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Förord 

TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna. I detta 

ingår att följa att överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriför-

eningen samt att redovisa de kostnadseffekter som genereras genom myndighetens 

arbete med att utveckla prissättningen. I denna rapport slutredovisas utfallet 2014–

2017. Därutöver redovisas kostnadsutvecklingen samt effekter av återbäringar från 

sidoöverenskommelser mellan landsting och företag. 

 

 

Sofia Wallström 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

I den här rapporten redovisas kostnadsförändringen för öppenvårdsläkemedel som 

ingår i läkemedelsförmånerna. Sedan slutet av 2014 har totalkostnaden för dessa lä-

kemedel ökat med i genomsnitt 370 miljoner kronor per kvartal. När kostnadsför-

ändringen delas upp i pris-, volym- och produktförändring framgår det att kostna-

derna ökade under 2015 och början av 2016, främst på grund av förändringar i pro-

duktsammansättning (nya produkter). Under 2016 har även en volymökning på 

äldre produkter bidragit till kostnadsökningen. Denna utveckling har fortsatt under 

slutet av 2017 och början av 2018. Prissänkningar och återbäring från sidoöverens-

kommelser har haft en dämpande effekt på kostnadsökningen. 

 

I rapporten redovisas utfall och prognos för TLV:s omprövningar av läkemedel, 

prissänkningsbeslut enligt den s.k. 15-årsregeln samt beslut där sidoöverenskom-

melser mellan landsting och läkemedelsföretag (inom ramen för trepartsöverlägg-

ningar) utgjort en del av beslutsunderlaget. Under 2014–2015 var det främst om-

prövningar och 15-årsregeln som hade störst effekt medan återbäring från sidoöver-

enskommelser spelade en mindre roll. Från 2016 har återbäringen från sidoöver-

enskommelser haft en ökande betydelse.  

 

Av budgetpropositionen för 2014 framgår det att regeringen räknar med minskade 

förmånskostnader under perioden 2014 till 2017 på 1 175 miljoner kronor. TLV har i 

tidigare regeringsrapporter redovisat att besparingen bedöms ligga i nivå med be-

tinget. I denna rapport konstaterar TLV att utfallet av den slutliga besparingen upp-

går till 1 192 miljoner kronor, varav 569 miljoner kronor har genererats av 15-årsre-

geln och 623 miljoner kronor har genererats av omprövningar. Detta är cirka 17 mil-

joner kronor mer än besparingsbetinget.  

 

TLV kan konstatera att det finns stora utmaningar på läkemedelsområdet både i Sve-

rige och internationellt. Utvecklingen går mot att nya läkemedel introduceras i ett allt 

tidigare skede, vilket medför att osäkerheterna förknippade med dessa läkemedel 

ofta är stora. 

 

Under de kommande åren är det sannolikt att faktorer som ökar kostnaderna för lä-

kemedel kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande effekterna. Sidoöver-

enskommelser, som en del av TLV:s beslutsunderlag, är tillsammans med ompröv-

ningar och 15-årsregeln ett viktigt verktyg både nu och framöver för att dämpa kost-

nadsökningar och för att skapa lika förutsättningar över landet för tidig tillgång till 

innovativa och kostnadseffektiva produkter. TLV bedömer att utformningen av stats-

bidragsöverenskommelsen mellan staten och landstingen/SKL har stor betydelse för 

omfattningen av och inriktningen på sidoöverenskommelserna framöver.  

 

Per den 1 juni 2018 finns subventionsbeslut där sidoöverenskommelser utgjort en 

del av beslutsunderlaget för 40 produkter inom sju läkemedelsgrupper. Återbäring-
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arna från sidoöverenskommelserna har ökat över tid; från cirka 260 miljoner kro-

nor 2015 till knappt 950 miljoner kronor 2017. TLV:s prognos för innevarande år är 

att återbäringarna ökar kraftigt, de beräknas uppgå till cirka 2 500 miljoner kronor 

under 2018. Ökningen beror till stor del på de nya sidoöverenskommelserna avse-

ende hepatit C-läkemedel som trädde i kraft januari 2018. Tidigare prognoser över 

återbäringen till följd av sidoöverenskommelser har varit nära det faktiska utfallet. 

Prognosen för 2018 bedöms dock innefatta en något högre grad av osäkerhet gäl-

lande pris och volymutveckling. Särskilt stor är osäkerheterna inom hepatit C områ-

det som utgör en stor del av återbäringarna. Under 2018 delar staten och lands-

tingen 40/60 på den samlade återbäringen. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdrag 
I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) anges att TLV:s arbete med att ut-

veckla den värdebaserade prissättningen för läkemedel beräknas generera en kost-

nadsbesparing på anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna på 100 miljoner 

kronor för 2014, 300 miljoner kronor 2015, 450 miljoner kronor 2016 och 550 mil-

joner kronor 2017, jämfört med anslagsnivån för 2014. Överenskommelsen mellan 

regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF), om sänkta priser med 7,5 pro-

cent på läkemedel äldre än 15 år, beräknas därutöver generera 370 miljoner kronor, 

440 miljoner kronor, 535 miljoner kronor och 625 miljoner kronor för respektive år 

jämfört med anslagsnivån 2014. 

 

Regeringen har genom beslut den 22 februari 2018 om regleringsbrev för budgetå-

ret 2017 avseende TLV (S2018/01245/FS) gett TLV uppdrag om fortsatt uppföljning 

av läkemedelskostnader. TLV ska löpande följa den överenskommelse som rege-

ringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen (dnr S2013/6192/FS) i syfte 

att säkerställa att priserna sänks på ett sätt som motsvarar den överenskomna be-

sparingen. Vidare ska TLV redovisa de besparingar som genereras genom myndig-

hetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår också att särredovisa be-

sparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kost-

naderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgär-

der. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i den utsträckning som det är möj-

ligt. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 

den 15 juni 2018. 

 

TLV har sedan 2014 haft regeringens uppdrag att följa besparingsbetinget. Redovis-

ningar har lämnats till regeringen under 2014, 2015, 2016 och 2017 (dnr 2163/2014, 

4855/2015, 01786/2016, 03499/2016, 1621/2017, 1716/2017).  

 

I denna rapport redovisas en analys över kostnadsutvecklingen till och med första 

kvartalet 2018, utfallet av besparingsbetinget för 15-årsregeln beräknat i termer av 

apotekens inköpspris (AIP) enligt överenskommelsen mellan regeringen och LIF 

baserat på 2012 års volymer och priser. Därefter redovisas utfallet på förmånskost-

naderna av omprövningar och 15-årsregeln. Avslutningsvis redovisas besparingar av 

omprövningar, 15-årsregeln samt återbäring från sidoöverenskommelser inom ra-

men för trepartsöverläggningar.   
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2 Drivkrafter bakom kostnadsutveckl-
ingen 

För att sätta TLV:s arbete i sammanhang redovisas i följande kapitel en analys över 

de faktorer som har påverkat kostnadsutvecklingen mest sedan 2009. Samtliga ef-

fekter som påverkar läkemedelskostnaderna redovisas, även annat än TLV:s arbete 

med omprövningar och 15-årsregeln. 

2.1 Läkemedelsmarknadens olika delar och vem som 
betalar 

Figuren nedan visar försäljningssätten av läkemedel i Sverige samt vilka aktörer 

som bekostar läkemedel. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till Socialstyrel-

sens rapport ”Läkemedelsförsäljningen i Sverige”, april 2015. 

 

Figur 1. Läkemedelsmarknaden i Sverige och vem som betalar. 

 

Fokus för analysen av kostnadsutvecklingen är de totala kostnaderna för läkemedel 

på recept (i öppenvården) där det offentliga har kostnadsansvar. Detta omfattar 

kostnaderna för läkemedel på recept inom förmånerna (II.A i figuren ovan) samt 

vissa läkemedel som hanteras utom förmånerna (II.B.2). De största kostnaderna i 

denna grupp utgörs av läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen mot exem-

pelvis HIV och hepatit.  
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2.1.1 Goda förutsättningar att följa kostnaderna  

Förutsättningar att följa kostnaderna för receptläkemedel inom förmånerna är 

goda. Det finns en bra infrastruktur av välstrukturerad data från apoteken via E-

hälsomyndigheten. Data för läkemedel på recept som inte förskrivs inom för-

månerna är också tillgänglig från E-hälsomyndigheten, men det går inte att särskilja 

vilken del av kostnaden för dessa läkemedel som bärs av patient respektive lands-

ting (II.B). Det finns numera uppgift om smittskyddsläkemedel utom förmån som 

landstingen betalar, men den uppgiften får inte TLV tillgång till. Det går inte heller 

med de uppgifter TLV erhåller från E-hälsomyndigheten att särskilja kön. Eftersom 

kostnaden för smittskyddsläkemedel som förskrivs utom förmån och som finansie-

ras av landsting är stor och växande behöver denna kostnad inkorporeras i ana-

lysen. I brist på uppgift om den faktiska kostnaden för smittskyddsläkemedel antas i 

denna analys kostnaden inom ATC-gruppen J05A (både inom och utom förmån) 

motsvara kostnaden för smittskyddsläkemedel.  

2.2 Definition av faktorer som påverkar kostnadsut-
vecklingen 

Kostnadsutvecklingen beräknas per produkt (i) och definieras som differensen mel-

lan den totala kostnaden för produkten vid tidpunkten t (𝑝𝑖𝑡𝑞𝑖𝑡) och totala kostna-

den för produkten ett år innan tidpunkten (𝑝𝑖𝑡−12𝑞𝑖𝑡−12). Om produkten saknar för-

säljning ett år innan tidpunkten t räknas den som ny vilket innebär att hela kostna-

den vid tidpunkten t räknas till kostnadsutvecklingen. I rapporten presenteras kost-

nadsutvecklingen per månad eller kvartal. 

 

kostnadsutveckling𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑡𝑞𝑖𝑡 − 𝑝𝑖𝑡−12𝑞𝑖𝑡−12 

 

Kostnadsutvecklingen kan delas in i olika komponenter som var och en påverkar 

förändringen över tid. Utvecklingen påverkas av förändring i: 

• volym,  

• pris eller  

• produktsammansättning 

 

kostnadsutveckling𝑖𝑡 = volymförändring𝑖𝑡 + prisförändring𝑖𝑡 + produktförändring𝑖𝑡  

 

Med volymförändring avses den del av kostnadsutvecklingen som förklaras av änd-

rade volymer av befintliga produkter. Volymförändringen beräknas per produkt 

som skillnaden mellan innevarande månads volym (𝑞𝑖𝑡) till innevarande månads 

pris (𝑝𝑖𝑡) jämfört med samma månads volym föregående år (𝑞𝑖𝑡−12) till innevarande 

månads pris. Om produkten saknade volym under samma månad föregående år så 

finns det ingen volymförändring. 

