEASURE-Up 2, vars populationer inkluderar vuxna patienter samt ung-
domar (>12 år) med både måttlig och svår sjukdom. Eftersom subgruppsanalysen av studiere-
sultaten visar att upadacitinib ger en jämförbar behandlingseffekt i båda patientgrupperna, 
anser TLV att resultatet från den sammanslagna populationen kan användas för att utvärdera 
effekten avseende svår atopisk dermatit. I likhet med detta anser TLV att studierna utgör ade-
kvat underlag för att bedöma effekt hos ungdomar, eftersom ungdomar ingår i studiepopulat-
ionen och företaget även har visat att effekten hos ungdomar och vuxna är likvärdig.  
 
TLV har också tagit del av en indirekt jämförelse som publicerats av ICER, Institute for Clinical 
and Economic Review [19]. Även detta är en nätverksmetaanalys där man jämför läkemedel 
använda i monoterapi för behandling av måttlig till svår AD. De ingående läkemedlen är upa-
dacitinib, baricitinib, abrocitinib, tralokinumab och dupilumab. 
 

len har belagts med sekretess med stöd 30 kap 23§ Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 

 
Tabellen har belagts med sekretess med stöd 30 kap 23§ Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
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De studier med baricitinib som ingår i analysen utvärderar endast doseringen 1 respektive 2 
mg. Upadacitinib visade här bättre effekt än baricitinib men eftersom resultaten avser en lägre 
dos än den som rekommenderas i Sverige kan detta inte användas för att dra slutsatser om 
relativ effekt. 
 
I jämförelse med dupilumab (300 mg) hade upadacitinib 30 mg större sannolikhet att uppnå 
de utvärderade effektmåtten EASI-75 och EASI-90. För upadacitinib 15 mg sågs ingen statist-
iskt signifikant skillnad vid jämförelse med dupilumab. TLV anser att resultaten från ICER 
stödjer antagandet om åtminstone jämförbar effekt mellan upadacitinib och dupilumab vid 
svår atopisk dermatit.  
 
 
 
 
TLV:s bedömning:  
Indirekta jämförelser medför alltid ett mått av osäkerhet kring de resultat som genereras och 
resultaten från en indirekt jämförelse kan aldrig uppnå samma evidensgrad som en direkt jäm-
förande studie. TLV bedömer dock att studierna i den indirekta jämförelsen är tillräckligt väl 
matchade med avseende på studiedesign och patientpopulation. 
  
TLV bedömer att den indirekta jämförelsen företaget inkommit med utgör tillräcklig evidens 
för att visa att behandlingseffekten av upadacitinib är åtminstone jämförbar med behand-
lingseffekten av baricitinib vid svår atopisk dermatit hos vuxna.  
 
TLV bedömer även att analysen visat att behandlingseffekten av upadacitinib är åtminstone 
jämförbar med dupilumab vid svår atopisk dermatit hos ungdomar. Detta stöds även av resul-
taten från den direkta jämförelsen i HEADS-Up. 
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3 Hälsoekonomi 
De hälsoekonomiska analyserna delas upp i jämförelser mellan behandling för svår atopisk 
dermatit (AD) och behandling för måttlig AD. För behandling av svår AD har företaget inkom-
mit med en kostnadsjämförelse mellan Rinvoq och två läkemedel som anses vara relevanta 
jämförelsealternativ: 

• Rinvoq jämförs mot både Olumiant och Dupixent i en kostnadsjämförelse för svår AD. 

För att visa att kostnaderna för Rinvoq är rimliga i relation till nyttan för behandling av måttlig 
AD har företaget inkommit med en kostnadsnyttoanalys där relevant jämförelsealternativ an-
ses vara bästa understödjande behandling (BSC, best supportive care): 

• Rinvoq jämförs mot BSC i en kombinerad analys med ett beslutsträd och en Markov-

modell för måttlig AD. 

Kostnadsjämförelse för behandling av svår atopisk dermatit 
I företagets kostnadsjämförelse beräknas den årliga behandlingskostnaden för svår AD med 
tre olika behandlingsalternativ; Rinvoq, Olumiant och Dupixent. I analysen används antagan-
den om läkemedelsdosering som ligger i linje med TLV:s tidigare utvärderingar av svår AD1, 
och där den uppskattade läkemedelskostnaden per dos multipliceras med antal behandlings-
tillfällen per år. Behandlings kostnaden beräknas som den genomsnittliga årliga kostnaden 
under de tre första behandlingsåren. 
 
Samtliga behandlingsalternativ i analysen omfattas av sidoöverenskommelser med region-
erna, däremot har företaget använt sig av jämförelsealternativens AUP i kostnadsjämförelsen 
eftersom de faktiska kostnaderna (kostnad efter återbäring) är belagda med sekretess.  
 
För Rinvoq har företaget använt priset efter återbäring i grundscenariot. I beräkningarna antas 
att den lägre dosen, 15 mg, kommer användas i [---] procent av fallen och den högre dosen, 30 
mg, kommer användas i [---] procent av fallen. Utifrån rekommenderad dosering (se avsnitt 
2.5) och antagandet om doseringsfördelningen tas ett viktat medelvärde för beräkning av lä-
kemedelskostnaden fram. Samtliga läkemedelskostnader redovisas under avsnitt 3.6.1.  
 
Kostnadseffektivitetsanalys för behandling av måttlig atopisk dermatit 
I företagets hälsoekonomiska analys av kostnadseffektiviteten för behandling av måttlig ato-
pisk dermatit jämförs Rinvoq med BSC. Det finns i dagsläget ingen behandling för måttlig ato-
pisk dermatit inom läkemedelsförmånerna, varför företaget anser att BSC är det relevanta 
jämförelsealternativet.  
 
Det första behandlingsåret i företagets hälsoekonomiska modell återspeglas i ett beslutsträd 
där den initiala, kortsiktiga effekten av behandlingen avgör hur patienterna fortsätter in i Mar-
kovmodellen från och med år två. En schematisk bild på beslutsträdet och Markovmodellen 
visas i figur 4 och 5.  
 
Beslutsträd – år 1 
I beslutsträdet delas patienter upp mellan de som står på behandling med Rinvoq och de som 
får BSC. Efter 16 veckor görs en klinisk bedömning av patienternas behandlingssvar och de-
las därefter upp utifrån utfallet. De som står på Rinvoq och når kriteriet för behandlingssvar 
vid 16 veckor, mätt med EASI-752,3, bedöms ha ett behandlingssvar och kvarstår på behand-
ling året ut. Dessa patienter går sedan in i Markovmodellen som responders. De som inte 
uppnått EASI-75 avslutar behandling med Rinvoq och behandlas istället med BSC resten av 
året. Dessa patienter går in i Markovmodellen som non-responders. 
 

 
1 Jysleca dnr. 2946/2020; Olumiant dnr. 3411/2020, Dupixent dnr. 3413/2017 
2 Instrumentet Eczema Area and Severity Index mäter svårighetsgraden av eksem och i vilken utsträckning patienter påverkas 
3 EASI-75 innebär en minst 75%-ig minskning i EASI från baslinjen 
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Patienterna som från början får BSC kvarstannar på samma behandling oavsett behandlings-
svar. Däremot går de in i Markovmodellen som antingen responders eller non-responders be-
roende på om de uppnått kriteriet för behandlingssvar vid vecka 16 eller inte. En schematisk 
bild på hur patienterna delas in i beslutsträdet visas i figur 4.  
 

