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Sammanfattning 

Bakgrund: Strategier för att upprätta ett system för finansiering av särläkemedel, d.v.s. läkemedel för 

behandling av sällsynta sjukdomar, pågår. Målet är att individer med störst behov ska prioriteras utan att 

resurser till större individgrupper minskas. Problem föreligger dock vid fördelning av resurserna, då dessa 

redan är begränsade, och att särläkemedel medför mycket höga kostnader. 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att redovisa hur olika intressenter i Sverige bedömer i vilken 

omfattning särläkemedel skall användas, vem som skall bära kostnaderna, och hur prioriteringar bör göras för 

att skapa ett ekonomiskt utrymme för deras användning. Som modelläkemedel har Cerezyme® (ett 

läkemedel mot Gaucher’s sjukdom) använts. 

Metod: För att finna svar på min frågeställning gjordes datainsamling genom sökningar i följande databaser: 

Tandvård- och läkemedelsverket, Fass, Google och PubMed. För att studera prioritering exemplifierades 

arbetet genom en fallstudie av Cerezyme®. 

Resultat: Undersökningarna visade att prioriteringar sker genom kostnadsberäkningar av QALY (quality-

adjusted life year) tillsammans med människovärdesprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen, samt behovs- 

och solidaritetsprincipen. Utifrån dessa grunder handlägger TLV (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket) 

för innefattande av läkemedelsförmån. TLV valde den 8 mars, 2012, att utesluta Cerezyme® ur 

läkemedelsförmånen på grund av för höga kostnader per patient och år. Detta överklagades av tillverkaren, 

Genzyme, men förvaltningsrätten avslog överklagandet den 30 april, 2012. Genzyme valde att överklaga 

domen, vilket kammarrätten sedan beviljade genom inhibering av TLV:s beslut tills en slutgiltig dom för 

Cerezyme® fastslagits. TLV överklagade återigen, vilket också avslogs. Cerezyme® finns inom förmån tills 

vidare. 

Slutsats: Det råder idag stora olikheter kring rätten att få behandling gällande särläkemedel beroende på 

patientens geografiska lokalisering, är det synnerligen viktigt att se över finansiering och prioritering av 

dessa behandlingar.  
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SUMMARY 

The choice of my thesis is based on orphan drugs, which individuals with rare diseases use as 

treatment, diagnostics or to prevent the progress of the disease. In order to get a classification as an 

orphan drug, the drug must be used for a condition that affects 5 or less of 10 000 individuals, 

based on the European classification. The clinical trials for this type of medicines are as every 

medical trial, expensive and orphan drugs have the smallest patient groups. Therefore there is no 

justification to the pharmaceutical companies in development in orphan drugs. This project is made 

by a case study and answer survey, and the literature research was based on articles written in 

English or Swedish, and articles older than 2000 were excluded. 

The purpose of this thesis is to evaluate how priorities of resources are made, to fund expensive 

drugs, in Sweden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) has the authority to decide 

whether different kind of medicines are subjects to the Swedish pharmaceutical benefits, which are 

funding a great amount of medicines. The thesis is based on evaluations from various stakeholder, 

Swedish laws and previous research in priority.  

Sweden is financing the orphan drugs in three ways. Orphan drugs included in Swedish 

pharmaceutical benefits are funded by customs fee to 2200 SEK, and the rest of the costs are 

financed by the state through the council counties. Orphan drugs in hospitalization are financed by 

the hospital, clinic or the county where the patient is registered. The orphan drugs which are 

prescribed but still excluded from the benefits are financed either by the patient, county or the 

hospital. The investigation of pricing and financial proposition of orphan drugs in Sweden is 

delayed but still in progress, and are expected to be presented in April, 2014. 

TLV make the decisions regarding pharmaceutical benefits through calculations of QALY’s and by 

three ethical grounds or principles. The principles stand for human dignity, cost-effectiveness, 

solidarity and needs. TLV could either approve the drug, which makes the drug included to 

pharmaceutical benefits, or disapprove the drug and makes it unavailable through state funding. 