 

volymförändring𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑡(𝑞𝑖𝑡 − 𝑞𝑖𝑡−12) 
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Kostnadsutvecklingen som beror av en prisförändring definieras som kostnaden för 

produkten för ett år sedan (𝑝𝑖𝑡−12𝑞𝑖𝑡−12) jämfört med vad kostnaden hade varit in-

nevarande månad för samma volym (𝑝𝑖𝑡𝑞𝑖𝑡−12). Har priset ökat blir kostnaden för 

innevarande månad högre och har priset minskat blir kostnaden lägre. Om produk-

ten saknar pris för motsvarande period föregående år så existerar ingen prisföränd-

ring. 

 

prisförändring𝑖𝑡 = 𝑞𝑖𝑡−12(𝑝𝑖𝑡 − 𝑝𝑖𝑡−12) 

 

Produktsammansättningen påverkas av att nya produkter tillkommer och att andra 

produkter faller bort. En produkt definieras som ny under de tolv första månaderna 

den finns inom förmånerna. Produktförändringen beräknas som den effekt som inte 

kan beskrivas av volym eller prisförändring. 

 

produktförändring𝑖𝑡 = kostnadsutveckling𝑖𝑡 − volymförändring𝑖𝑡 − prisförändring𝑖𝑡 

 

En produkt definieras som en viss substans, beredningsform och styrka1 utifrån Lä-

kemedelsverkets klassificering av utbytbarhet. Produkter som inte ingår i en utby-

tesgrupp klassificeras efter Nplid2. Parallellimporterade produkter läggs samman 

med originalprodukten. Denna indelning innebär att olika förpackningsstorlekar 

slås ihop och att priser räknas som kostnad per dos. Beräkningen sker per månad 

och produkt, men kan även aggregeras för att visa förändringen för en grupp av lä-

kemedel och/eller en längre period. 

2.3 Total kostnadsutveckling per kvartal för läkeme-
del förskrivna på recept och som ingår i läkeme-
delsförmånerna inklusive smittskyddsläkemedel 

Kostnadsutvecklingen för receptbelagda läkemedel inom öppenvården redovisas på 

kvartalsnivå för att minimera variationer i volymeffekt till följd av olika antal dagar i 

mätperioderna samtidigt som kvartalsnivå möjliggör att nya trender relativt snabbt 

kan observeras. Figur 2 visar kostnaderna för förmånsberättigade läkemedel inklu-

sive samt exklusive smittskyddsläkemedel per kvartal från första kvartalet 2009 till 

första kvartalet 2018. Smittskyddsläkemedel definieras förenklat som ATC J05A, 

vilket fångar den absoluta majoriteten av kostnaderna för dessa läkemedel. I denna 

grupp ingår läkemedel mot hepatit C och HIV. Noteras bör att inga kostnader för lä-

kemedel på sjukhus ingår i denna redovisning samt inte heller läkemedel på recept 

som ej omfattas av läkemedelsförmånerna med undantag för smittskyddsläkeme-

del. 

 

                                                        
1 För substansen adalimumab har de två olika beredningsformerna grupperats ihop. 
2 Unik identifierare av läkemedelsprodukt enligt Nationellt produktregister för läkemedel. 
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Figur 2. Totalkostnad för förmånsberättigade läkemedel och kostnad efter återbäring för lä-

kemedel exkl. smittskyddsläkemedel samt smittskyddsläkemedel (ATC J05A), miljoner kro-

nor, per kvartal 2009 kv. 1 – 2018 kv. 1. 

   
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Totalkostnaden i öppenvården för förmånsberättigade läkemedel exklusive smitt-

skydd (ATC J05A) var fram till 2013 omkring 6 miljarder kronor per kvartal eller 

cirka 23–24 miljarder kronor per år. Från slutet av 2014 började emellertid kostna-

derna successivt öka. Från och med mitten av 2017 ligger kostnaderna numera om-

kring 7 miljarder kronor per kvartal. År 2017 var den totala kostnaden 27,5 miljar-

der kronor. Från och med 2015 har återbäringar genom sidoöverenskommelser (se 

avsnitt 5) minskat kostnadsnivån netto något och denna effekt har ökat över tid. 

 

Kostnaderna för smittskyddsläkemedel ökade snabbt i slutet av 2014 i samband 

med introduktionen av nya läkemedel mot hepatit C. Under 2017 minskade kostna-

den för smittskyddsläkemedel till 1,7 miljarder kronor jämfört med omkring 

2,2 miljarder år 2016. Under första kvartalet 2018 ökade kostnaden betydligt åter 

igen till följd av att subventionen av läkemedel mot hepatit C vidgats till att omfatta 

alla sjukdomsgrader för patienter med sjukdomen. En starkt drivande faktor bakom 

ökningen är även NT-rådets rekommendation från december 2017 att vidga be-

handlingen. Kostnaden har dämpats av återbäringar till följd av sidoöverenskom-

melser (se avsnitt 5). Under första kvartalet 2018 är kostnadsutvecklingen för smitt-

skyddsläkemedel till och med något negativ efter att hänsyn tagits till återbäringar 

under samma period. 
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Den procentuella kostnadsutvecklingen för läkemedel med förmån exklusive smitt-

skydd har efter 2016 i genomsnitt varit cirka 5,5 procent per kvartal jämfört med fö-

regående år (figur 3). Återbäringarna har reducerat takten på kostnadsökningarna 

med 1–2 procentenheter sedan 2015.  

 

Figur 3. Kostnadsutvecklingen för läkemedel med förmån exklusive smittskydd (ATC J05A), 

jämfört med samma period föregående år, per kvartal 2009 kv. 1 – 2018 kv. 1. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

För smittskyddsläkemedel var den procentuella kostnadsutvecklingen låg i början 

av 2010-talet. Under denna period påverkades kostnaden främst av nya behand-

lingar mot HIV. Under slutet av 2014 och början av 2015 tilltog kostnaden kraftigt 

till följd av nya läkemedel mot hepatit C. Efter att dessa läkemedel fått genomslag 

dämpades takten på kostnadsutvecklingen från och med fjärde kvartalet 2015. Där-

efter har kostnadsutvecklingen varit oförändrad eller till och med negativ under 

2017 jämfört med 2016. Det beror dels på att färre patienter behandlades, dels på 

prissänkningar.  
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Figur 4. Kostnadsutveckling för smittskyddsläkemedel (ATC J05A), jämfört med samma pe-

riod föregående år, per kvartal 2010 kv. 1 – 2018 kv. 1. 

  
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Under första kvartalet 2018 ökade kostnaden med 50 procent till följd av att sub-

ventionen för läkemedel mot hepatit C utvidgades i kombination med NT-rådsre-

kommendation. Mot bakgrund av nya subventionsbeslut där sidoöverenskommelser 

utgör beslutsunderlag kan nu alla patienter med sjukdomen behandlas till en rimlig 

kostnad. De nya sidoöverenskommelserna började gälla januari 2018. Återbäring-

arna från sidoöverenskommelserna har dämpat kostnadsutvecklingen för smitt-

skyddsläkemedel och minskat risken för höga behandlingskostnader och undan-

trängningseffekter. Efter att hänsyn tagits till återbäringen för smittskyddsläkeme-

del är kostnadsökningen under första kvartalet 2018 lägre jämfört med samma pe-

riod 2017. 

2.3.1 Total kostnadsutveckling uppdelad på pris-, volym- och produktföränd-
ring 

Analyseras kostnadsutvecklingen enligt metoden beskriven i avsnitt 2.2 framgår det 

att främst volymförändringar har skapat stora förändringar av kostnaderna jämfört 

med föregående år. I figur 5 visas den totala kostnadsutvecklingen för läkemedel 

(exklusive licenser och lagerberedningar) uppdelat på olika komponenter; pris-, vo-

lym- och produktförändring. Återbäringen från sidoöverenskommelser har place-

rats på prisförändringen för att fånga upp den kostnadsminskning som återbä-

ringen medför. Den sammanlagda kostnadsutvecklingen redovisas också med hän-

syn tagen till återbäringar. Som framgår av avsnitt 5.5 kan inte återbäringar beteck-

nas som en lika entydig besparing som en prissänkning. 



15 (44) 

 

 

Under 2012 och 2013 innebar prisförändringar på befintliga produkter att kostna-

den för samhället blev 2,7 miljarder kronor lägre än året innan för samma volym. 

Det berodde främst på stora patentutgångar på äldre läkemedel. Efter 2013 har ef-

fekten av prisförändringar varit lägre, men i genomsnitt har samhällets kostnader 

varit 230 miljoner kronor lägre per kvartal mellan 2014 och 2017 till följd av sänkta 

priser på befintliga läkemedel (för mer information om effekter av prisförändringar 

se avsnitt 2.6). Återbäringen förstärker den kostnadsdämpande effekten av prisför-

ändringen sedan 2015. Denna effekt är särskilt tydlig under första kvartalet 2018. 

Under 2017 minskade återbäringen totalkostnaden med cirka 950 miljoner kronor 

(se avsnitt 5). 

 

Efter 2014 bidrog produktförändringar till en kraftig kostnadsökning. Under 2015 

ökade kostnaden med cirka 2 miljarder kronor till följd av nya läkemedel. Det var 

främst introduktionen av nya läkemedel mot hepatit C som drev denna kostnadsök-

ning. 

 

Volymförändringen, som beskriver förändringen av kostnaderna till följd av föränd-

rad användning av befintliga produkter, har under perioden i genomsnitt bidragit 

till att läkemedelskostnaderna ökat med cirka 220 miljoner kronor per kvartal. Un-

der 2015 och främst 2016 har volymförändringen varit något högre än genomsnit-

tet. Det beror främst på ökad användning av antikoagulantia B01AF-preparat 

(NOAK), onkologiska läkemedel och TNF-alfahämmare (för mer information om ef-

fekter av volymförändringar se avsnitt 2.5). Under 2016 och 2017 varierar volym-

och produktförändringen som en följd av att nya läkemedel mot hepatit C fångas av 

produktförändringen medan äldre läkemedel mot hepatit C i stället minskar i vo-

lym. Sammantaget är volymförändringen förhållandevis jämn kring 200 miljoner 

kronor i ökning per kvartal under hela perioden. 

 

Under första kvartalet 2018 har takten på kostnadsutveckling till följd av volymför-

ändringar ökat igen. Detta beror till stor del på att fler patienter behandlas med lä-

kemedel mot hepatit C (för mer information om effekter av volymförändringar se 

avsnitt 2.5). Kostnadsökningen under första kvartalet 2018 mildras av att återbä-

ringarna för läkemedel mot hepatit C också ökat.  
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Figur 5. Kostnadsutveckling för läkemedel med förmån jämfört med samma period föregå-

ende år, uppdelad på olika komponenter, miljoner kronor, per kvartal 2010 kv. 1 – 2018 

kv. 1. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

2.3.2 De största kostnadsdrivarna på ATC 5 nivå 

Under perioden april 2017 till och med mars 2018 var den totala kostnadsökningen 

omkring 1,2 miljarder kronor. I figur 6 visas de områden som ökat mest under peri-

oden på ATC 5-nivå. Läkemedel på ATC 5 nivå har samma verksamma substans3. 