 
Figur 4. Schematisk figur av beslutsträdet som representerar det första året i modellen. 
 
 
Markovmodell – år 2+ 
Varje modellcykel representerar ett år och modellen antar en livstidshorisont. Populationsdata 
såsom startålder (33,8 år) och kroppsvikt är hämtade från fas III-studierna4, likaså effektdata 
och livskvalitetsvikter, medan fördelningen mellan män och kvinnor är modifierat till 50/50 
för att anpassas till en svensk kontext. Modellen tar ett samhällsperspektiv i grundscenariot, 
där indirekta kostnader såsom produktivitetsförluster och resekostnader inkluderas. Alla kost-
nader och effekter diskonteras med tre procent årligen efter första året.  
 
Från beslutsträdet kan patienterna gå in i Markovmodellen (figur 5) i tre olika stadier; som 
responder (svarar på behandling) på Rinvoq, som responder på BSC, eller som non-responder 
(svarar inte på behandling) på BSC. I stadiet non-responder på BSC finns både patienter som 
inte svarat på behandling med Rinvoq och därmed övergått till BSC, samt patienter som från 
början fått BSC men där behandlingssvar uteblivit. En patient som avbrutit behandling med 
Rinvoq och gått över till BSC kan inte återgå till aktiv behandling med Rinvoq igen utan stannar 
kvar som non-responder och antar samtidigt den minskade livskvalitet som förknippas med 
detta hälsostadie. Samtliga patienter kan från alla stadier när som helst förflyttas till hälsosta-
diet död (death).  

 
4 MEASURE-Up 1, MEASURE-Up 2 och AD-Up 
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Figur 5. Schematisk figur av Markovmodellen som visar hur patienter kan förflyttas mellan olika hälsostadier. 
 
TLV:s diskussion 
Eftersom det i dagsläget saknas behandlingsalternativ för patientpopulationen med måttlig AD 
inom förmånen anses företagets val av jämförelsealternativ, bästa understödjande behandling, 
vara rimligt (se avsnitt 2.8 för en mer detaljerad beskrivning av valet av jämförelsealternativ). 
TLV noterar att företagets val av modellstruktur är relevant för att utvärdera sjukdomens pro-
gression och är också samstämmigt med tidigare utvärderingar av indikationen av TLV (dnr 
3411/2020 och 3413/2017) och NICE [22]. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets val av modellstruktur i hög grad speglar be-
handlingsförloppet för de aktuella patienterna och anses därför vara relevant för att bedöma 
kostnadseffektiviteten för behandling med Rinvoq jämfört med bästa understödjande behand-
ling för måttlig atopisk dermatit.  

3.1 Effektmått 
Effektmåtten som inkluderas i modellen är klinisk effekt, biverkningar, behandlingsavbrott 
och mortalitet. 

3.2 Klinisk effekt 
Modellen tillämpar data från de två fas III-studierna där Rinvoq utvärderades som monote-
rapi5 (inte kombinerat med andra läkemedel) för att beskriva sannolikheten för patienter med 
måttlig AD att uppnå EASI-75 (Eczema Area and Severity Index). Patienter som uppnår en 75-
procentig förbättring enligt EASI-kriterierna vid vecka 16 i de kliniska studierna bedöms svara 
på behandling, och stannar därmed kvar på Rinvoq. För resterande patienter som inte uppnår 
EASI-75 avbryts behandling med Rinvoq. Ett behandlingsavbrott är dels förknippat med mins-
kad livskvalitet, dels högre resursutnyttjande inom vården. 
  
I modellen används ett poolat värde från de två studierna för att få fram den uppskattade kli-
niska effekten, det vill säga sannolikheten att nå EASI-75 och kvarstanna på behandling:  
 
(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴å𝑝𝑝 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸75 𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝𝐴𝐴𝑠𝑠𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴å𝑝𝑝 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸75 𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝𝐴𝐴𝑠𝑠𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝 2)

(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝𝐴𝐴𝑠𝑠𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝𝐴𝐴𝑠𝑠𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑝𝑝 2)
 

 
 
Utöver EASI-75 beaktar modellen även de patienter som når EASI-90. Sannolikheten för en 
patient att nå EASI-90 beräknas på samma sätt som för EASI-75 och förknippas med ytterli-
gare livskvalitetsvinster (se avsnitt 3.5).  

 
5 MEASURE-Up 1 och MEASURE-Up 2 
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I en scenarioanalys har företaget använt effektmåttet EASI-90 som det avgörande kriteriet för 
behandlingssvar istället för EASI-75, för att undersöka vilken påverkan ett högre krav på be-
handlingssvar har för utfallet. Sannolikheten för att uppnå behandlingssvar på respektive be-
handling redovisas i tabell 6, uppdelat på de två effektmåtten. 
 
Tabell 6. Andel patienter på respektive behandling som når behandlingssvar, definierat utifrån de olika effektmåtten 
EASI-75 och EASI-90. 

 
Trots att den kliniska bedömningen om behandlingssvar sker vid vecka 16 i studierna har fö-
retaget tillämpat ett tidigt behandlingssvar i modellen redan vecka två för patienter på Rinvoq, 
och vecka sex för patienter på BSC. Detta motiveras med att studiedata tyder på att många 
patienter får en behandlingseffekt tidigare än vecka 16.  
 
Studierna som ligger till grund för den hälsoekonomiska analysen jämför Rinvoq mot placebo. 
Behandlingseffekten som uppnås i placebo-behandlade patienter antas vara densamma som 
för patienter på BSC. Patienter i placeboarmen tilläts använda topikal behandling och kunde 
eskalera till systemisk behandling (orala kortikosteroider) vid behov, vilket anses motsvara den 
understödjande behandling som ges idag. Därför används de kliniska effektmåtten för placebo-
armen i studierna som ett surrogatmått för BSC-armen i modellen.  
 
TLV:s diskussion 
Effektdata från de två kliniska fas III-studierna MEASURE-Up 1 och 2 slås samman genom en 
naiv poolning av effektmåtten EASI-75 och EASI-90. Eftersom de två studierna är identiska i 
studiedesign och resultaten är mycket liknande anser TLV att en poolning av resultaten är rim-
lig, vilket även EMA har bedömt [16].   
 
Företaget använder både EASI-75 och EASI-90 som effektmått i modellen och antar att EASI-
90 är förknippat med högre livskvalitet (se avsnitt 3.1.4 för mer detaljerad beskrivning), något 
som TLV:s kliniska expert anser vara rimligt. Däremot föreligger det osäkerheter kring när 
behandlingssvar, om det uppstår, ska tillämpas i modelleringen. TLV:s kliniska expert anser 
att det finns patienter som kan få ett tidigt behandlingssvar men att få det redan efter två 
veckor är osannolikt för de flesta patienter. EMA har i sin utvärdering av Rinvoq förordat att 
man bör överväga att avbryta behandling om terapisvar uteblivit efter 12 veckor, vilket också 
framgår i produktresumén. Med anledning av detta samt osäkerheten kring när ett eventuellt 
tidigt behandlingssvar uppnås, anser TLV att tillämpning av behandlingssvar vecka 12 i mo-
dellen bäst speglar verkligheten [16].   