TLV decided to exclude Cerezyme® from the Swedish pharmaceutical benefits. The decisions 

were made of calculations of QALY’s, which was calculated much higher costs than previously 

approved by TLV. The manufacturers of Cerezyme® did not agree with TLV’s decision, and went 

to higher courts. The recent decision of higher courts was to re-include Cerezyme® from 

pharmaceutical benefits, which makes the drug available to patients in desperate need again.  

Processes of different kinds of orphan drugs to include these to pharmaceutical benefits are not 

treated equally. Depending of the state of the disease, prevalence and geographic location, are 

patients treated variously. This is a major problem in management of orphan drugs, and should be 

prevented as soon as possible. All citizens should on equal terms, have access to same health care, 

this through Swedish Health Care laws.  
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FÖRORD 

Examensarbetet är en C-uppsats som gjorts under 10 veckor. Kursen ingår i Farmaceutprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar och omfattar 15 hp. Det har varit ett oerhört intressant arbete, och 

har vidareutvecklat intresset för vårdprioriteringar och hantering av nya läkemedel.  

Jag vill tacka Christer Berg för hans vägledning genom examensarbetet. Jag vill även tacka 

Medstop/Kronans apotek för all deras hjälp inför mitt arbete som farmaceut.  

 

Perstorp, 2013-12-19  

Louise Andersson 
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FÖRKORTNINGAR 

AIP/AUP  -  Apotekets Inköpspris/Utförsäljningspris 

BNP - Bruttonationalprodukt 

COMP  -  Committee for Orphan Medicinal Products 

ELIS  - Effektiviserad Läkemedelsupphandling i Samverkan 

EMA  -  European Medicines Agency 

HELFO  -  Helseøkonomiforvaltningen (Norge) 

IE   - Internationella enheter 

LFG  - Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp 

LIF  -  Läkemedelsindustriföreningen 

LIS  -  Legemiddelinnkjøpssamarbeid (Norge) 

LV  -  Läkemedelsverket 

NEPI  -  Nätverk för Läkemedelsepidemiologi 

NIS  -  Folketrygden (Norge) 

OMP   -  Orphan Medicinal Product 

SKL  -  Sveriges Kommuner och Landsting 

TLV  -  Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 

USD - United States Dollar 

QALY  -  Quality-adjusted-life year (kvalitétsjusterade levnadsår) 
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INTRODUKTION 

För närvarande pågår i Sverige ett utvecklingsarbete för att ta fram modeller för hur 

särläkemedel, d.v.s. registrerade läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar, ska 

kunna finansieras inom ramen för läkemedelsbudgetar. Utvecklingsarbetet har som mål att 

leva upp till hälso- och sjukvårdslagens paragraf om att alla människor ska erbjudas vård 

på lika villkor, samtidigt som samhällets resurser ska användas för att ge en maximal nytta 

åt så många som möjligt   

En vård tillgänglig för alla ska inte vara beroende av sjukdomsprevalens, patientens 

geografiska hemvist eller sjukdomstillstånd. Sjukvårdens resurser är dock begränsade, 

vilket ställer krav på att ansvariga prioriterar. Frågan är hur dessa prioriteringar ska göras 

och av vem?  

 

Definition av sällsynt sjukdom  

Definition av en sällsynt sjukdom är enligt EU:s direktiv, en sjukdom som maximalt 

drabbar 5 personer av 10 000 invånare. Antal sjukdomar klassade som sällsynta är idag 

mellan 5000 till 7000. Klassificeringen av läkemedel för behandling av dessa sjukdomar 

styrs inom EU av Europaparlamentets och Rådets förordning, nr 141/2000. Särläkemedel 

kallas också för Orphan Medicinal Product (OMP) då de utgörs av läkemedel vars säkerhet 

inte är tillräckligt undersökt eftersom sjukdomen som ska behandlas är så sällsynt. OMP 

inkluderar även läkemedel som kan ges som profylax. Dessa läkemedel kan också 

användas för andra diagnoser utöver sällsynta sjukdomar, och godkänns på samma sätt 

som vanliga läkemedel   

Enligt LIF, de forskande läkemedelsföretagen, är ungefär 0,06 % av EU:s befolkning 

drabbade av någon typ av sällsynt sjukdom, vilket innebär 300 000 människor. För Sverige 

betyder det att omkring 4550 svenskar bär på en sällsynt sjukdom   

 