Det substansområde som fortsätter att ha störst kostnadsökning är antikoagulantia 

B01AF (NOAK). Dessutom driver användningen av TNF-alfahämmare (L04AB) och 

alternativ till dessa (L04AC) på kostnaderna. Diabetes i form av icke-insuliner är ett 

område där kostnaderna också ökar. Onkologiområdet är också en tydlig kostnads-

drivare.  

                                                        
3 På ATC 5 nivå anges den kemiska verksamma beståndsdelen. Flera läkemedel och former kan ligga 
därunder. 
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Figur 6. Kostnadsförändring för grupper av läkemedel på ATC-5-nivå jämfört med föregå-

ende 12-månadersperiod, miljoner kronor, april 2017 – mars 2018. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Det är huvudsakligen godkända läkemedel som driver kostnaderna. På senare år 

har även lagerberedningen Melatonin AGB (N05CH) bidragit till ökade kostnader. I 

årstakt har kostnaden för melatonin ökat med omkring 90 miljoner kronor i mars 

2018, vilket motsvarar en ökning med nästan 60 procent. Under april 2017 till och 

med mars 2018 var den totala försäljningen för detta område omkring 230 miljoner 

kronor. Melatonin AGB ingår i förmånerna sedan december 2015 och blev godkänd 

som rikslicens våren 2016. Förskrivningen av framför allt risklicensen har därefter 

ökat kraftigt. Ökningen förklaras bland annat av att Läkemedelsverket bedömt att 

den akuta effekt- och säkerhetsprofilen är positiv för barn, även om det inte utförts 

någon nytta/riskbedömning, samt att det finns problem med befintliga godkända 

läkemedel.4  

 

2.4 Kostnadsutveckling till följd av nya läkemedel ef-
ter 2015 

När nya läkemedel lanseras sker förändringar i produktmixen som antingen kan 

driva eller dämpa kostnadsutvecklingen. Effekten beror på om de nya läkemedlen 

riktar sig till tidigare obehandlade patienter eller ersätter befintlig behandling. Vid 

                                                        
4 Läkemedelsverket (2015), Kunskapsdokument om sömnstörningar hos barn (LV2015:2) 
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Somnstor-
ningar_hos_barn.pdf 
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ersättning blir effekten beroende på om de aktuella behandlingarna byts ut mot dy-

rare eller billigare sådana. 

 

Eftersom prissättningen av läkemedel inom förmånen i Sverige är värdebaserad 

säljs ofta nya läkemedel med bättre effekt till högre priser än de äldre läkemedel 

som de ersätter. De nya läkemedlen har därför ofta en kostnadsdrivande effekt. 

 

I figur 7 visas kostnadsutvecklingen per månad för de produkter med störst försälj-

ning som beviljats förmån sedan januari 2016. Av dessa läkemedel ersätter hepa-

tit C-läkemedlen Epclusa, Maviret och Zepatier andra läkemedel som i stället mins-

kar i användning. På samma sätt ökar Benepali, som är en biosimilar till Enbrel, 

medan Enbrel i stället minskar i användning. Kostnadsökningen för dessa läkeme-

del har därmed en relativt begränsad påverkan på den totala kostnadsutvecklingen. 

Av övriga nya läkemedel som inte ersätter redan existerande behandlingar är det 

faktor VIII-preparatet Elocta och det onkologiska läkemedlet Mekinist som har haft 

den största försäljningen. Den årliga försäljningen av dessa läkemedel uppgick i 

mars 2018 till över 60 miljoner kronor vardera. 

 

Figur 7. Kostnad för mest säljande läkemedel godkända från och med januari 2016, miljoner 

kronor, per månad 2016-03 – 2018-03. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

För läkemedlen i figuren ovan finns det idag (1 juni 2018) sidoöverenskommelser 

mellan landstingen och respektive företag för Epclusa, Zepatier, Benepali, Maviret, 

Elocta och Mekinist. 
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2.5 Kostnadsförändring till följd av ökade volymer 
Under perioden april 2017 till och med mars 2018 har kostnaderna till följd av 

ökade volymer på befintliga produkter ökat med cirka 1,1 miljarder kronor. I figur 8 

framgår det att volymerna för hepatit C-läkemedlen Epclusa och Zepatier ökar kraf-

tigt. Att kostnadsförändringen är större än volymförändringen för flera av produk-

terna beror på att en del produkter har introducerats under perioden och därmed 

räknas en del av kostnadsförändringen som produktförändring, till exempel 

Epclusa och Zepatier. För produkter där volymförändringen är större än kostnads-

förändringen har det skett prissänkningar under perioden. Exempel på detta är 

Benepali, Humira och Revlimid. Områden där volymerna ökar kraftigt är NOAK 

(Eliquis, Xarelto), TNF-alfahämmare (Benepali, Humira), hepatit C (Epclusa, Zepa-

tier) och onkologi (Revlimid, Xtandi och Imbruvica). Elvanse är ett ADHD-läkeme-

del som ökat kraftigt. Även melatonin, som nämnts ovan, är bland de läkemedel där 

volymen ökat mest. 

 

Figur 8. Kostnadsförändring samt volymförändring, läkemedel med högst volymförändring, 

miljoner kronor, löpande 12 månader t.o.m. mars 2018. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Av de läkemedel som visas i figur 8 finns idag (1 juni 2018) subventionsbeslut där 

sidoöverenskommelse mellan landstingen och respektive företag för Epclusa, 

Benepali, Zepatier, Revlimid, Humira och Xtandi utgör en del av beslutsunderlaget. 

2.6 Kostnadsminskning till följd av ändrade priser 
Tabellen nedan visar de substanser i periodens vara-systemet (PV-systemet) där 

kostnadsutvecklingen till följd av prisförändringen har varit störst. 
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Under perioden april 2017 till och med mars 2018 var kostnadsutvecklingen till 

följd av sänkta priser som störst för substansen imatinib. Efter att patentet på origi-

nalpreparatet Glivec löpte ut i slutet av 2016 och generika introducerades skedde 

kraftiga prissänkningar. Eftersom volymen för imatinib varit oförändrad motsvarar 

prisförändringen den totala kostnadsminskningen. 

 

Volymerna för vissa av dessa läkemedel har ökat vilket minskar den totala kost-

nadsminskningen. Detta gäller exempelvis rosuvastatin (ett läkemedel mot högt ko-

lesterol). Andra läkemedel tappar volym och där är kostnadsminskningen större än 

priseffekten. En sådan utveckling kan bero på att läkemedel tappar volym till andra 

läkemedel. Detta gäller exempelvis HIV-läkemedlet emtricitabin, tenofo-

virdisoproxil. Den sammanlagda effekten är i samtliga fall minskade kostnader. 
 

Tabell 1. Substanser i PV-systemet där kostnadsutvecklingen till följd av sänkta priser varit 

störst, exklusive återbäring, miljoner kronor, löpande 12 månader t.o.m. mars 2018. 

Substans  Kostnadsförändring  Prisförändring Volymförändring 

imatinib -185.5 -185.5 0.0 

buprenorfin -51.1 -47.7 -3.4  

etoricoxib -26.2 -30.6 4.4  

valganciklovir -25.7 -26.1 0.3  

rosuvastatin -8.0 -23.9 15.9  

emtricitabin, tenofovirdisoproxil -49.1 -21.2 -28.0 

bosentan -20.6 -20.3 -0.3  

sildenafil -16.8 -16.8 0.0 

Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Tabell 2 visar de substanser som inte är utbytbara och där kostnadsutvecklingen till 

följd av prisförändringar har varit störst. Kostnadsförändringar till följd av återbä-

ring exkluderas då de på grund av sekretessregler inte kan redovisas på substans-

nivå. Inom TNF-alfahämmarna har konkurrensen ökat i samband med att flera bio-

logiska konkurrenter introducerats inom substansen etanercept. Detta har lett till 

flera sidoöverenskommelser men även till sänkta priser för Enbrel, Benapali, Sim-

poni och Humira. Trots sänkta fastställda priser har de totala kostnaderna ökat på 

grund av ökade volymer. Landstingens faktiska kostnader är lägre efter återbäring, 

vilket inte redovisas i denna sammanställning. Priserna har även sänkts för vissa lä-

kemedel mot hepatit C under perioden (Zepatier och Viekirax). Skälen bakom pris-

sänkningar kan vara flera, exempelvis konkurrens med andra läkemedel och före-

komst av parallellhandel. Priset för Revlimid har sänkts inom ramen för en ompröv-

ning. 
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Tabell 2. Substanser utanför PV-systemet där kostnadsutvecklingen till följd av sänkta priser 

varit störst, exklusive återbäring, miljoner kronor, löpande 12 månader t.o.m. mars 2018. 

Substans  Kostnadsförändring  Prisförändring Volymförändring 

etanercept (Benepali/Enbrel/Erelzi) 31.0 -59.4 90.4  

tiotropium (Spiriva) -48.6 -39.7 -9.5  

elbasvir, grazoprevir (Zepatier) 234.2 -16.9 102.4  

adalimumab (Humira) 66.9 -14.6 81.5  

lenalidomid (Revlimid) 82.7 -14.3 95.2  
ritonavir, paritaprevir, ombitasvir 
(Viekirax) 11.5 -7.3 18.8  

golimumab (Simponi) -29.6 -4.8 -24.8  
betametasondipropionat, kalcipotriol 
(Daivobet) 1.3 -3.2 -1.8 

Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Som framgår av figur 9 har prissänkningar i periodens vara-systemet förklarat den 

största delen av prisminskningen under perioden 2010 – 2013. Under 2014 och 

2015 har priseffekten varit mer omfattande för produkter som inte ingår i PV-syste-

met jämfört med produkter som ingår i systemet. Det beror till viss del på att effek-

terna av patentutgångar i PV-systemet har varit relativt små under 2014. Den vik-

tigaste orsaken var dock att TLV arbetat mer aktivt med den utvecklade värdebase-

rade prissättningen genom omprövningar och att överenskommelsen mellan rege-

ringen och Läkemedelsindustriföreningen (15-årsregeln) har lett till lägre pris på 

många äldre läkemedel.  

 

Figur 9. Prisförändring jämfört med föregående år uppdelat på PV, ej PV och återbäring, 

miljoner kronor, per år 2010 – 2017. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Under 2016 och 2017 var prissänkningar inom PV-systemet mer omfattande till 

följd av patentutgångar.  
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Effekten av återbäringar från sidoöverenskommelser illustreras i figuren. Förenklat 

har denna effekt lagts på komponenten prisförändring. Det är inte möjligt att rakt 

av hänföra återbäringar till lägre priser, men de sänker kostnaderna och räknas där-

för till prisförändringen även om de inte rakt av kan räknas som en besparing (se vi-

dare avsnitt 5.5). Sedan 2015 har återbäring genom sidoöverenskommelser utgjort 

en relativt stor del av den totala prisförändringen. Effekten var som störst under 

2016 när flera större sidoöverenskommelser fick genomslag. Under 2017 stod åter-

bäringen för omkring 160 miljoner kronor av prisminskningen.  
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3 Slutrapportering överenskommelse 
mellan regeringen och Läkemedels-
industriföreningen 

I detta kapitel slutredovisas utfallet besparingen enligt överenskommelsen mellan 

regeringen och Läkemedelsindustriföreningen som gällde mellan 2014 och 2017. 