3.3 Behandlingsavbrott 
Sannolikheten som företaget antar för behandlingsavbrott för patienter som står på Rinvoq 15 
mg är [---] procent och på Rinvoq 30 mg [---] procent, med start från det andra behandlings-
året. Sannolikheterna kommer från de kliniska studierna och baseras på patienter som ur-
sprungligen definierades som responders, men som av olika anledningar inte stannat kvar på 
behandling. Ett behandlingsavbrott är dels förknippat med minskad livskvalitet, dels högre 
resursutnyttjande inom vården. 
 
I behandlingsarmen för BSC kan inget behandlingsavbrott ske, däremot antas behandlingsef-
fekten avta över tid, för att kompensera för att patienter inte kan avbryta behandlingen. Före-
taget menar dessutom att andelen patienter på BSC som når EASI-75 troligtvis är högre i 
studierna än i verkligheten. Företaget har inkluderat två olika alternativ för att beskriva den 

Effektmått  Andel som får behand-
lingssvar på  Rinvoq 15 
mg (%) (CI) 

Andel som får behand-
lingssvar på Rinvoq 30 
mg (%) (CI) 

Andel som får be-
handlingssvar på BSC 
(%) (CI) 

EASI-75  [----] ([-----]) [----] ([-----]) [----] ([-----]) 
EASI-90 [----] ([-----]) [----] ([-----]) [----] ([-----]) 
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avtagande effekten i modellen. Scenarierna som företaget tillämpar kommer från NICE utvär-
dering av dupilumab för atopisk dermatit [22, 23] och presenteras nedan i tabell 7. Gemensamt 
för de två scenarierna är att alla eller nästan alla patienter på BSC har förlorat behandlingsef-
fekt efter cirka fem års behandling. 
 
I ett ytterligare, enligt företaget mycket konservativt, scenario kan antagandet om avtagande 
effekt för BSC helt ersättas med en teoretisk möjlighet till behandlingsavbrott för dessa pati-
enter, så kallat pseudo-diskontinuering. I detta fall skulle det innebära att modellen applicerar 
samma avbrottsfrekvens ([---]) för patienter på Rinvoq som för patienter på BSC.  
 
Tabell 7. Scenarier för modellering av avtagande behandlingseffekt för patienter som behandlas med BSC. 

3.4 Mortalitet och biverkningar 
Risken för mortalitet som tillämpas i modellen kommer från den generella populationen och 
är anpassad efter ålder och kön, men är inte justerad specifikt för populationen som behandlas 
för atopisk dermatit.  
 
Sannolikheterna för biverkningarna som inkluderas i modellen är hämtade ur studierna 
MEASURE-Up 1 och 2 och är förknippade med ytterligare resursutnyttjande. Biverkningarna 
är sådana som är vanligast förekommande inom behandling med JAK-hämmare eller syste-
misk behandling för atopisk dermatit. Företaget inkluderar inget avdrag i livskvalitet för bi-
verkningar eftersom livskvalitetsvikterna kommer från de egna studierna. Därigenom 
förväntas biverkningarna som uppstår inom ramen för studierna ge utslag i de livkvalitetsvik-
ter som genereras och används i modellen.  
 
Utöver biverkningarna antas patienter få skovviska perioder med ett förvärrat sjukdomstill-
stånd (flares). Ett skov är förknippat med ytterligare kostnader i form av telefonkontakt med 
dermatolog samt behandling med prednisolon (se avsnitt 3.8). 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att både EASI-75 och EASI-90 är relevanta effektmått på 
behandlingssvar att beakta i modellen. Däremot bedömer TLV att behandlingssvar bör tilläm-
pas först vecka 12, när den kliniska utvärderingen av behandlingssvar sker.  
 
TLV bedömer även att det är rimligt att anta en avtagande behandlingseffekt till följd av lägre 
följsamhet till behandling för patienter som behandlas med bästa understödjande behandling, 
men att det föreligger stora osäkerheter i bedömningen av hur stor denna effekt är över tid.  
 

3.5 Hälsorelaterad livskvalitet 
Livskvalitetsvikterna i företagets grundscenario är baserade på ett poolat utfallsmått från de 
två kliniska studierna MEASURE-Up 1 och 2, för populationen med måttlig sjukdom. I mo-
dellen inkluderas även alternativen att använda livskvalitetsvikter för hela populationen med 
måttlig till svår AD, antingen från samtliga tre studier (MEASURE-Up 1 och 2 samt AD-Up) 
eller enbart från MEASURE-Up 1 och 2. I studierna mättes livskvalitet med EQ-5D-5L och 
beräknades med den brittiska tariffen [24], för att sedan omvandlas till EQ-5D-3L [25].  

 
6 NICE utvärdering av dupilumab (TA534), avtagande effekt för BSC-armen 
7 NICE utvärdering av dupilumab (TA534), avtagande effekt för BSC-armen, NICE egna reviderade grundscenario 

År  Andel patienter som förlorat behand-
lingseffekt av BSC (%) – företagets 
grundscenario6 

Andel patienter som förlorat behand-
lingseffekt av BSC (%) – alternativt 
scenario7 

År 2 83,6 25 
År 3 88,8 50 
År 4 92,5 75 
År 5 93,8 100 
År 6 96,5 100 
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Den största skillnaden mellan de olika scenarierna är att nyttovikten för patienternas utgångs-
läge före behandling är högre för patienter med endast måttlig sjukdom. Livskvalitetsvikterna 
för samtliga scenarier redovisas i tabell 8 nedan.  
 
Tabell 8. Scenarier med livskvalitetsvikter som kan appliceras i modellen. 

Responder = svarar på behandling, Non-responder = svarar inte på behandling.  
 
Utöver EASI-75 beaktar modellen även de patienter som når EASI-90. Företaget antar att nå 
EASI-90 är förknippat med ytterligare livskvalitetsvinster, vilket återspeglas i modellen genom 
att ett viktat medelvärde av de som svarar på behandling genom EASI-75 respektive EASI-90 
används för samtliga patienter som är responders. Viktningen baseras på andelen som uppnår 
respektive utfallsmått, vilket innebär att livskvalitetsvikten som är förknippad med att svara 
på behandling är oberoende av vilken behandling som ges, men ju högre andel patienter som 
uppnår önskad effekt, desto tyngre vikt åt den högre livskvaliteten. Viktningen beskrivs i tabell 
9 nedan.  
 
Tabell 9. Viktade livskvalitetsvikter som används i modellen för patienter som svarar på respektive behandling 

*livskvalitetsvikter som används i modellen för hälsotillstånd med behandlingssvar (responders).  
 
TLV:s bedömning: Eftersom den ansökta populationen endast innefattar patienter med 
måttlig atopisk dermatit bedömer TLV att det är dessa livskvalitetsvikter som ska tillämpas i 
modellen. Vidare anser TLV att det är rimligt att använda viktade livskvalitetsvikter för att 
beakta den ytterligare livskvalitet som patienter upplever vid särskilt förbättrat sjukdomstill-
stånd (EASI-90).  
 

3.6 Kostnader och resursutnyttjande 
Företaget inkluderar både direkta och indirekta kostnader i sitt grundscenario och redovisar 
därför läkemedelskostnader (aktiv behandling och bakgrundsbehandling), behandlingsrelate-
rade kostnader, kostnader för vårdutnyttjande och resekostnader samt produktivitetsförluster 
till följd av förlorade arbetsdagar.  