Kostnader för hälso- och sjukvård samt läkemedel 

Kostnaden för hälso- och sjukvården i Sverige år 2011 var 9,6 % av 

bruttonationalprodukten, BNP, vilket motsvarar 318 miljarder kronor. Kostnaden av 

läkemedel och förbrukningsartiklar samma år inom denna sektor var 12,6 % av hälso- och 

sjukvårdens kostnader, vilket i sin tur innebär 40,2 miljarder kronor   

USA:s  fördelning av BNP till hälso-och sjukvård år 2009 uppgick till 17,4 %. 

Motsvarande siffra för Sverige var då 10,0 %. För Norge, Danmark och Finland, som 

tilldelade uppskattningsvis 9,6 %, 11,5 % respektive 9,2 %. Samma år var 

läkemedelskostnaderna i Sverige i procent av hälso- och sjukvårdens kostnader, 12,5 % 
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medan Norges, Danmarks och Finlands läkemedelskostnader i procent av hälso- och 

sjukvården var 7,3 %, 7,3 % respektive 14,3 %. Trots USA:s stora satsning av BNP till 

hälso- och sjukvård detta år, låg läkemedelskostnaderna på jämförelsevis samma nivå som 

för de nordiska länderna, 12,0  %   

Hantering och finansiering av läkemedel i Sverige 

I Sverige är alla medborgare enligt Hälso- och sjukvårdslagen berättigade till vård på lika 

villkor. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fattar beslut huruvida ett 

läkemedel ska innefattas av läkemedelsförmån genom kostnadseffektivitetsanalyser, etiska 

grundprinciper och hälsoekonomiska analyser. Om läkemedlet fått godkännande inom 

förmånen, ges patienten subvention. Landstingen vill i egenskap av finansiär av hälso- och 

sjukvården påverka användningen av läkemedel. I olika landsting har man dock olika syn 

på vad som bör prioriteras. Det kan innebära att en patient erbjuds en viss behandling i ett 

landsting men inte i ett annat. Vilka läkemedel som förskrivs är en medicinsk fråga. I 

många fall skiljer sig behandlingsvillkoren då landstingen hanterar särläkemedel och 

liknande läkemedel olika     

Finansiering av läkemedel sker idag på följande sätt: inom sjukhus, slutenvård och 

institutioner bekostas läkemedlen av respektive klink; inom öppenvården har läkemedel 

med läkemedelsförmån ett högkostnadsskydd, vilket ger statligt stöd till landstingen, 

medan läkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmån bekostas antingen utav 

behandlande klinik, landstinget eller av patienten själv. Patientens egenavgift för 

förmånsomfattande läkemedel är 2200 kronor per år. Resterande del betalas av det 

landsting där patienten är folkbokförd     

 

Finansiering av särläkemedel  

På läkemedelsmarknaden i Sverige finns 72 särläkemedel, men enbart 54 har godkänts och 

sålts i Sverige. Användning av särläkemedel i Sverige kartlades år 2011, av stiftelsen 

Nätverk för Läkemedelsepidemiologi (NEPI). Kartläggningen påbörjades efter beslut från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att kartlägga statens ersättning till 

landstingen för läkemedelsförmånerna. Under 2011 uppgick försäljningen av särläkemedel 

till 1029 miljoner kronor, varav 235 miljoner kronor gick till slutenvården. Resterande 794 

miljoner kronor var receptförskrivna läkemedel   

Kostnaden för olika särläkemedel varierar kraftigt. Det dyraste på marknaden idag är 