 

Den så kallade 15-årsregeln innebär att priserna på läkemedel som är äldre än 15 år 

från tidpunkten för marknadsgodkännandet sänks med 7,5 procent. Prissättnings-

regeln är sedan den 1 november 2014 reglerad i lag och i TLV:s föreskrifter (TLVFS 

2014:9). Den första prissänkningen i januari 2014 skedde emellertid på frivillig väg 

med stöd av en överenskommelse mellan regeringen och Läkemedelsindustriföre-

ningen (LIF).  

 

Överenskommelsen (regeringsbeslut 2013-09-12 dnr S2013/6192/FS) om 15-årsre-

geln gäller en besparing motsvarande 800 miljoner kronor i nivåsänkning mellan 

2014 och 2017 räknat som AIP, baserat på priser oktober 2012 och volymer helår 

2012. Det är utifrån dessa förutsättningar överenskommelsen utvärderas. Denna 

besparing har inte samma effekt beräknad på aktuella priser och volymer. Orsaker 

är dels att användningen kan ha förändrats, vilket TLV:s redovisning till regeringen 

i december 2014 pekade på, dels kan generisk konkurrens som sänkt priserna ha 

uppstått efter oktober 2012. När effekten på förmånskostnaderna i rapportens nästa 

avsnitt beräknas är utgångspunkten de faktiska besparingarna givet de aktuella pri-

ser och volymer som gällde vid prissänkningen. 

 

Tabell 3. Utfall av besparingar enligt överenskommelsen mellan regeringen och LIF, miljo-

ner kronor AIP, jämförelsebas volym och pris oktober 2012. 

Status År Besparing (AIP) 

Utfall 2014 400 

Utfall 2015 121 

Utfall 2016 130 

Utfall 2017 60 

  Beräknad besparing 711 

 Besparing enl. avtal 800 

  Differens -89 

Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Det slutliga utfallet av denna kostnadsminskning blev 711 miljoner kronor mellan 

2014 och 2017. Minskningen blev därmed 89 miljoner kronor lägre än överenskom-

met. Utfallet ligger inom ramen för det som TLV tidigare har redovisat till rege-

ringen. Av TLV:s konsekvensutredning (dnr 2265/2014) om hur föreskriften gäl-

lande 15-årsregeln skulle utformas framgick att besparingarna beräknas vara stora 
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de första åren, 2014 och 2015, och beräknades bli lägre under 2016 och 2017. Resul-

tatet av konsekvensutredningen var att besparingarna inte beräknades nå upp till 

800 miljoner kronor utan snarare till omkring 700 miljoner kronor. Konsekvensen 

av utredningen blev att prissänkningar enligt 15-årsregeln sker två gånger per år i 

juni och i december. Detta tidigarelägger besparingar och ökar besparingseffekten 

något under den period överenskommelsen omfattar.  

 

Besparingen avseende AIP enligt 15-årsregeln baseras på priser och volymer som 

gällde oktober 2012. Alla sänkningar av priserna från oktober 2012 räknas med i be-

sparingen oavsett om det uppkommit generisk konkurrens eller om priset sänkts i 

en omprövning. De enda prissänkningar som inte räknas med är de fall där företa-

get beviljats undantag från prissänkning av den aktuella produkten.  

 

Figur 10. Sparbeting 15-årsregeln 2014 - 2017, enligt överenskommelse mellan  

LIF och regeringen, räknat som AIP, miljoner kronor. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

TLV kan i enlighet med TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om 

prissättning av vissa äldre läkemedel besluta om undantag från prissänkning om det 

företag som berörs kan visa att det föreligger särskilda skäl för detta. Det kan till ex-

empel vara att priset på produkten tidigare har sänkts med 65 procent eller mer, ex-

empelvis i samband med en genomförd omprövning, eller att priset på produkten 

vid en prissänkning kan bli för lågt relaterat till försäljningsvolym, tillverknings- 

och distributionskostnader. 

 

Den uteblivna besparingen av de permanenta undantag som TLV beviljat uppgår till 

knappt 12 miljoner kronor. Utifrån vilka läkemedel som framöver omfattas av 15-

årsregeln bedöms besparingen om 800 miljoner kronor uppnås omkring år 2020. 
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4 Slutrapportering besparingsbeting 
enligt budgetpropositionen för 2014 

Enligt budgetpropositionen för 2014 framgår det att regeringen räknar med mins-

kade förmånskostnader under perioden 2014 till 2017 på 1 175 miljoner kronor. I 

detta ingår de faktiska effekterna av 15-årsregeln samt effekter av TLV:s arbete med 

omprövningar och att utveckla den värdebaserade prissättningen. Dessa effekter är 

i budgetpropositionen uppdelade, men de hänger till stor del samman. Besparings-

betinget enligt budgetproposition för 2014 visas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Besparingar på förmånskostnaderna enligt  

budgetproposition för 2014, miljoner kronor. 

År Omprövningar 15-årsregelen Totalt Ackumulerad besparing 

2014 100 370 470 470 

2015 200 70 270 740 

2016 150 95 245 985 

2017 100 90 190 1 175 

Totalt 550 625 1 175 3 370 

Källa: Regeringen, E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Av besparingen på 1 175 miljoner kronor fram till 2017 ska förmånskostnadernas 

nivå ha sänkts med 550 miljoner kronor genom omprövningar och 625 miljoner 

kronor genom 15-årsregeln. Ackumulerat över perioden 2014 till 2017 innebär detta 

en samlad besparing på cirka 3,4 miljarder kronor. I redovisningen av denna bespa-

ring läggs den fulla effekten på 15-årsregeln när den inträffar, även i det fall det har 

skett en tidigare omprövning som sänkt priset. I denna redovisning ingår inga kost-

nadsbesparande effekter av återbäringar från företagen till landstingen. 

4.1.1 Beräkningsmetod 

Besparingen på förmånskostnaderna beräknas utifrån de aktuella priser och voly-

mer som gällde under den period interventionen trädde i kraft. Volymerna räknas 

på föregående 12-månadersperiod. På så sätt kan priseffekten av TLV:s beslut sär-

skiljas. Beräkningen skiljer sig därmed från hur besparingen räknat på AIP tas fram, 

denna baseras endast på priser och volymer från oktober 2012. I de fall priserna 

sänkts till följd av generisk konkurrens innan 15-årsregeln trätt i kraft, räknas inte 

dessa läkemedel med som en besparing på förmånerna enligt 15-årsregeln. Priserna 

har i sådana fall redan sänkts och påverkar inte förmånskostnaderna. I beräkningen 

av besparingen baserat på AIP ovan räknas alla prissänkningar med och jämförs 

med priserna oktober 2012.  

 

Med den metod TLV utvecklat läggs effekten på den första interventionen som in-

träffar, i regel en omprövning. Om priset har sänkts mer än med 7,5 procent i en 

omprövning får inte 15-årsregeln någon besparingseffekt. I beräkningarna behöver 

besparingen hänföras till rätt intervention om besparingsbetingen ska kunna delas 
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upp på omprövning respektive 15-årsregel. Vissa av de läkemedel som omprövades 

under 2014 skulle ha omfattats av 15-årsregeln i december 2016 eller under 2017. 

Detta gäller exempelvis Symbicort vars pris sänktes betydligt i december 2014, men 

som skulle ha sänkts med 7,5 procent enligt 15-årsregeln i december 2015. Dessa ef-

fekter ligger på omprövningarna under 2014 och 2015, men även under 2016 och 

2017 flyttas den del av besparingen från omprövningar över till 15-årsregeln. Även 

omprövningen av Enbrel januari 2016 tidigarelade besparingen av 15-årsregeln, 

som annars skulle trätt i kraft juni samma år. Effekterna av omprövningarna redu-

ceras därför i motsvarande grad i den mån de skulle ha prissänkts enligt 15-årsre-

geln längre fram i tiden. I denna redovisning tillfaller därmed 15-årsregeln den be-

sparing som 15-årsregeln teoretiskt skulle ha uppgått till, även om en omprövning 

har sänkt priserna i förväg. Företag kan få undantag från prissänkning enligt 15-års-

regeln. Den uteblivna besparingen av de permanenta undantag som TLV beviljat 

uppgår till cirka 8,5 miljoner kronor. 

4.1.2 Utfall av besparingsbeting på förmånerna  

Utfallet av besparingsbetinget uppgår till 1 192 miljoner kronor räknat till och med 

2017 och sammantaget överstiger därmed den beräknade besparingen betinget med 

cirka 17 miljoner kronor. Jämfört med rapporteringen i juli 2017 är det små avvikel-

ser, i den slutliga beräkningen har besparingen har ökat med knappt 4 miljoner kro-

nor.  

 

Utfallet 2017 blev nästan 10 miljoner kronor högre än beräkningen från juni 2017. 

Det storsäljande cancerpreparatet Glivec skulle ha omfattats av 15-årsregeln 2017, 

men generisk konkurrens uppstod innan den hann träda i kraft. Med den metod 

som tillämpas för att beräkna effekten av 15-årsregeln exkluderas läkemedel som 

först omfattats av periodens vara-systemet.  

 

Tabell 5. Utfall av besparing på förmånskostnaderna 2014 - 2017, miljoner kronor (föregå-

ende rapport juni 2017 inom parentes). 

Period Omprövningar 15-årsregeln Totalt Ackumulerad besparing 

Utfall – 2014 224 269 493 (494) 493 (494) 

Utfall – 2015 352 129 481 (485) 975 (979) 

Utfall – 2016 44 112 156 (158) 1 131 (1 136) 

Utfall – 2017 3 58 61 (52) 1 192 (1 188) 

Utfall  - Totalt 623 569 1 192 (1 188) 3 791 (3 797) 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Räknar man på den samlade besparingen mellan 2014 och 2017 uppgick denna till 

3,8 miljarder kronor jämfört med betingets cirka 3,4 miljarder kronor. Den samlade 

besparingen överstiger därmed betinget med cirka 400 miljoner kronor. Det är tidi-

garelagda besparingarna från omprövningarna som har genererat den ökade sam-

lade besparingen. I figur 11 nedan visas utfallet uppdelat på omprövningar och 15-

årsregeln.  
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Figur 11. Utfall besparingsbetinget, 2014 - 2017, uppdelat på omprövningar och 15-årsre-

geln (miljoner kronor). 