3.6.1 Kostnader för läkemedlet 
I kostnadsjämförelsen för svår AD används läkemedelspriser för Rinvoq, Olumiant och Dupix-
ent. I kostnadsnyttomodellen för måttlig AD används läkemedelskostnader för Rinvoq enbart, 
övriga kostnader i modellen innefattar vårdkostnader och kostnader kopplade till resursut-
nyttjande.  
 
 

 MEASURE-Up 1 and 2, 
måttlig atopisk dermatit  
(företagets grundscenario) 

MEASURE-Up 1 and 2, 
AD-Up, hela popula-
tionen 

MEASURE-Up 1 and 2, 
hela populationen 

Utgångsläge [----] [----] [----] 
Medel vecka 16 (alla) [----] [----] [----] 
EASI-75 (responder) [----] [----] [----] 
EASI-90 (responder) [----] [----] [----] 
Non-responder [----] [----] [----] 

Behandling Livskvalitetsvikter 
från MEASURE-Up 1 
och 2 

Klinisk effekt  Andel som uppnår 
respektive effekt-
mått 

Viktade 
livskvali-
tetsvikter* 

EASI-75 EASI-90 EASI-75 EASI-90 EASI-75 EASI-90 
Rinvoq 15 mg [----] [----] [----] [----] [----] [----] [----] 
Rinvoq 30 mg [----] [----] [----] [----] [----] [----] [----] 
BSC [----] [----] [----] [----] [----] [----] [----] 
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Rinvoq 
Rinvoq finns tillgängligt i två doser; 15 mg och 30 mg. Den lägre dosen är dels tänkt att använ-
das som startdos innan en ökning till 30 mg är lämplig, dels avsett för patienter som når till-
räckligt behandlingssvar med 15 mg och därmed inte behöver höja styrkan, samt avsett för 
ungdomar och äldre. 
 
Ansökt pris för Rinvoq med den lägre styrkan på 15 mg är 8 414,08 kronor (AUP) för 28 ta-
bletter och 29 349,96 kronor (AUP) för 98 tabletter. För den högre styrkan 30 mg är ansökt 
pris 17 015,84 kronor (AUP) för 28 tabletter. Rekommenderad dos är en tablett per dag.  
 
Sedan företaget ansökte om subvention för indikationen atopisk dermatit har företaget sänkt 
priset på förpackningarna med styrkan 15 mg. Företagets grundscenario baseras på den för-
packningskostnad som var aktuell vid tidpunkten ansökan skickades in till TLV. TLV använder 
det aktuella priset för januari 2022 i beräkningarna. Prisförändringen innebär en total sänk-
ning om 1,1 procent.  
 
Med antagandet att den lägre dosen, 15 mg, kommer användas i [---] procent av fallen och den 
högre dosen, 30 mg, kommer användas i [---] procent av fallen uppgår den årliga kostnaden 
för behandling med Rinvoq vid svår atopisk dermatit till [--------] kronor per patient till ansökt 
AUP.  
 
I oktober 2020 ingick företaget och regionerna en sidoöverenskommelse avseende Rinvoq (dnr 
1807/2020). Sidoöverenskommelsen som tecknats omfattar all försäljning av Rinvoq och in-
nebär att kostnaden för användning minskar.  
 
Olumiant 
Olumiant finns i två styrkor (2 mg och 4 mg) och i två förpackningsstorlekar (28 och 98 tablet-
ter). I företagets analys används förpackningen med styrkan 4 mg och 98 tabletter, vilken kos-
tar 27 795,50 kronor (AUP). Den rekommenderade dosen är 4 mg dagligen, vilket utgör en 
årlig behandlingskostnad per patient om 103 524 kronor.  
 
Dupixent 
Dupixent kommer i en förpackning om två förfyllda injektionssprutor eller -pennor, i vardera 
styrkan 200 mg respektive 300 mg. En förpackning kostar 11 264 kronor (AUP) oavsett styrka. 
Den rekommenderade dosen för barn med en kroppsvikt över 60 kg, samt ungdomar 12-17 år, 
är den rekommenderade dosen en inital startdos om antingen 400 mg (2x200 mg) eller 600 
mg (2x300 mg), följt av en dos varannan vecka. För vuxna är den rekommenderade dosen en 
initial startdos om 600 mg (2x300 mg), följt av en dos varannan vecka. Eftersom förpack-
ningen kostar lika mycket oavsett styrka blir behandlingskostnaden densamma för de flesta 
barn och ungdomar, som vuxna, det vill säga 148 312 kronor per patient och år.  
 
Tabell 10. Läkemedelskostnader som används i kostnadsjämförelsen och modellen. 

*med antagandet om användning för Rinvoq 15 och 30 mg är [---] % respektive [---] %.  
 
TLV:s diskussion 
Rinvoq kommer i flera styrkor och förpackningar. Vilken styrka som används beror på patien-
tens behov, vilket företaget har antagit fördelar sig som [----] mellan styrkorna 15 respektive 

Läkemedel Kostnad per 
förpackning 
(AUP) 

Dos per förpack-
ning 

Doser per år Genomsnittlig behand-
lingskostnad per år över 
tre år (AUP) 

Rinvoq 15 mg 8 414,08 kr 28 365 [--------] kr* 
Rinvoq 30 mg 17 015,84 kr 28 365 
Olumiant 27 795,50 kr  98 365 103 524 kr 
Dupixent 11 264 kr 2 År 1: 27 

År 2: 26 
148 312 kr 
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30 mg8. Företagets antagande grundar sig i ett utlåtande från företagets kliniska experter. TLV 
anser att det är svårt att uppskatta vilken dosfördelning som kommer användas i klinisk praxis. 
Olika antaganden om fördelningar i vilken utsträckning respektive styrka används varieras 
därför i känslighetsanalyser. För Rinvoq 15 mg använder företaget förpackningen med 28 do-
ser i beräkningarna, vilket innebär att förpackningen med lägst enhetskostnad (98 doser) inte 
används i detta fall.  
 
Företagen som marknadsför jämförelsealternativen Olumiant och Dupixent har också tecknat 
en sidoöverenskommelse med regionerna som innebär att kostnaden för användning av läke-
medlen minskar efter återbäring. Däremot har Olumiant och Dupixent bedömts vara kostnads-
effektiva till ansökt AUP (dnr 3411/2020 och dnr 3413/2017). Därför bedömer TLV att det är 
rimligt att jämföra Rinvoq mot Olumiants och Dupixents fastställda AUP.  
 
Den exakta kostnaden efter återbäring som sidoöverenskommelsen reglerar omfattas av sek-
retess och redovisas därför inte. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att fördelningen av doserna 15 mg och 30 mg som upp-
skattats till [----] respektive [----] procent är rimlig. Antagandet är dock förknippat med osä-
kerheter och varieras i känslighetsanalyser. 
 
TLV bedömer att det är rimligt att använda jämförelsealternativens fastställda pris (AUP) i 
kostnadsjämförelsen eftersom läkemedlens inträde i läkemedelsförmånerna är under förut-
sättning att ansökt AUP är ett rimligt pris i förhållande till nyttan. 
 

3.7 Vårdkostnader och resursutnyttjande  
Resursutnyttjande skiljer sig mellan patienter som svarar på behandling eller inte, men är obe-
roende av vilken behandling patienten står på, se tabell 11. Uppgifter om kostnader är dels 
baserade på Södra sjukvårdsregionens prislistor från 2021 [26], dels från annan litteratur [27, 
28]. 
 