Elaprase® (Idursulfas) för Hunter’s sjukdom, och läkemedelsbehandlingen hamnar på 

ungefär 10 miljoner kronor per patient och år. Genomsnittskostnaden år 2011 för en patient 

med särläkemedelsbehandling var 140 000 kronor per år. Läkemedel som finansieras 
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solidariskt, d.v.s. av landstingen gemensamt, innefattar idag endast läkemedel mot 

Gaucher’s sjukdom, blödarsjuka och HIV   

Hanteringen av särläkemedel skiljer sig mellan öppen och sluten vård. Öppen vård innebär 

förskrivning av recept och sluten vård innebär rekvisition. TLV är ansvariga för 

ansökningar om subvention gällande receptförskrivna läkemedel. TLV har från år 2007 till 

och med november 2011 godkänt 33 av 54 särläkemedel som sålts i Sverige. I 31 av 33 fall 

beviljades subvention. Det som skiljer hantering av förskrivna recept från rekvisition är 

landstingens hantering av särläkemedel i slutenvården, där särläkemedel hanteras som 

vanligare läkemedel. En samarbetsgrupp skapades av Sveriges kommuner och landsting, 

NLT (nya läkemedelsterapier) där läkemedelsrekommendationer om 

förstahandsbehandling hanteras. NLT bedömer även om behandlingar bör undvikas   

 

Solidarisk finansiering 

Solidarisk finansiering av läkemedel innebär att kostnaden subventioneras av landstingen 

gemensamt och är således läkemedel inom läkemedelsförmånen. De tre grupper av 

läkemedel, som omfattas av solidarisk finansiering är koagulationsfaktorer mot 

blödarsjuka, vissa antivirala läkemedel vid HIV-infektion samt Cerezyme® vid behandling 

av Gaucher’s sjukdom. Tidigare tillhörde även läkemedlet Zavesca för behandling av 

Gaucher’s sjukdom då enzymersättningsterapi inte är lämplig, men förlorade sin rätt till 

solidarisk finansiering genom uteslutning ur läkemedelsförmånen   Anledningen till denna 

finansiering är att dessa läkemedelsbehandlingar är mycket dyra och att fördelningen av 

patienterna är mycket ojämn mellan de olika landstingen   

På Socialdepartementets begäran påbörjades en utredning för hur dyra 

läkemedelsbehandlingar bör finansieras. Förslag och handlingsplan för finansiering av 

särläkemedel skulle vara presenterat under våren 2013, men blev försenat. Förslaget 

beräknas istället vara klart till början av våren 2014. Motion 2012/13:So368 hänvisade till 

att mer hänsyn bör tas till sjukdomens sällsynthet, effekter presenterade av kliniska studier, 

jämförelser av andra tillgängliga behandlingar, samt kostnader och sjukdomsbehandlingens 

innovationsgrad än vad som görs idag. Riksdagen offentliggjorde för regeringen att 

utredning om särläkemedelsfinansiering pågår och att utredningen, som behandlar 

möjligheten till solidarisk finansiering inom den nationella läkemedelsbudgeten, granskas   

 

Utvecklingskostnader för särläkemedel 

Utveckling och framtagning av nya läkemedel är mycket kostsamma. Läkemedelsföretaget 

har även fri prissättning och ensamrätt på marknaden vanligen i minst 10 år, vilket i sin tur 

också kan leda till förhöjda kostnader.  
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Fas I och II-studier för ett särläkemedel är ofta både mindre kostsamma och kortare än för 

andra läkemedel, då klinisk prövning för särläkemedel enbart kan göras på de få patienter 

som är drabbade av den sällsynta sjukdomen ifråga. Det medför att det är svårt att rekrytera 

patienter till kliniska studier och studier på särläkemedel blir därför ofta billigare i denna 

fas än studier på konventionella läkemedel. 

Kostnad för utveckling av ett läkemedel uppskattades av LIF i deras rapport, till 1,3 

miljarder USD, d.v.s. motsvarade 8 miljarder svenska kronor. Krav på uppföljning av 

läkemedlet är dock ofta kostsamma för läkemedelsföretagen. Uppföljningskostnaderna för 

särläkemedel är högre än för andra läkemedel, så den totala utvecklingskostnaden landar 

till slut på ungefär samma som för vanligare läkemedel   

 

Ekonomiska incitament för framtagning av nya särläkemedel  

I tidigt skede av läkemedelsutveckling, kan en ansökan om särläkemedelsstatus göras. 