 

Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

När det gäller omprövningar fick omprövningar inom astmaområdet, exempelvis av 

storsäljaren Symbicort, stor effekt under 2014 och 2015. I slutet av 2015 ompröva-

des flera läkemedel inom TNF alfa området som fick genomslag under 2015 och 

2016. Under 2017 är det omprövningen för blodcancerläkemedlet Revlimid som re-

sulterat i en prissänkning med 5 procent. Den beräknas generera förmånsbespa-

ringar på 15 miljoner kronor på helårsbasis eller cirka 10 miljoner kronor under 

2017 (se bilagan med genomförda omprövningar). Efter det att effekter av läkeme-

del som tidigare omprövats förts över till 15-årsregeln uppgår omprövningarna 

nett0 2017 till 3 miljoner kronor. Omprövningarna beräknas totalt generera för-

månsbesparingar på 623 miljoner kronor vilket är 73 miljoner kronor mer än be-

tinget som uppgår till 550 miljoner kronor.  

 

Besparingar som följer av omprövningar var mer omfattande under perioden 2014 

till 2015 jämfört med perioden 2016 till 2017. I avsnitt 5 om besparingar som en 

följd av återbäringar framgår det att under den senare perioden har dessa bespa-

ringar varit mer betydande än de från omprövningar. Under de senaste åren har 

dessutom vissa läkemedel prissänkts även utan omprövning, vilket knappt förekom 

tidigare. Det gäller framförallt läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser 

mellan landstingen och företaget, där landstingen eller företaget ansökt om pris-

sänkning. Effekter av dessa prissänkningar ingår däremot inte i denna beräkning ef-

tersom det inte formellt rör sig om en omprövning.  

 

Som framgår av förra avsnittet har inte 15-årsregeln genererat lika mycket bespa-

ringar som initialt beräknats. Besparing på förmånerna av 15-årsregeln uppgick 
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mellan 2014 och 2017 till cirka 560 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor 

mindre än betinget på 625 miljoner kronor. 

 

Besparingen av 15-årsregeln var betydande under 2014 även om effekten på för-

månerna blev cirka 100 miljoner kronor lägre än förväntat. Industrin följde över-

enskommelsen med regeringen och sänkte priset på frivillig basis detta år. Men ef-

tersom förmånsandelen var relativt låg för dessa läkemedel blev även förmånsbe-

sparingen lägre än beräknat. Därefter har de största effekterna av 15-årsregeln be-

rott på att storsäljare som Symbicort och Enbrel omfattats av regeln.  

 

Av figur 12 framgår besparing jämfört med betinget och den visar att utfallet ligger 

väl i linje med betinget på 1 175 miljoner kronor och att utfallet blev cirka 17 miljo-

ner kronor högre; 1 192 miljoner kronor. Figuren visar även att besparingarna har 

tidigarelagts, det gäller framförallt under 2015.  

 

Figur 12. Utfall besparing jämfört med besparingsbeting enligt budgetproposition för 2014, 

2014 - 2017, miljoner kronor. 

 
Källa: E-hälsomyndigheten samt TLV analys 

 

Besparingarna var mindre omfattande under 2016 och 2017 mätt i termer av om-

prövningar och 15-årsregel. Detta innebär emellertid inte att besparingarna har va-

rit låga de senaste åren. Utrymmet att ompröva och sänka priser på ett mer omfat-

tande sätt begränsas av att priser i omvärlden ofta baseras på internationell refe-

rensprissättning. Detta styr företagens prissättning och begränsar möjligheten att 

sänka priserna i ett enskilt land. Sedan 2015 har i stället sidoöverenskommelser 

mellan landstingen och industrin fått en allt större betydelse för att sänka läkeme-

delskostnaderna för det offentliga och för att säkerställa en kostnadseffektiv läke-

medelsanvändning i klinisk vardag. Till detta kommer även prissänkningar från fö-

retagen som inte beror på omprövningar. Mer omfattande prissänkningar har skett 

för läkemedel med sidoöverenskommelse inom området TNF-alfahämmare (se ta-

bell 2) där sidoöverenskommelser utgör en del av beslutsunderlaget. 
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I bilagan med genomförda omprövningar redovisas för varje omprövning datum för 

prissänkning och hur stor besparingen varit på förmånerna samt för patienten. 
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5 Trepartsöverläggningar spelar en 
allt större roll 

Som framgår av avsnittet om kostnadsutvecklingen spelar återbäringar en bety-

dande roll i att minska kostnadsökningarna och att sänka nivån på läkemedelskost-

naderna. Sidoöverenskommelserna för läkemedel mot hepatit C innebär exempelvis 

att kostnaderna under kvartal 1 2018 efter återbäring i princip är oförändrade jäm-

fört med 2017. Detta trots att kostnaderna till fastställt pris (AUP) har ökat. Detta är 

även till stor del fallet inom området TNF-alfahämmare, där volymerna har ökat 

men kostnaderna efter återbäring har hållits tillbaka och till och med minskat. Ut-

vecklingen har möjliggjorts genom arbetet inom ramen för trepartsöverläggningar. 

Eftersom priserna i omvärlden ofta baseras på internationell referensprissättning är 

sidoöverenskommelser ett effektivt verktyg för att sänka kostnader för det offent-

liga, tidigare i ett läkemedels livscykel än vad som annars vore möjligt. Flera nya lä-

kemedel har dessutom introducerats under 2018 där osäkerheter kring effekt och 

användning har hanterats genom sidoöverenskommelser. Detta har bidragit till att 

dessa läkemedel numera omfattas av läkemedelsförmånerna. Exempel på sådana 

läkemedel är onkologiläkemedlen Ninlaro, Cabometyx och Venclyxto som ingår i lä-

kemedelsförmånerna sedan 2018.  

 

Utvecklingen inom läkemedelsområdet går mot att nya läkemedel med stor potenti-

ell effekt introduceras i ett allt tidigare skede. Till stora delar är denna utveckling en 

följd av EMA:s arbete med accelererade godkännanden och det regelverk som före-

ligger kring särläkemedel. En tidig introduktion medför att patienter får snabbare 

tillgång till läkemedel, men det innebär samtidigt krav på att acceptera en högre 

grad av osäkerhet om hur läkemedlet kommer att användas och inte minst om ef-

fekter i klinisk vardag.  

 

De ökade osäkerheterna som följer av tidig introduktion behöver hanteras ur det of-

fentligas perspektiv. I annat fall riskerar läkemedelskostnaderna öka utan att nyttan 

av läkemedel ökar i en rimlig omfattning, vilket i sin tur riskerar äventyra kostnads-

effektiviteten i läkemedelsanvändningen och i förlängningen påverka möjligheterna 

att introducera nya läkemedel. 

 

Utvecklad uppföljning i klinisk vardag kan vara ett sätt att hantera de osäkerheter 

som föreligger. Genom att bättre använda de datakällor som finns och vid behov ut-

veckla dessa, kan faktisk nytta ställas mot den nytta som framkommit i studier och 

som är behäftade med olika grad av osäkerhet. De metoder som används för att föra 

över resultaten från kliniska studier till klinisk vardag behöver utvecklas och kvali-

tetssäkras, så att resultatet av uppföljningen blir relevant för att basera förnyade be-

slut på. TLV har i regleringsbrevet fått uppdrag att genomföra två pilotstudier i syfte 

att utveckla metoder för att följa upp läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag 

och bidra till att bättre kunna bedöma kostnadseffektiveten över tid. Uppdraget ska 

redovisas senast 31 december 2018. 
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Trepartsöverläggningar är verktyg för att hantera de osäkerheter som kan föreligga 

vid introduktion av nya potentiellt innovativa läkemedel. Trepartsöverläggning sker 

inom ramen för TLV:s handläggning av ett ärende enligt förmånslagen och kan re-

sultera i att landstingen och företaget tecknar en sidoöverenskommelse. Rätt utfor-

mad kan återbäring genom sidoöverenskommelser bidra till att säkerställa kost-

nadseffektiviteten över tid trots de osäkerheter som föreligger. Utformningen av 

sidoöverenskommelser påverkas emellertid av vilken data som finns tillgänglig för 

uppföljning. Brist på relevant, lätt tillgänglig och aktuell data kan innebära att en 

uppföljning inte blir möjlig att genomföra. En sådan uppföljning förutsätter även att 

TLV får utökade möjligheter att hantera sådana uppgifter från exempelvis Socialsty-

relsen, kvalitetsregister och landsting. 

 

En ytterligare utmaning för finansieringssystemen är att flera av de läkemedel som 

har störst försäljning är effektiva, men kostsamma, biologiska läkemedel. Dessa lä-

kemedel är inte utbytbara på apotek som syntetiska läkemedel. Därmed uppstår 

inte automatiskt konkurrens och prispress när patenten löper ut och biosimilarer 

(kopior av det biologiska läkemedlet) kommer till marknaden. För denna typ av lä-

kemedel är trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser effektiva verktyg för 

att bidra till att skapa bättre förutsättningar för konkurrens. För att konkurrensen 

ska få genomslag inom detta område behöver landstingen samordna sig (bland an-

nat inom ramen för NT-rådets5 rekommendationer) och utveckla sin interna styr-

ning så att det företag vars läkemedel som har lägst kostnader också får de största 

volymerna. När det gäller biologiska läkemedel är det också ytterst centralt att sjuk-

vården en god dialog med patienterna och patientorganisationerna. 

 

En konsekvens av sidoöverenskommelser är att landstingen får samma villkor och 

likvärdiga förutsättningar vad gäller kostnader för att använda de läkemedel som 

omfattas. 

5.1 Fyrtio läkemedel som omfattas av gällande  
sidoöverenskommelser  

Per den 1 juni 2018 är det 40 läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser. 

Utöver dessa har det även funnits ytterligare sidoöverenskommelser mellan lands-

tingen och företag beträffande ett antal hepatit C-läkemedel som upphört att gälla. 

Den samlade kostnaden för de läkemedelsområden som har sidoöverenskommelser 

uppgår till knappt 5 miljarder kronor på årsbasis och de utgör cirka 17 procent av de 

totala kostnaderna för förmånsberättigade läkemedel samt smittskyddsläkemedel 

(total kostnad är cirka 29,8 miljarder kronor under perioden april 2017 till och med 

mars 2018). 

 

 

                                                        
5 NT-rådet (nya terapier) har landstingsmandat att ge rekommendationer om förhållningssätt till nya 
läkemedelsterapier och är utsett av landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer. 
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Tabell 6. Läkemedel för vilka det fanns en sidoöverenskommelse den 1 juni 2018, samt total 

försäljning (AUP) inom förmånerna, löpande 12 månader t.o.m. april 2018. 

Område Produkt 
I förmån 

fr.o.m. 

Sidoavtal 

fr.o.m. 

Sidoavtal 

t.o.m. 