Företagets antagande om vårdförbrukningen baserat på behandlingssvar (responder) och ute-
blivet behandlingssvar (non-responder) baseras både på företagets kliniska experters utlå-
tande samt TLV:s grundscenario vid utvärdering av Dupixent för svår atopisk dermatit (dnr. 
3413/2017). Grundperspektivet är att vårdförbrukningen beror på hur väl patienten svarar på 
behandling, snarare än sjukdomens svårighetsgrad.  
 
Tabell 11. Antal vårdresurser och kostnader som används i modellen. 

Responder = svarar på behandling, Non-responder = svarar inte på behandling.  

 
8 Fördelning av doserna i de kliniska studierna beskrivs under avsnitt 2.11 

Vårdresurs Kostnad (SEK) Non-responder Responder år 1+ 

Besök hos allmänläkare 1 737 kr 1,25 0,50 
Dermatologbesök (läkare) 5 286 kr 6 2 
Dermatologbesök (sjuksköterska) 4 938 kr 3,5 2,5 
Akutbesök 4 209 kr 1,25 0 
Sjukhusinläggning 45 899 kr 0,50 0 
UV-behandling 1 228 kr 39 6 
Mjukgörande bad 1 552 kr 6 0 
Psykologbesök 3 426 kr 2 0 
Mjukgörande kräm (g per vecka) 0,39 kr 500 250 
Topikala kalcineurinhämmare (g 
per vecka) 

8,05 kr 1,75 0 

Mätning blodvärden (Rinvoq) 43,50 kr 4 0 
Mätning blodvärden (BSC) 43,50 kr 4 4 
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TLV:s diskussion 
Vårdresursförbrukningen i analysen motsvarar en genomsnittspatient med måttlig atopisk 
dermatit, uppdelat på huruvida patienten svarar på behandling eller inte. Antaganden om re-
sursförbrukning bygger på expertutlåtanden och utgör en osäkerhet i analysen eftersom det 
inte går att fastställa några exakta siffror. Företaget har använt sig av samma vårdresursför-
brukning som ingick i TLV:s grundscenario vid utvärdering av Dupixent för svår atopisk der-
matit (dnr. 3413/2017) och fått expertutlåtanden som bekräftar att dessa antaganden 
fortfarande är aktuella. Vidare menar företaget att förbrukningen inte beror på sjukdomens 
svårighetsgrad utan snarare patienternas behov. Både Dupixent och Rinvoq ska användas av 
patienter som är i behov av systemisk behandling. TLV anser att behovet av vård, på gruppnivå, 
torde vara lägre för den ansökta patientgruppen med måttlig sjukdom än med svår sjukdom. 
Detta stöds också av TLV:s kliniska expert som har gett förslag på en justering av vårdförbruk-
ningen. Eftersom vårdresursförbrukningen utgör en osäkerhet i analysen använder TLV det 
konservativa antagandet om en lägre resursförbrukning i sitt grundscenario (se tabell 1 under 
Bilaga 2).  

3.8 Övriga direkta kostnader 
För de patienter som upplever skovvisa perioder av förvärrat sjukdomstillstånd (flares) antas 
en kostnad tillkomma för dels telefonkontakt med dermatolog (775,76 kronor), dels för be-
handling med prednisolon 5 mg eller 10 mg (1,12 kronor respektive 1,58 kronor). Den totala 
kostnaden för ett skov uppgår till 849,96 kronor per patient.  
 
Förekomst av biverkningar är också förknippade med ytterligare kostnader. I tabell 12 nedan 
redovisas kostnaderna tillsammans med sannolikheten för förekomst per modellcykel (år).  
 
Tabell 12. Sannolikhet och kostnader för biverkningar inkluderade i den hälsoekonomiska modellen 

NMSC, icke-melanom hudcancer 

 
9 https://ihe.se/wp-content/uploads/2016/05/IHE-Rapport-2016_1_.pdf 

Biverkning Vårdresurs Kostnad (SEK) Förekomst för respektive behandling 
Rinvoq 15 mg Rinvoq 30 mg BSC 

Injektionsreaktion Telefonkontakt 
dermatolog 

775,76 kr [----] [----] [----] 

Allergisk konjunktivit Telefonkontakt 
dermatolog 

775,76 kr [----] [----] [----] 

Infektiös konjunktivit  Telefonkontakt 
dermatolog 

775,76 kr [----] [----] [----] 

Oral herpes Telefonkontakt 
dermatolog 

775,76 kr [----] [----] [----] 

Herpes zoster Läkarbesök,  
infektion 

3 620,32 kr [----] [----] [----] 

Allvarlig hjärthändelse Specialistvård, 
hjärta 

85 335,16 kr [----] [----] [----] 

Venös tromboembolism Specialistvård, 
lungemboli 

50 162,00 kr [----] [----] [----] 

Maligniteter (exkl. 
NMSC) 

Total uppskattad 
kostnad9  

296 431,27 kr [----] [----] [----] 

Akne Telefonkontakt 
dermatolog 

775,76 kr [----] [----] [----] 

Nasofaryngit Telefonkontakt 
dermatolog 

775,76 kr [----] [----] [----] 

Övre luftvägsinfektion Telefonkontakt 
dermatolog 

775,76 kr [----] [----] [----] 



30 
Dnr 2006/2021  

3.9 Indirekta kostnader 
Företaget inkluderar indirekta kostnader i form av produktivitetsförluster och resekostnader. 
För produktivitetsförluster antas 60 procent av den analyserade populationen arbeta och ba-
serat på data från SCB gällande medellön och avgifter uppgår den årliga produktivitetsförlus-
ten till 2 299 kronor för patienter som svarar på behandling och 44 303 kronor för patienter 
som inte svarar på behandling.  
 
Resekostnader inkluderas för varje primär- och specialistvårdsbesök. Ett besök till och från 
primärvården antas innebära en 10 km lång resa med bil, motsvarande 18,50 kronor, medan 
besök till och från specialistvård antas innebära en 40 km lång resa med bil, motsvarande 74 
kronor.  
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att uppskattningar om förbrukade vårdresurser är för-
knippade med osäkerheter i den hälsoekonomiska modellen. TLV anser att behovet av vård, 
på gruppnivå, är lägre för den ansökta patientgruppen med måttlig sjukdom än med svår sjuk-
dom och tar därför en mer konservativ ställning vid antaganden om vårdresursutnyttjande.  
 
TLV beaktar inte, i enlighet med myndighetens praxis, indirekta kostnader i form av produk-
tivitetsförluster och resekostnader i sitt grundscenario, men bedömer att företagets underlag 
för kostnader i övrigt är rimligt.  
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4 Resultat 
I kostnadsjämförelsen framstår Rinvoq som ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med Olu-
miant och Dupixent för behandling av svår atopisk dermatit. Resultatet av kostnadsjämförel-
sen visas under avsnitt 4.1. Likaså framstår Rinvoq som ett kostnadseffektivt alternativ i den 
hälsoekonomiska modellen jämfört med bästa understödjande behandling (BSC) för behand-
ling av patienter med måttlig atopisk dermatit i både företagets (avsnitt 4.2.2) och TLV:s (av-
snitt 4.3.2) resultat. I båda grundscenarier beaktas kostnaden efter återbäring för Rinvoq, 
medan AUP används i känslighetsanalyser.  
 