Beslut fattas av EU-kommissionen, tillsammans med riktlinjer från Committee for Orphan 

Medicinal Products (COMP). För att stimulera forskning och utveckling av särläkemedel 

har en del åtgärder vidtagits, vilka inom EU innefattar; 

 Reducerad eller kostnadsfri, avgift, inspektion och godkännande 

 Forskningsstöd, först och främst till små och medelstora företag 

 Företräde inom ramprogrammen, EU:s forskningsprogram 

 Centralt godkännande inom EU 

 Andra stimulansåtgärder som följs av medlemsstater. 

Åtgärderna har tagits fram för att ge läkemedelsföretag ekonomiska incitament för en 

fortsatt forskning runt framtagning av nya särläkemedel, trots att efterfrågan är liten. 

Registrering- och godkännandeproceduren av särläkemedel skiljer sig från det som gäller 

för vanliga läkemedel. Godkännandet kan ge företaget ensamrätt till läkemedlet i 10 år, om 

särläkemedelsstatus beviljas     

 

Tidigare studier för prioritering inom vården 

Tidigare studier angående prioriteringar inom vården i Sverige har gjorts av Sandra 

Ehrntoft et al, vid Prioriteringscentrum. Syftet med studien var att undersöka om 

hälsoekonomi utgjort en stor grund till prioriteringar inom hälso- och sjukvård jämfört med 

andra kriterier. Genom intervjuer och enkäter sammanfattades studien genom svar från fyra 

grupper av beslutsfattare. Studien redovisade skillnader i prioritering beroende på 

beslutsfattarnas roll inom hälso- och sjukvården. Förskrivande läkare och 

läkemedelskommittéer ansågs lägga betydligt större vikt vid hälsotillståndet jämfört med 

de som ansvarade för hälsoekonomin. Socialstyrelsen och TLV prioriterade således 
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tvärtemot vad läkare och läkemedelskommittéer gjorde. Något som studien även la stort 

fokus på var kostnadseffektivitetens betydelse och hur den framstod. Även då 

kostnadseffektivitetsberäkningar blivit mer inflytelserika för beslut om behandling, 

framgår det sällan i vilken omfattning en behandling anses kostnadseffektiv. Rapporten 

redovisar även hur beslutsfattarna ställer sig till betalningsviljan per QALY. Förskrivande 

läkare och läkemedelskommittéer var villiga till högre betalningsvilja per QALY än vad 

Socialstyrelsen och TLV var. Något som studien även presenterade var betalningsviljan för 

olika sjukdomsområden. Trots Socialstyrelsens nationella riktlinjer, skiljde sig likväl 

betalningsviljan. Åtgärder för cancerpatienter genererade lägst betalningsvilja jämfört med 

åtgärder för hjärt- astma/KOL- och depression/ångest-patienter. Skillnaden för 

betalningsviljan för de olika sjukdomsområdena kunde inte påvisas i studien, utan behövde 

granskas vidare   

 

Gaucher’s sjukdom 

Gaucher’s sjukdom, eller Morbus Gaucher, orsakas av brist på glukosylceramidas (beta-

glukosidas). Enzymet bryter ner glukosylceramid, ett fettliknande ämne. Utan detta enzym 

inlagras glukosylceramid i bl.a. lysosomer, vilket leder till att mjälte och lever, samt andra 

organ förstoras och skadas. Sjukdomen kan visa symptom vid födseln eller först så sent 

som i vuxen ålder. Symptomen varierar därför från patient till patient. Sjukdomen delas in i 

tre typer beroende på förekomst av neurologiska symptom och sjukdomsprogression   

Typ 1, den vanligaste formen av Gaucher’s sjukdom, som drabbar mestadels ungdomar 

och vuxna. Förutom förstorad mjälte och lever, är trombocytopeni, anemi och leukopeni 

andra påtagliga symptom. Mjältens funktion rubbas så småningom. Typ 1 innefattar inga 

neurologiska symptom, och utveckling av skelettsjukdom varierar också.  