Försäljning (tusen kronor AUP) 

maj 2017 – apr 2018 

Cancer Mekinist jun-16 jul-16 jun-18 63 647  

Revlimid mar-08 mar-17 feb-19 385 455  

Venclyxto maj-18 maj-18 apr-19 -  

Xtandi maj-14 jul-15 maj-19 401 079  

Zytiga jun-12 jun-15 maj-19 111 651  

Zykadia dec-15 dec-15 jun-19 10 977  

Tagrisso okt-16 okt-17 sep-19 25 761  

Cabometyx apr-18 apr-18 mar-20 318  

Ninlaro jun-18 jun-18 maj-20 -  

Ibrance jul-17 jul-17 jun-20 38 757  

Kisqali feb-18 feb-18 jun-20 362 

Hepatit C Epclusa sep-16 jan-17 dec-19 630 705 

  Harvoni feb-15 feb-15 dec-19 98 843 

  Maviret sep-17 jan-18 dec-19 86 394 

  Sovaldi okt-14 jul-15 dec-19 11 709 

  Vosevi jan-18 jan-18 dec-19 27 084 

  Zepatier sep-16 jan-17 dec-19 341 609 

JAK-hämmare Olumiant apr-17 okt-17 sep-19 28 506 

  Xeljanz apr-17 okt-17 sep-19 10 777 

PCSK9-hämmare Repatha dec-15 jul-16 dec-18 17 063  

Praluent nov-15 feb-17 dec-18 7 437 

TNF-hämmare Benepali mar-16 apr-16 sep-19 476 547 

  Enbrel jun-02 apr-16 sep-19 398 170 

  Erelzi sep-17 okt-17 sep-19 293 

  Humira sep-03 okt-16 sep-19 1 199 084 

Faktor VIII Kogenate -* jun-18 maj-20 61 901  

Kovaltry aug-16 jun-18 maj-20 17 135  

Afstyla sep-17 jun-18 maj-20 692  

NovoEight jun-14 jun-18 maj-20 23 237  

Octanate LV okt-05 jun-18 maj-20 2 696  

Octanate okt-05 jun-18 maj-20 0  

Nuwiq jan-15 jun-18 maj-20 4 901  

ReFacto AF okt-11 jun-18 maj-20 137 300  

Advate maj-04 jun-18 maj-20 240 599  

Adynovi feb-18 jun-18 maj-20 0  

Elocta apr-16 jun-18 maj-20 69 866 

Övrigt Entresto apr-16 apr-16 dec-18 29 901 

 Raxone okt-16 nov-16 okt-18 16 078 

  Kuvan nov-08 nov-17 okt-19 6 915 

 Xermelo jun-18 jun-18 maj-20 - 

Källa: TLV, E-hälsomyndigheten. Försäljningen av hepatit C-läkemedel omfattar försäljning inom och utom förmån. 

* Kogenate ingick i läkemedelsförmånerna genom övergångsbestämmelserna till förmånslagen. 
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De områden med flest överenskommelser är cancer, hepatit C och TNF-alfahäm-

mare. Från och med 1 juni 2018 är även Faktor VIII-läkemedel mot blödarsjuka ett 

större område med avtal. I tabell 7 visas antal läkemedel grupperat per område 

samt försäljningsvärde tillsammans med en könsuppdelning. 

 

Tabell 7. Antal läkemedel med sidoöverenskommelse per område samt total försäljning april 

2017-mars 2018, per område i tusentals kronor, samt kostnadsandel för kvinnor. 

Område Antal läkemedel 
Försäljning AUP  
löpande 12 månader 
april 2018 (tkr) 

Kvinnors andel av  
försäljningsvärdet 

Cancer 11 1 038 007 23% 

Faktor VIII 11 558 327 1% 

Hepatit C 6 1 196 344 34% 

TNF-hämmare 4 2 074 094 55% 

Övrigt 4 52 894 32% 

JAK-hämmare 2 39 283 79% 

PCSK9 2 24 500 40% 

Totalsumma 40 4 983 449 37% 

Källa: TLV samt E-hälsomyndigheten 

 

Inom ramen för dessa sidoöverenskommelser hanteras exempelvis riskdelning gäl-

lande osäkerheter kring användning och effekt i klinisk vardag. Riskdelningen bi-

drar till att säkerställa kostnadseffektiv användning trots de osäkerheter som före-

ligger (vanligt exempelvis inom cancerområdet).  

 

Sidoöverenskommelser kan även hantera risk för stor budgetpåverkan och därmed 

undanträngningseffekter. Exempel på detta är kostnaderna för läkemedel mot he-

patit C, som kan bli mycket omfattande om kostnaden enligt listpris skulle belasta 

landstingens budgetar.  

 

Sidoöverenskommelserna bidrar vidare till att skapa konkurrens mellan äldre biolo-

giska substanser vars patent löpt ut och där biosimilarer har introducerats på mark-

naden eller där det finns grupper av läkemedel med likvärdig effekt (TNF-alfahäm-

mare, Faktor VIII). Prispressen för denna grupp läkemedel sker genom sidoöver-

enskommelser och styrning av volymer i landstingen i stället för via periodens vara 

systemet. 

 

I flera fall finns det kombinationer av dessa element i olika överenskommelser. Hur 

sidoöverenskommelser utformas beror bland annat på vilka osäkerheter och vilken 

marknadssituation som föreligger.  

5.2 Staten och landstingen delar på återbäringen från 
sidoöverenskommelser under åren 2017 - 2019 

För perioden 2017 - 2019 finns en överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) som reglerar statens ersättning till landstingen. 

För 2019 gäller avtalet som en inriktningsförklaring. Landstingen får ett specialdes-

tinerat statsbidrag för läkemedelsförmånerna m.m. Det är flera delar som inryms i 
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detta statsbidrag; dels kostnader för läkemedel och handelsvaror inom förmånerna, 

dels kostnader för läkemedel mot hepatit C, dels en post övrigt för övriga smitt-

skyddsläkemedel samt olika överföringar som skett från förmånerna till slutenvård 

eller annan upphandling. Grunden för statsbidraget är Socialstyrelsens årliga pro-

gnos över läkemedelskostnaderna. Det är prognosen från april 2018 som ligger till 

grund för statsbidraget 2018 (Socialstyrelsen, Läkemedelsförsäljningen i Sverige – 

analys och prognos 2018 - 2020, april 2017). 

 

5.2.1 Statsbidrag för läkemedelsförmånerna m.m. år 2018 

Förmånskostnaderna för läkemedel samt handelsvaror inom förmånerna beräknas 

enligt Socialstyrelsens prognos uppgå till 25 125 miljoner kronor under 2018, vilket 

motsvarar en kostnadsökning med 7,2 procent jämfört med 2017. Dessa kostnader 

avser landstingens kostnader och är exklusive patientens egenavgifter. 

 

Kostnaderna för nya hepatit C-läkemedel beräknas enligt Socialstyrelsens prognos 

från april 2018 uppgå till 1 491 miljoner kronor 2018, vilket är en ökning med 21,7 

procent jämfört med 2018. Statsbidraget baseras på 70 procent av prognosticerad 

kostnad, detta innebär att landstingen erhåller 1 044 miljoner kronor i statsbidrag 

för läkemedel mot hepatit C under 2018. 

 

I det fall kostnaderna för förmånerna och/eller hepatit C-läkemedel avviker mer än 

3 procent jämfört med prognos träder en riskdelning på den överskjutande avvikel-

sen i kraft med 50 procent. Ökar kostnaderna med mer än 3 procent utöver prognos 

står staten för hälften av den överskjutande kostnaden, och i motsatt fall betalar 

landstingen tillbaka 50 procent.  

 

Utöver kostnaderna för läkemedelsförmånerna och läkemedel mot hepatit C ingår 

även statsbidrag för en post övrigt med 1 620 miljoner kronor. Denna omfattar 

kostnader för vissa övriga smittskyddsläkemedel och olika överföringar av läkeme-

del som har skett från förmånerna till slutenvården eller handelsvaror som har upp-

handlats utanför förmånerna. 

 

Tabell 8. Statsbidrag för läkemedelsförmånerna m.m. 2018, samt riskdelningsgränser, miljo-

ner kronor. 

  
Stats- 
Bidrag 2018 

Övre gräns 
+3 procent 

Undre gräns 
-3 procent 

Läkemedelsförmån 25 125 25 879 24 371 

Hepatit C 1 044 1 075 1 012 

Övrigt 1 620     

Totalt 27 789     

Källa: Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2017, 

diarienummer S2017/02911/FS. 

5.2.2 Nationellt sammanhållet prissättningssystem 

Syftet med statsbidragsöverenskommelsen är bland annat att skapa förutsägbara 

ekonomiska förutsättningar för landstingen. I detta ligger även att de läkemedel 

som TLV har bedömt kostnadseffektiva ska komma till användning och att skapa 
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förutsättningar för en jämlik, ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsan-

vändning. I avtalet lyfts även vikten av att bibehålla ett nationellt prissättningssy-

stem under tiden som hela systemet utreds av en statlig utredning (dir. 2016:95). I 

det fall enskilda landsting ingår egna rabattöverenskommelser gällande läkemedel 

inom förmånerna, kommer rabatten, enligt statsbidragsöverenskommelsen, att dras 

av på nästa års statsbidrag. Skälet till detta är att skapa incitament för landstingen 

att samlas via den nationella processen inom ramen för trepartsöverläggningar där 

landsting, företag och TLV samverkar. Det övergripande syftet är att bibehålla lik-

värdiga förutsättningar över hela landet beträffande prissättning av läkemedel. 

Dessa förbehåll gäller inte för slutenvårdsläkemedel, som upphandlas i sedvanlig 

ordning. 

5.2.3 Landstingen och staten delar på återbäringen och TLV gör prognos 

Under 2016 fick landstingen behålla hela återbäringen från företagen enligt statsbi-

dragsöverenskommelsen mellan staten och SKL. I överenskommelserna för 2017–

2019 ska staten och landstingen dela på återbäringen. Under 2017 tillföll 70 procent 

av återbäringen landstingen och 30 procent tillföll staten. Under 2018 får lands-

tingen behålla 60 procent och 40 procent tillfaller staten. 

 

TLV har i anslutning till detta, enligt regleringsbrevet (S2017/07302/FS), i uppdrag 

att prognosticera återbäringen för helåret 2018 två gånger under året, dels 30 juni 

och dels 13 december. Den sista prognosen i december kommer att ligga till grund 

för en preliminär reglering av återbäringen i samband med utbetalningen av statsbi-

draget till landstingen i februari 2018 (som avser kostnaderna i december 2018). En 

slutavstämning av utfallet av återbäringen 2018 sker i mars 2019. Senast i samband 

med utbetalningen av statsbidraget som sker i maj månad, justeras eventuella avvi-

kelser mellan prognos och slutligt utfall.  

5.2.4 Inriktning för statsbidraget år 2019 

Inriktningen för statsbidraget 2019 är att upplägget ska vara detsamma och att ut-

gångspunkten är Socialstyrelsens prognos. Denna prognos ska lämnas 30 oktober 

varje år, vilket innebär att statsbidraget för 2019 kommer att grundas på prognosen 

som Socialstyrelsen lämnar 30 oktober 2018. Även under 2019 ska 60 procent av 

återbäring till följd av sidoöverenskommelser tillfalla landstingen och 40 procent 

tillfalla staten.  