I företagets grundscenario för måttlig atopisk dermatit är resultatet dominant till Rinvoqs för-
del, vilket innebär att behandling med Rinvoq är både kostnadsbesparande (-444 520 kronor) 
och bidrar till högre livskvalitet (+1,35 kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs)) för patienter med 
måttlig atopisk dermatit. I företagets känslighetsanalyser ändras inte utfallet utan Rinvoq är 
fortsatt dominant (avsnitt 4.2.3). 
 
I TLV:s grundscenario för måttlig atopisk dermatit blir resultatet cirka 83 000 kronor per vun-
net QALY. TLV:s känslighetsanalyser visar att resultaten är robusta (avsnitt 4.3.3).  

4.1 Företagets och TLV:s grundscenario för svår atopisk dermatit 
Resultatet i TLV:s grundscenario skiljer sig inte från företagets resultat av kostnadsjämförel-
sen för svår atopisk dermatit. Vid beaktande av kostnaden efter återbäring för Rinvoq blir be-
handlingskostnaden lägre än för jämförelsealternativen Olumiant och Dupixent. I tabell 13 
nedan visas de olika behandlingskostnaderna baserat på pris per dos och antingen AUP eller 
kostnad efter återbäring där det är känt.  
 
Tabell 13. Resultatet av kostnadsjämförelsen för svår atopisk dermatit 

*Viktat medelvärde av fördelning av doserna: [---]% använder 15 mg, [---]% använder 30 mg. 
 

4.2 Företagets grundscenario för måttlig atopisk dermatit 

 
I företagets grundscenario görs en rad viktiga antaganden som listas nedan: 

• Användning av doserna 15 mg och 30 mg fördelas enligt [---] respektive [---] procent 
• Effektmåttet EASI-90 beaktas i modellen och är förknippat med ytterligare livskvali-

tetsvinst 
• Tidigt behandlingssvar tillämpas för Rinvoq vid vecka två och för bästa understödjande 

behandling vid vecka sex  
• Behandlingseffekten för bästa understödjande behandling antas avta successivt för att 

nästan helt försvinna vid det femte behandlingsåret 

 
Rinvoq Olumiant Dupixent 

15 mg 30 mg 2/4 mg 200/300 mg 
Förpackningsstorlek (antal tabletter/ 
spruta/penna) 

28 st 28 st 98 st 2 st 

Kostnad per förpackning (AUP) 8 414,08 kr 17 015,84 kr 27 795,35 kr 11 264,21 kr 
Kostnad per dos (AUP) 300,50 kr 607,71 kr 283,63 kr 5 632,11 kr 
Kostnad per förpackning (efter åter-
bäring) 

[------] kr [------]kr - - 

Kostnad per dos (efter återbäring) [-----] kr [-----] kr - - 
Behandlingskostnad per år (AUP) [---------] kr* 103 524,95 kr 148 312,10 kr 
Behandlingskostnad per år (efter åter-
bäring) 

[-------]kr* - - 
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• Vårdresursförbrukningen antas vara densamma för patienter med måttlig atopisk der-
matit som patienter med svår atopisk dermatit 

• Indirekta kostnader såsom produktivitetsförluster och resekostnader inkluderas.  
 

 
I företagets grundscenario är behandling med Rinvoq jämfört med BSC kostnadsbesparande 
och mer effektiv, det vill säga Rinvoq är dominant. I tabell 14 nedan redovisas totala läkeme-
delskostnader, sjukvårdskostnader och övriga kostnader tillsammans med antal vunna QALYs 
per behandling. Övriga sjukvårdskostnader inkluderar vårdresursförbrukning och kostnader 
för biverkningar. Övriga direkta kostnader inkluderar skovvisa perioder med förvärrat sjuk-
domstillstånd (flares) samt mätning av blodvärden. Företagets grundscenario baseras på den 
förpackningskostnad som var aktuell vid tidpunkten ansökan skickades in till TLV, se avsnitt 
3.6.1 för mer information.  
 
I resultatet framgår det att läkemedelskostnaderna var högre för Rinvoq medan övriga och 
indirekta kostnader var lägre. Även kostnaden för biverkningar var något högre för Rinvoq 
men denna kostnadspost ingår i övriga sjukvårdskostnader. Behandling med Rinvoq innebär 
en total kostnadsbesparing om 444 520 kronor och 1,35 vunna QALYs, i företagets grundsce-
nario.  
 
Tabell 14. Resultatet i företagets grundscenario 

 
Företaget har utfört ett flertal deterministiska känslighetsanalyser, både utifrån grundscena-
riot och scenarioanalysen, där samtliga utfall är dominanta. Kostnader för vårdresurser, be-
handlingsavbrottsfrekvenser och avtagande behandlingseffekt för BSC varierades med +/-20 
procent. Kliniska parametrar såsom effektmått (EASI-75 och EASI-90) och livskvalitetsvikter 
varierades inom konfidensintervallen. I tabell 15 nedan listas företagets känslighetsanalyser. 
 
Tabell 15. Företagets känslighetsanalyser 

 Rinvoq BSC Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad [-------] kr [-------] kr 422 850 kr 
Övriga sjukvårdskostnader [-------] kr [-------] kr -640 018 kr 
Övriga direkta kostnader [-------] kr [-------] kr -4 003 kr 
Indirekta kostnader (produktivitets-
förluster) 

[-------] kr [-------] kr -223 349 kr 

    
Kostnader, totalt [-------] kr [-------] kr -444 520 kr 
    
QALYs [----] [----] 1,35 
    
Kostnad per vunnet QALY för Rinvoq  Dominant  

Känslighetsanalyser grundscenario – EASI-75  +/-  
Kostnader 

+/-  
QALYs 

Kostnad/QALY 

Utan konfidentiell rabatt för Rinvoq [-------] kr 1,35 dominant 
Indirekta kostnader (produktivitetsförlust) ej inklude-
rade 

-221 171 kr 1,35 dominant 

Tidigt behandlingssvar ej tillämpat -420 260 kr 1,34 dominant 
EASI-90 som kriterium för behandlingssvar -366 881 kr 1,20 dominant 
Avtagande behandlingsef-
fekt för BSC (waning) 

NICE Revised base 
case 

-433 938 kr 1,35 dominant 

Pseudo-diskontinuering 
[---]% 

-253 939 kr 1,36 dominant 
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De parametrar som har störst inverkan på resultatet i företagets känslighetsanalyser är den 
konfidentiella rabatten, indirekta kostnader (produktivitetsbortfall) samt den avtagande be-
handlingseffekten för BSC.  

4.3 TLV:s grundscenario för måttlig atopisk dermatit 
I TLV:s grundscenario framstår Rinvoq som det kostnadseffektiva behandlingsalternativet 
jämfört med BSC. Resultatet för måttlig atopisk dermatit blir cirka 83 000 kronor per vunnet 
QALY och redovisas i tabell 16. 