Typ 2 och 3 av Gaucher’s sjukdom är allvarligare. Sjukdomen drabbar nervsystemet vid 

fosterstadiet. Likt typ 1, varierar symptom väldigt mycket från person till person, och beror 

på hur snabbt inlagringen av glukosylceramid sker. Inlagringen vid typ 2 sker snabbare, 

och neurologiska symptom uppstår redan vid 5-6 månaders ålder. De basala ganglierna och 

kranialnervskärnorna skadas. Symptomen visas genom svårigheter att svälja, öppna 

munnen, inåtskelning, intensiva reflexer och sprättbågeställning. De flesta barn med typ 2 

lever enbart till ett års ålder. Typ 3 är en ungdomsform, ger symptom likt typ 1 genom 

blodförändring och skelettskador. Skillnaden mellan typ 1 och 3, är involvering av 

neurologiska symptom. Symptom innebär inåtskelning, balanssvårigheter, epilepsi, 

svårigheter att snabbt röra ögonen i sidled och demens. Sjukdomsfall där mjälten tagits 

bort i tidigt skede, har försvårat och påskyndat sjukdomsprogressionen. Prognosen för 

patienter med Gaucher’s sjukdom är beroende på vilken typ och sjukdomsprogression, och 

patienter med typ 1 kan leva ett normalt liv med enzymersättningsenzym. 
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I Sverige har totalt 50-60 personer med Gaucher’s sjukdom identifierats. Ungefär 40 

procent av dessa har den allvarligaste formen, typ 3. Norrbotten och Västerbotten har 

betydligt fler drabbade jämfört med andra län. I dessa län föds ett barn på 10 000 med 

sjukdomen. I övriga Sverige uppvisar ett barn på ungefär 100 000 med sjukdomen. Antalet 

barn med denna sjukdom har dock numera sjunkit i Norrbotten och Västerbotten   

Sjukdomen är autosomalt recessiv, vilket innebär att två muterade gener från vardera 

föräldern måste ärvas för att sjukdomen ska bryta ut. Är endast den ena anlagsbärare och 

således endast en defekt gen ärvs, blir barnen friska men i hälften anlagsbärare, figur 1. 

Har båda föräldrarna varsin muterad gen, finns 25 % risk att föra sjukdomen vidare. I 50 % 

av fallen ärver barnet en muterad gen och blir frisk anlagsbärare. För resterande 25 % får 

barnet inte någon muterad gen alls.  

Individer med Gaucher’s sjukdom upplever i de flesta fall försämrad livskvalité. 

Förstahandsbehandling är enzymersättningsterapi. Cerezyme® är en typ av 

enzymbehandling och utgörs av en rekombinant analog av enzymet β-glukocerebrosidas 

för behandling av individer med typ 1 och 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figur 1. Nedärvning och effekt av autosomalt recessivt arvsanlag, exempelvis Gaucher’s 

sjukdom   OBS, denna bild visar endast när ena föräldern är frisk anlagsbärare. 

 

Majoriteten av de identifierade 60 individer med Gaucher’s sjukdom i Sverige behandlas 

med Cerezyme® (imiglukeras) som ersätter det bristande enzymet. Cerezyme® är godkänt 

för långtidsbehandling då sjukdomen inte innefattar neurologiska symptom. Cerezyme®-

behandling ger mindre och färre allvarliga skelettkomplikationer. Kliniska studier påvisar 

förbättring av både livskvalité samt icke-neurologiska symptom. Läkemedlet påverkar 

även minskning av lever- och mjältvolymer samt förbättring av blodvärden. Behandlingens 

biverkningar är få och lindriga, och individer behandlade med Cerezyme® uppnår samma 

livslängd som friska individer. Ett annat enzymersättningsläkemedel vid behandling av 
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Gaucher’s sjukdom är Vpriv® (Velaglukeras-α), som är ett glykoprotein. Zavesca® 

(miglustat) är en typ av substratreduceringsbehandling för Gaucher’s sjukdom, och verkar 

genom att hämma glukosylceramid-syntetas, ett enzym som ansvarar för syntes av de flesta 

glykolipider.  