5.3 Utfall och prognos för återbäring från sidoöver-
enskommelser 

Omfattningen av subventionsbeslut där sidoöverenskommelser utgör en del av be-

slutsunderlaget har ökat över tid. De första inom hepatit C trädde i kraft redan i slu-

tet av 2014 men det var först under 2015 mer betydande återbäringar genererades. 

2015 uppgick den återbäring företagen betalade tillbaka till landstingen till knappt 

260 miljoner kronor. Under 2016 blev återbäringen cirka 720 miljoner kronor, vil-

ket är nästan en halv miljard kronor mer än 2015. Under 2016 tillkom flera överens-

kommelser, bland annat för TNF-alfahämmare under hösten och dessa fick fullt ge-

nomslag under 2017. Utfallet 2017 blev 947 miljoner kronor, vilket var i linje med 

TLV:s prognos i juni 2017. 
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Återbäringarna förväntas öka betydligt under 2018. Detta beror till stor del på de 

nya sidoöverenskommelserna gällande hepatit C-produkter som började gälla janu-

ari 2018, men även nya sidoöverenskommelser för andra läkemedel. I denna pro-

gnos särredovisas återbäringen för hepatit C-läkemedel från övriga läkemedel. Ris-

ken att röja innehållet i enskilda avtal bedöms som mycket liten eftersom det är 

flera företag och läkemedel det handlar om. Samtidigt är bedömningen att det är av 

stort värde att vara så transparent som möjligt med vad som driver återbäringarna. 

Detta är viktigt för att kunna bedöma den generella utvecklingen inom läkemedels-

området. Hepatit C-läkemedel behandlas dessutom i särskild ordning i statsbi-

dragsöverenskommelsen. 

 

Det är värt att poängtera att flera faktorer kan påverka det faktiska utfallet jämfört 

med prognosen som nu görs. Utfallet beror delvis på volymutvecklingen och på 

vilka läkemedel som används där det finns flera alternativ och där nivån på återbä-

ring varierar. I det fall det fastställda priset (AUP) sänks under löpande avtalsperiod 

leder detta, enligt de standardiserade avtal som tagits fram, till att nivån på återbä-

ringen reduceras i motsvarande grad. Sänks AUP till den nivå som anges i sidoöver-

enskommelsen faller därmed återbäringen bort helt och hållet. Återbäringen kan 

därmed minska utan att samhällets kostnader har ökat. Om sidoöverenskommelser 

upphör eller tillkommer påverkar även detta utfallet. 

 

5.3.1 Prognos för återbäring från sidoöverenskommelser för övriga läkemedel 
exklusive hepatit C-läkemedel 

Baserat på tillgängligt utfall hittills och prognos framöver med nu gällande förut-

sättningar bedöms återbäringarna exklusive hepatit C uppgå till cirka 1 000 miljo-

ner kronor under 2018. Utgångspunkten är utfall till och med april 2018 och pro-

gnos baserat på nu kända förutsättningar. 
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Figur 13. Prognos för återbäring övriga läkemedel exklusive hepatit C, utfall 2015–2017, 

prognos 2018, miljoner kronor. 

 
*Utfall för jan-apr samt prognos för maj-dec 2018. 

Källa: TLV analys  

 

Osäkerheten i prognosen är huvudsakligen kopplad till prisutvecklingen även om 

volymutvecklingen också bidrar. Inom substansen etanercept har det skett ett antal 

prissänkningar (sänkningar av AUP) av företagen under 2017 och början av 2018. 

Dessa effekter motsvarar omkring 60 miljoner kronor i sänkta kostnader under pe-

rioden april 2017 till och med mars 2018 (tabell 2). Dessa prissänkningar reducerar 

emellertid återbäringen i motsvarande grad och framgår inte av utfallet för 2017 el-

ler för prognosen 2018. Blir det fler prissänkningar under resten av året kommer 

detta att minska återbäringarna. Om exempelvis priserna inom TNF och JAK-områ-

det skulle minska med 20 procent från augusti 2018, skulle återbäringen minska 

med omkring 80 miljoner kronor.  

 

Det finns även viss risk kopplad till volymutvecklingen och mixen av läkemedel som 

används i det fall det finns flera likvärdiga läkemedel med olika kostnader efter 

återbäring. Volymutvecklingen för dessa läkemedel är emellertid relativt jämn. Osä-

kerheten om betydande avvikelser i volymutvecklingen bedöms vara mindre än den 

osäkerhet som är kopplad till prisutvecklingen.  

 

Prognosen baseras på nu gällande förutsättningar och det sker ingen prognos om 

effekten av nya eller förändrade avtal. De avtal som löper ut under hösten antas i 

beräkningen ha samma konstruktion som nu gällande. Detta innebär i sig en osä-

kerhet. Osäkerheten gäller främst TNF-området. Under senhösten kommer det san-

nolikt biologisk konkurrens för storsäljaren Humira (med substansen adalimumab). 

Ingen hänsyn har tagits till detta i prognosen. Men i praktiken kommer konkurrens-

utsättningen av Humira potentiellt få stora konsekvenser på det offentligas kostna-

der, antingen genom lägre priser eller genom högre återbäring eller en kombinat-

ion. Huvuddelen av denna effekt hamnar dock på 2019. 
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5.3.2 Prognos av återbäring för hepatit C-läkemedel 

Återbäringarna för läkemedel mot hepatit C blir omfattande under 2018 och beräk-

nas uppgå till cirka 1 477 miljoner kronor. Detta är en betydande ökning jämfört 

med 2017 års nivå på återbäringarna. 

 

Fram till och med 2017 begränsades subventionen av hepatit C-läkemedel till pati-

enter som nått senare sjukdomsstadium, definierat som fibrosgrad 2–4. Under 2017 

minskade kostnaderna för hepatit C-läkemedel och färre nya patienter sattes in 

jämfört med 2016. 

 

I och med nya subventionsbeslut från TLV, NT-rådsrekommendation och de nya 

sidoöverenskommelserna som gäller 2018–2019, är det numera möjligt att be-

handla patienter inom alla genotyper till en kostnad som understiger 100 000 kro-

nor. Sidoöverenskommelserna tar därmed hand om risken för höga behandlings-

kostnader per patient för de läkemedel där det finns sidoöverenskommelser teck-

nade mellan landsting och företag. Enligt förmånsbeslut och NT-rådsrekommendat-

ion begränsas från och med 2018 inte behandling av hepatit C till de mest sjuka pa-

tienterna, utan nu omfattas även patienter med fibrosgrad 0 och 1. Enligt Socialsty-

relsens prognos estimerar landstingen att 15 000–17 000 patienter kommer att be-

handlas mellan 2018 och 2020. Socialstyrelsen prognostiserade i ett konservativt 

antagande att 5 000 patienter skulle behandlas under 20186.  

 

Utvecklingen av antalet hepatit C-behandlingar har ökat under första delen av 2018 

som en följd av TLV:s subventionsbeslut, NT-rådsrekommendation och sidoöver-

enskommelser. Antalet patienter som påbörjat behandling fram till april 2018 är 

fler än de som behandlades under hela förra året. Den höga takten i början på 2018 

kan hänga samman med att insättningstakten var relativt låg under hösten 2017 

samt att nya patientgrupper har börjat behandlas. I prognosen antas insättnings-

tempot minska något under andra halvåret efter en sedvanlig nedgång under som-

marmånaderna. I prognosen är bedömningen att totalt 6 000 patienter behandlas 

under 2018. Det sker en viss förskrivning av hepatit C-läkemedel som inte ingår i 

avtal men i sammanhanget rör detta sig om en mycket låg siffra. Följsamheten till 

NT-rådets rekommendation är således mycket hög. Med detta volymantagande 

(6 000 patienter under 2018) och med utgångspunkt i samma priser framöver be-

räknas återbäringen för hepatit C uppgå till 1 477 miljoner kronor under 2018.  

 

                                                        
6 Socialstyrelsen, Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020. https://www.so-
cialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20937/2018-4-21.pdf 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20937/2018-4-21.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20937/2018-4-21.pdf
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Figur 14. Prognos för återbäring av hepatit C-läkemedel, utfall 2015–2017, prognos 2018, 
miljoner kronor.

  

*Utfall för jan-apr samt prognos för maj-dec 2018. 
Källa: TLV analys  

 

En osäkerhetsfaktor i denna prognos gäller volymutvecklingen. En mer konservativ 

utveckling kan innebära att antalet nya patienter stannar vid 5 800, vilket skulle re-

ducera återbäringen med 43 mnkr. Skulle behandlingstakten vara lika omfattande 

under hösten efter sedvanlig nedgång under sommarmånaderna kan uppemot 

6 400 patienter påbörja behandling under året. I detta fall skulle i stället återbä-

ringen kunna bli drygt 100 miljoner kronor högre än prognosen.  

 

Historiskt har det skett en del prissänkningar under avtalsperioden. Baserat på pro-

gnosen 6 000 nyinsatta patienter skulle en prissänkning med 20 procent under 

andra halvåret potentiellt reducera återbäringen med upp till 170 miljoner kronor. 

En prissänkning omfördelar enbart kostnadsbesparingen för det offentliga från 

återbäring till lägre kostnader enligt fastställt pris. 

 

Prognosen för hepatit - återbäringen 2018 uppgår till 1 477 miljoner kronor. Det 

finns risker både uppåt och neråt när det gäller volym- och prisutvecklingen.  

5.3.3 Total återbäring beräknas uppgå till 2 500 miljoner kronor 2018  

Den sammantagna prognosen för återbäringarna från sidoöverenskommelser under 

2018 beräknas uppgå till knappt 2 500 miljoner kronor. Det är cirka 1 500 miljoner 

kronor mer än under 2017. 
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Figur 15. Utfall sidoöverenskommelser 2015 - 2017 samt prognos juni 2018, miljoner kronor.  

 
*Utfall för jan-apr samt prognos för maj-dec 2018. 
 Källa: TLV analys 
Not: utfallet av återbäringen 2014 uppgick till ett fåtal miljoner kronor och återfinns därför inte i diagrammet. 

 

Den omfattande ökningen beror till största delen på hepatit C-läkemedel och till nå-

got mindre del på underliggande volymtillväxt samt fler sidoöverenskommelser för 

övriga läkemedel under 2018.  

 

Givet den uppdelning som föreligger i överenskommelsen mellan staten och SKL 

avseende återbäringen mellan staten och landstingen skulle därmed staten erhålla 

984 miljoner kronor och landstingen 1 476 miljoner kronor av den samlade progno-

stiserade återbäringen på 2 476 miljoner kronor under 2018.  