 
Nedan listas de antaganden som görs i TLV:s grundscenario som skiljer sig från företagets an-
taganden: 

• Tidigt behandlingssvar tillämpas för både Rinvoq och bästa understödjande behand-
ling vid vecka 12  

• Följsamhet till behandlingsriktlinjer för BSC antas avta successivt över tid. Eftersom 
det föreligger osäkerheter kring hur stor påverkan detta har på behandlingseffekten 
använder TLV pseudo-diskontinuering för BSC i sitt grundscenario, vilket anses vara 
ett konservativt antagande 

• Vårdresursförbrukningen antas vara lägre för patienter med måttlig atopisk dermatit 
än patienter med svår atopisk dermatit, vilket innebär att frekvenserna i vårdförbruk-
ningen är lägre i TLV:s grundscenario  

• Indirekta kostnader såsom produktivitetsförluster och resekostnader inkluderas inte.  
 

 
Resultatet av TLV:s grundscenario för måttlig atopisk dermatit presenteras i tabell 16 nedan. I 
TLV:s grundscenario är behandling med Rinvoq kostnadseffektiv jämfört med BSC, men har 
en ICER som uppgår till nästan 84 000 kronor. I resultatet nedan redovisas totala läkemedels-
kostnader, sjukvårdskostnader och övriga kostnader tillsammans med antal vunna QALYs per 
behandling. Övriga sjukvårdskostnader inkluderar vårdresursförbrukning och kostnader för 
biverkningar. Övriga direkta kostnader inkluderar skovvisa perioder med förvärrat sjukdoms-
tillstånd (flares) samt mätning av blodvärden. Behandling med Rinvoq innebär en ytterligare 
kostnad om 111 267 kronor och 1,34 vunna QALYs, i TLV:s grundscenario. 
 
Tabell 16. Resultatet i TLV:s grundscenario för måttlig atopisk dermatit 

 

Diskonteringsränta Kostnader 0%, effekt 0% -559 919 kr 1,75 dominant 
Kostnader 5%, effekt 5% -389 025 kr 1,18 dominant 
Kostnader 3%, effekt 0% -444 520 kr 1,75 dominant 

 Rinvoq BSC Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad [-------] kr [-------] kr 422 850 kr 
Övriga sjukvårdskostnader [-------] kr [-------] kr -306 125 kr 
Övriga direkta kostnader [-------] kr [-------] kr -3 980 kr 
Indirekta kostnader - kr - kr - kr 
    
Kostnader, totalt [-------] kr [-------] kr 111 267 kr 
    
QALYs [----] [----] 1,34 
    
Kostnad per vunnet QALY för Rinvoq  82 889 kr 
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I TLV:s känslighetsanalyser framgår det att en del av parametrarna har viss inverkan på resul-
tatet. Den avtagande behandlingseffekten är en osäkerhet som bemöts i känslighetsanalyserna 
och där bland annat de två scenarier som NICE tillämpar i utredningen av Dupixent används 
(läs mer om scenarierna under avsnitt 3.1.2). NICE scenarier innebär att fler patienter på BSC 
inte definieras som responders och åtar sig därför högre kostnader i vårdförbrukning, vilket är 
till fördel för Rinvoq och genererar en lägre ICER. Om den avtagande behandlingseffekten i 
stället antas avta med [---] procent från år två, motsvarande behandlingsavbrottsfrekvensen 
för patienter på Rinvoq, blir det tvärtom fler patienter på BSC som svarar på behandling, vilket 
genererar en högre ICER. Trots att denna parameter varierats brett ändras inte utfallet att Rin-
voq framstår som ett kostnadseffektivt alternativ mot BSC.  
 
Tidshorisonten har en viss inverkan på resultatet eftersom fler patienter på BSC förlorar be-
handlingseffekt över tid, medan det i början av behandlingsperioden är mer lika mellan be-
handlingsarmarna. En kortare tidshorisont fångar därmed inte in skillnaden i livskvalitet 
mellan responders och non-responders på samma sätt som en livstidshorisont gör. 
 
Tabell 17. TLV:s känslighetsanalyser 

 

 
TLV bedömer att osäkerheterna i resultaten är låga. Rinvoq har visat bättre effekt i jämförande 
studier mot BSC (se avsnitt 2.11). Även om vissa parametrar har större inverkan på resultatet 
är det inget som leder till att Rinvoq inte framstår som kostnadseffektivt mot BSC för måttlig 
atopisk dermatit, med undantag för att ingen avtagande behandlingseffekt antas för BSC, vilket 
TLV inte finner vara ett sannolikt antagande. TLV konstaterar att det är osäkert hur stor den 
avtagande effekten är, men att det är sannolikt att en lägre följsamhet till behandling leder till 
ett sämre behandlingssvar över tid.  
 
Även om direkt jämförande studier saknas tyder den indirekta jämförelsen på att Rinvoq har 
åtminstone jämförbar effekt med Olumiant och Dupixent. I jämförelsen med Dupixent stöds 
resultaten från nätverksmetaanalysen av en direkt jämförelse (avsnitt 2.12). 

4.4 Budgetpåverkan 
Företaget skriver i sin ansökan att det är svårt att uppskatta antalet patienter med atopisk der-
matit i Sverige eftersom det saknas ett nationellt patientdataregister och en vedertagen klassi-
ficering av sjukdomens svårighetsgrad. Företaget uppger däremot att både patienter med 
måttlig och svår sjukdom som är aktuella för systemisk behandling också är aktuella för be-
handling med Rinvoq.  
 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Dosfördelning 15mg/30mg: [----]% 76 620 kr 1,32 58 286 kr 
15mg/30mg: [----]% 145 914 kr 1,37 106 494 kr 

Tidshorisont 10 år 86 464 kr 0,63 136 474 kr 
20 år 104 251 kr 0,95 109 648 kr 

Livskvalitet Inklusive data från Ad Up-
studien 

111 267 kr 1,73 64 512 kr 

Avtagande behand-
lingseffekt för BSC 
(waning) 

NICE base case 20 720 kr 1,34 15 449 kr 
NICE revised base case 25 000 kr 1,33 18 757 kr 
Avtagande effekt [---]% 183 400 kr 0,84 217 867 kr 
Ingen avtagande effekt 372 545 kr 0,25 1 512 595 kr 

Diskonteringsränta  Kostnader 0%, effekt 0% 135 769 kr 2,28 59 691 kr 
Kostnader 3%, effekt 5% 111 267 kr 1,04 106 775 kr 
Kostnader 5%, effekt 5% 100 542 kr 1,04 96 483 kr 
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Idag behandlas cirka [------] patienter med avancerad systemisk behandling i Sverige där JAK-
hämmare är rekommenderat i många fall [5, 29], enligt företaget. Företaget uppskattar däri-
genom att den fullskaliga användningen uppgår till [------] patienter år 2026, vilket resulterar 
i en kostnad om [-------] miljoner kronor. Vid beaktande av den aktuella sidoöverenskommel-
sen med regionerna blir den faktiska kostnaden efter återbäring cirka [------] miljoner kronor 
vid fullskaleförsäljning. 
 
TLV:s diskussion 
TLV bedömde i utredningen av Dupixent (dnr. 3413/2017) och Olumiant (dnr. 3411/2020) att 
en rimlig uppskattning av den aktuella patientpopulationen med svår atopisk dermatit är cirka 
2 000 patienter i Sverige. Företaget som ansöker om subvention för Rinvoq hävdar att [-------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------]. Även om bedömningen av antalet patienter är osäker 
skulle den totala kostnaden vid fullskaleförsäljning av Rinvoq kunna uppgå till [------] miljoner 
kronor, eller [------] miljoner kronor efter återbäring.  
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5 Subvention och prisnivåer i andra länder 

5.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 
Både engelska National Institute for Clinical Excellence (NICE) och skotska Scottish Medici-
nes Consortium (SMC) utvärderar för närvarande Rinvoq för den aktuella indikationen men 
har ännu inte publicerat något underlag.  