 

Som nämnts ovan är prognosen förknippad med viss osäkerhet och särskilt stor är 

denna kopplat till utvecklingen inom hepatit C-området under resten av året. I en 

känslighetsanalys kring volym- och prisutvecklingen kan utfallet variera med +/- 

100 till 200 miljoner kronor i en grov bedömning givet nuvarande förutsättningar.  

5.4 Samlade effekter av omprövningar och 15-årsre-
geln samt återbäringar 

Det mesta tyder på att de kostnadsdrivande faktorerna kommer att vara starkare än 

de kostnadsdämpande även under de kommande åren. För att hantera de utma-

ningarna finns det fortsatt behov av interventioner i form av omprövningar och 15-

årsregeln. Trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser är viktiga instrument 

för att bidra till en tidig, ordnad och kostnadseffektiv introduktion av nya potentiellt 

innovativa läkemedel. Genom sidoöverenskommelser har resurser frigjorts genom 

att pressa kostnader inom biosimilarområdet och andra områden där effektiv kon-

kurrens inte uppstått, exempelvis Faktor VIII.  

 

Av figur 16 framgår den ökade besparingen per år av interventioner i form av om-

prövningar och 15-årsregeln samt effekter av återbäringar mellan 2014 och prognos 

för 2018. Inledningsvis 2014 och 2015 är effekten av interventioner i form av om-

prövningar och 15-årsregeln omfattande. Sedan 2016 genererar sidöverenskommel-

ser större kostnadssänkningar än de övriga interventionerna sammantaget. I vissa 
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fall kombineras emellertid omprövning och sidoöverenskommelse. Exempel på 

detta är onkologiläkemedlet Revlimid, läkemedelsgruppen TNF-alfahämmare och 

s.k. Faktor VIII-läkemedel.  

 

Figur 16. Omprövningar, 15-årsregel samt återbäring, förändring per år samt total nivåför-

ändring 2014 – 2018, miljoner kronor*.  

 
* Återbäringen under 2018 baseras på TLV:s prognos juni 2018, och 15-årsregeln är teoretiskt beräk-
nad och kan bli lägre om det först uppstår generisk konkurrens, enbart effekter av beslutade ompröv-
ningar redovisas.  

 

Sett över hela perioden 2014 till och med 2018 uppgår besparingseffekten av åter-

bäringar exklusive hepatit C-läkemedel till nästan samma nivå som 15-årsregeln och 

omprövningar sammantaget (999 miljoner kronor jämfört med 1 239 miljoner kro-

nor). Lägger man dessutom till effekten av hepatit C förstärks denna effekt. Återbä-

ring för hepatit C-läkemedel kommer att ligga på en betydande nivå även de kom-

mande åren, men i takt med att smittade patienter behandlas bedöms antalet pati-

enter minska och därmed även kostnader och återbäring. 

5.5 Incitament och styrning – återbäring ej en ren be-
sparing 

Återbäringen från sidoöverenskommelser bör, enligt TLV:s bedömning, inte uteslu-

tande ses som besparingar för landstingen och därmed det offentliga. För att sidoö-

verenskommelserna ska bidra till att läkemedel med den lägsta samhällskostnaden 

används, behöver i många fall underliggande styrning av vården i landstingen an-

passas. Incitamenten för att använda läkemedel kan exempelvis påverkas av hur en 

enskild klinik kan tillgodogöra sig del av återbäringen. Hantering och eventuell 

återföring av återbäringar till klinikerna medför i sig viss ökad administration för 

landstingen. Särskilt tydligt är detta inom TNF-alfa-hämmarna och Faktor VIII. 

Dessa båda är exempel på biologiska läkemedel. Där påverkar klinikernas incita-

ment och beteende utfallet av besparingen av sidoöverenskommelserna. Relevant 
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styrning av läkemedelsanvändningen i landstingen är dessutom viktigt för att upp-

rätthålla trovärdigheten för sidoöverenskommelserna gentemot företagen. När det 

gäller introduktion av nya läkemedel gäller utmaningarna mer att säkerställa ordnat 

införande och att rätt patienter får del av behandling och att informera förskrivare. 

 

När återbäringarna ökar innebär detta samtidigt att skillnaderna i kostnaderna för 

läkemedel enligt fastställt pris (AUP) ökar jämfört med de kostnader som gäller ef-

ter återbäring från sidoöverenskommelserna. Statens finansiering av landstingens 

läkemedelskostnader sker dock baserat på kostnader till fastställt pris. Det finns 

därför skäl för att staten som finansiär av landstingens läkemedelskostnader också 

får del av den återbäring landstingen erhåller från företagen och information om 

omfattningen av återbäringarna. 

 

Fram till 2016 tillföll hela återbäringen landstingen. I och med den nuvarande stats-

bidragsöverenskommelsen för 2018 tillfaller 4o procent av återbäringen staten. I 

TLV:s remissvar till SOU 2017:87 framhöll TLV att en sådan konstruktion kan ris-

kera minska landstingens drivkraft att ingå sidoöverenskommelser likväl som för-

skrivarnas drivkraft att förskriva den produkt som är mest kostnadseffektiv i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Detta kan exempelvis slå negativt mot läkemedel 

som inte förväntas ha så stor försäljning samt försvåra landstingens styrning mot 

att använda det läkemedel med lägst kostnader ur ett samhällsperspektiv. Genom-

slaget av framtida biosimilarer som till exempel Humira, påverkas till stor del av 

hur landstingen lyckas få med sig både förskrivare och patient på volymstyrning och 

eventuell switch.  

 

Man behöver således säkerställa att landstingen har relevanta incitament att gå in i 

trepartsöverläggningar samt att det finns resurser att hantera en ökande mängd tre-

partsöverläggningar tillsammans med allt fler sidoöverenskommelser. I remissvaret 

som nämns ovan lyfte TLV möjligheten att i förväg definiera hur stort belopp som 

landstingen ska betala tillbaka till staten – ett belopp som alltså inte är beroende av 

den faktiska återbäringen som landstingen erhåller från företagen. En sådan för-

ändring skulle ge landstingen stärkta incitament att delta i det nationella arbetet 

med trepartsöverläggningar och att teckna sidoöverenskommelser, samtidigt som 

statsbidraget kan minskas som resultat av att det finns återbäringsavtal. För att sä-

kerställa att landstingen har tillräckliga gemensamma resurser att organisatoriskt 

hantera en ökande mängd trepartsöverläggningar, kan en resursförstärkning forma-

liseras inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och SKL om statsbi-

draget. Man skulle även kunna överväga att centralt via statsbidraget finansiera ge-

mensam horisontspaning som är en viktig förutsättning att identifiera läkemedel el-

ler områden där man bör avsättas extra resurser inom ramen för trepartsöverlägg-

ningar. Horisontspaning är också viktigt för att man i god tid ska kunna utforma re-

levant uppföljning inom nya terapiområden.  
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Bilagor 

Metodbilaga - besparingsberäkning 
För att beräkna besparingar till följd av åtgärder som gjorts fram till och med april 

2018 har följande analys gjorts.  

 

Analysen baseras på försäljningsdata under perioden 2011-01-01 till 2018-04-01 

(förmån, AUP, förpackningar, doser, DDD; förskrivet med förmån). Försäljnings-

data kopplas till information om utbytbarhet på lägsta nivå (utbyte-nivå-3). Utbyte-

nivå-3 innebär utbytbarhet på nivån substans, beredningsform och styrka (baserat 

på beslut från Läkemedelsverket).  

 

Analysen görs på nivån utbyte-nivå-3 och för varje försäljningsmånad beräknas för-

säljningsvärde AUP per enhet. Enheter definieras av DDD i de fall dessa finns regi-

strerade för utbytesgruppen och doser (tabletter, vätskevolymer etc.) i de fall DDD 

inte finns registrerat. Eftersom utbytesgrupper kan tillkomma över tid medför det 

att även att historiska beräkningar kan komma att förändras. 

 

Förändringar i AUP per enhet jämfört med månaden innan multipliceras med för-

säljningsvolym (enheter) 12 månader bak i tiden (rullande 12). En aggregerad kost-

nadsförändring för utbytesgruppen (AUP rullande 12) erhålls då för varje enskild 

månad. Endast positiva besparingseffekter har tagits med och för 15-årsregeln har 

prisförändringar över 8 procent exkluderas för att inte riskera att fånga upp pris-

sänkningar av läkemedel som beror på generisk konkurrens. Förändring av för-

månskostnad baseras på multiplikation av kostnadsförändring AUP med andel för-

mån (förmån/AUP) i utbytesgruppen.  

 

De interventioner TLV genomfört inom ramen för omprövningar och 15-årsregeln 

kopplas till de enskilda månader då beräknade kostnadsförändringarna förväntas 

uppstå efter prisändringsbeslut. Kostnadsförändringar fyra månader framåt sum-

meras för att erhålla hela effekten av interventionen.  

 

För ej realiserade besparingar och för förväntade besparingar beräknas besparingen 

på produktnivå genom att skillnaden mellan det nuvarande priset på AUP-nivå och 

priset efter förväntad sänkning har multiplicerats med den volym som såldes under 

2014 (antal förpackningar). Förmånsbesparingen är den framräknade besparingen 

multiplicerad med förmånsandelen (förmån/AUP) som produkten hade under 

2014. 
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Genomförda omprövningar: 2015-april 2018 

Substans 

Datum för 
prissänk-
ning 

Besparing* 
AUP (mkr) 

Besparing* 
förmån 
(mkr) 

Besparing* 
för patient 
(mkr) 

formoterol  2015-04-01 2.0 1.5 0.5 

flutikasonpropionat  2015-04-01 9.5 4.8 4.7 

salmeterol  2015-04-01 2.9 2.2 0.7 

budesonid  2015-04-01 52.9 28.4 24.5 

salbutamol  2015-04-01 4.4 2.5 1.8 

mometasonfuroat  2015-04-01 0.1 0.1 0.0 

indakaterol  2015-05-01 1.1 0.9 0.2 

adalimumab  2016-01-01 41.7 41.1 0.5 

certolizumabpegol  2016-01-01 6.5 6.4 0.1 

darifenacin  2016-01-01 1.0 0.8 0.2 

etanercept  2016-01-01 20.1 19.8 0.3 

golimumab  2016-02-01 19.9 19.6 0.3 

tafluprost  2016-04-01 1.0 0.7 0.3 

bimatoprost  2016-04-01 2.2 1.4 0.8 

travoprost  2016-04-01 4.5 2.9 1.6 

certolizumabpegol  2016-10-01 2.5 2.5 0.0 

golimumab 2016-10-01 9.4 9.3 0.1 

lenalidomid 2017-04-01 14.9 14.8 0.1 

imiglukeras  2017-02-01 0.0 0.0 0.0 

vatten  2017-05-01 0.2 0.1 0.1 

enzalutamid  2017-11-01 -0.1 -0.1 0.0 

miglustat  2018-01-01 0.1 0.1 0.0 

*Besparing räknat på 12 månader    

 

 

Källa: TLV 

 