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.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
Tabell 18. Företagets inkomna uppgifter om priser i andra länder 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen har belagts med sekretess med stöd 30 kap 23§ Offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) 
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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. 
  



38 
Dnr 2006/2021  

7 Sammanvägning 
Rinvoq innehåller den aktiva substansen upadacitinib. Läkemedlet godkändes i december 
2019 av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA för behandling av reumatoid artrit och 
ingår sedan 2020-03-20 i läkemedelsförmånen med begränsning, dnr 2867/2019. 
 
Sedan inträdet i förmånerna har företaget som marknadsför Rinvoq tecknat en sidoöverens-
kommelse med regionerna om återbäring, dnr 1807/2020. Sidoöverenskommelsen omfattar 
all försäljning av Rinvoq inom läkemedelsförmånerna och innebär att företaget åtar sig att 
återbära en del av kostnaden för användningen av Rinvoq till regionerna. Nuvarande sidoö-
verenskommelse gäller till och med den 30 september 2022 med möjlighet till förlängning i 
upp till 12 månader. 
 
I augusti 2021 godkände EMA Rinvoq för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos 
vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling. Nuvarande 
subventionsansökan avser denna patientgrupp när konventionell topikal eller systemisk be-
handling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 
 
Enligt TLV:s allmänna råd (TLVAR 2017:1) ska jämförelsealternativet utgöra det mest kost-
nadseffektiva av de i Sverige tillgängliga och kliniskt relevanta behandlingsalternativen. Avse-
ende svår atopisk dermatit bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ till Rinvoq utgörs av 
Olumiant när det gäller vuxna patienter, och Dupixent när det gäller ungdomar från 12 års 
ålder. Avseende måttlig atopisk dermatit utgör bästa understödjande behandling det relevanta 
jämförelsealternativet. 
 
TLV bedömer att svårighetsgraden för måttlig till svår atopisk dermatit är medelhög.  
 
I företagets kliniska program har upadacitinib visat kliniskt relevant och statistiskt signifikant 
bättre effekt än placebo både som monoterapi och i kombination med topikala kortikostero-
ider. TLV bedömer att de ingående studierna MEASURE-Up 1, MEASURE-Up 2 och AD-Up är 
representativa för den svenska patientpopulationen som subventionsansökan avser. 
 
Avseende säkerhet var upadacitinib generellt väl tolererat i de kliniska studierna vilket är i linje 
med erfarenhet från tidigare godkända indikationer. TLV bedömer därför att behandlingsef-
fekten av Rinvoq är bättre än effekten av bästa understödjande behandling vid måttlig atopisk 
dermatit.  
 
Det saknas direkt jämförande studier för att bedöma effekten av upadacitinib och baricitinib. 
Företaget redovisar därför en indirekt jämförelse i form av en nätverksmetaanalys, där upa-
dacitinib jämförs med andra avancerade systemiska behandlingar för måttlig till svår AD.  
 
Indirekta jämförelser medför alltid ett mått av osäkerhet kring de resultat som genereras. TLV 
anser dock att studierna i nätverksmetaanalysen är tillräckligt väl matchade med avseende på 
studiedesign och patientpopulation och bedömer att analysen utgör tillräcklig evidens för att 
behandlingseffekten av upadacitinib är åtminstone jämförbar med behandlingseffekten av 
baricitinib såväl som dupilumab vid svår atopisk dermatit. För dupilumab stöds slutsatsen 
även av en direkt jämförande studie. 
 
Företaget ansöker om subvention för två styrkor, 15 mg och 30 mg. Ansökt pris (AUP) för Rin-
voq med den lägre styrkan på 15 mg är 8 414,08 kronor (AUP) för 28 tabletter och 29 349,96 
kronor (AUP) för 98 tabletter. För den högre styrkan 30 mg är ansökt pris 17 015,84 kronor 
(AUP) för 28 tabletter. Rekommenderad dos är en tablett per dag.  
 
Företaget har inkommit med en kostnadsjämförelse som jämför behandlingskostnaden för 
Rinvoq med Olumiant och Dupixent för svår atopisk dermatit. Kostnadsjämförelsen bygger på 
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den genomsnittliga behandlingskostnaden per år under de första tre behandlingsåren. Resul-
tatet visar att behandlingskostnaden för Rinvoq är lägre jämfört med behandlingskostnaden 
för Olumiant och Dupixent. 
 
För måttlig atopisk dermatit har företaget inkommit med en kostnadsnyttoanalys som jämför 
Rinvoq mot bästa understödjande behandling. I företagets grundscenario är Rinvoq dominant, 
vilket innebär att behandling med Rinvoq är både kostnadsbesparande (-444 520 kronor) och 
bidrar till högre livskvalitet (+1,35 kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs)) för patienter med 
måttlig atopisk dermatit. Samma utfall genereras i samtliga av företagets känslighetsanalyser. 
I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden per vunnet QALY till 82 889 kronor, det vill säga 
behandling med Rinvoq innebär en ytterligare kostnad om 111 267 kronor och 1,34 vunna QA-
LYs. 
 
TLV bedömer att osäkerheterna i resultaten är låga, även om det finns osäkerheter förknippade 
med företagets antaganden i den hälsoekonomiska analysen. Rinvoq har visat bättre effekt i 
jämförande studier mot bästa understödjande behandling och resultaten i TLV:s känslighets-
analyser är robusta. Osäkra parametrar såsom avtagande effekt har varierats brett och ger där-
för ett större utslag på resultatet men ändrar inte utfallet att Rinvoq framstår som ett 
kostnadseffektivt alternativ jämfört med bästa understödjande behandling för patienter med 
måttlig atopisk dermatit. 
 
Vid beaktande av Rinvoqs sidoöverenskommelse och kostnaden efter återbäring framstår Rin-
voq som ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit. 
TLV bedömer att kostnaden för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit med Rinvoq är 
rimlig. Sammantaget bedömer TLV med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och be-
hovs- och solidaritetsprincipen, att Rinvoq uppfyller villkoren i 15 § förmånslagen.  
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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. 
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Bilaga 2 Vårdresursförbrukning i TLV:s grundscenario 
 
Tabell 1. Vårdresursförbrukning i TLV:s grundscenario 

 

Vårdresurs Kostnad (SEK) Non-responder Responder år 1+ 

Besök hos allmänläkare 1 737 kr 1,25 0,50 
Dermatologbesök (läkare) 5 286 kr 4 1,5 
Dermatologbesök (sjuksköterska) 4 938 kr 2 1,5 
Akutbesök 4 209 kr 1 0 
Sjukhusinläggning 45 899 kr 0,25 0 
UV-behandling 1 228 kr 25 6 
Mjukgörande bad 1 552 kr 6 0 
Psykologbesök 3 426 kr 2 0 
Mjukgörande kräm (g per vecka) 0,39 kr 500 250 
Topikala kalcineurinhämmare (g 
per vecka) 

8,05 kr 1,75 0 

Mätning blodvärden (Rinvoq) 43,50 kr 4 0 
Mätning blodvärden (BSC) 43,50 kr 4 4 
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