Rekommenderad dos av Cerezyme® enligt produktresumé från Fass, är 60 enheter per 

kroppsvikt (E/kg) som ges en gång varannan vecka. Behandlingen är individuell och 

patienter reagerar olika på dosering. Kliniska studier har utvärderat doser från 15 E/kg, till 

rekommenderat 60 E/kg varannan vecka. Efter behandlingsstart på 60 E/kg kroppsvikt, 

justeras dosen och lägsta effektiva dos eftersträvas. Studierna styrker behandlingens 

förbättring av hemoglobinkoncentration, mjält- och levervolymer, samt trombocytantal. 

Redan efter kort tids behandling påvisas effekt, och långtidsstudier bevisar kvarstående 

effekt. Cerezyme® har i kliniska studier gett goda resultat för patienters skelettsjuklighet. 

Patienterna upplever minskade bensmärtor och benkriser, och ökning av bentäthet har 

redovisats   
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SYFTE 

 

Under de senaste åren har flera nya läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar (s.k. 

särläkemedel) kommit ut på marknaden. Flertalet av dem kostar hundratusentals kronor per 

år för att behandla en patient. Särläkemedelskostnaderna har skapat en debatt om hur 

mycket ett läkemedel är värt och hur samhällets resurser skall prioritera.  

Syftet med detta examensarbete är att redovisa hur olika intressenter i Sverige bedömer i 

vilken omfattning särläkemedel skall användas, vem som skall bära kostnaderna, och hur 

prioriteringar bör göras för att skapa ett ekonomiskt utrymme för deras användning. Som 

modelläkemedel har Cerezyme® (ett läkemedel mot Gaucher’s sjukdom) använts.  
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MATERIAL OCH METODER 

Arbetet är en kvalitativ studie, där litteratursökning gjorts i vetenskapliga litteraturbaser, 

främst PubMed. För att finna svar på min frågeställning gjordes även datainsamlingen 

genom sökningar i följande databaser: Tandvård- och läkemedelsverket, Fass och Google. 

Följande sökord (nyckelord) användes:  

”Särläkemedel”, ”Orphan Drugs”, ”Vårdprioriteringar”, ”Cerezyme®” och 

”Särläkemedelsstatus”. Datasökningarna har genomförts från mars till och med oktober, 

2013. 

Artiklar från PubMed valdes genom en sökning där fulltext av artikeln var tillgänglig för 

allmänheten. Genom studiernas ”Abstract” kunde artiklar som redovisade 

kostnadseffektivitet för särläkemedel väljas ut, samt även de som hanterade särläkemedel 

för europeiska länder. Publikationer och artiklar skrivna på engelska eller svenska, 

inkluderades i arbetet. Publikationer äldre än år 2000, exkluderades.  

För att redovisa hur olika intressenter har ställt sig till prioritering av särläkemedel, har 

arbetet varit fokuserat på en fallstudie för Cerezyme®. För att granska hanteringen av 

särläkemedlet Cerezyme® har artiklar från Tandvård- och läkemedelsverkets databas valts 

ut. Alla artiklar som behandlade fallet om Cerezyme® inkluderades i arbetet och 

nyckelordet för sökningen var ”Cerezyme®”. Berörda intressenters åsikter i fallet om 

Cerezyme® inkluderades även i arbetet. För att få en bättre förståelse för användning och 

dosering av Cerezyme®, användes Fass som databas. Nyckelordet var även här 

”Cerezyme®”, och sökningen begränsades till ”Fakta för förskrivare”.  

Lagar inkluderade i arbetet hade tydliga samband med särläkemedel och hantering av 

läkemedelsförmån inom hälso- och sjukvård i Sverige. Lagarna hittades i Svensk 

Författningssamling, SFS, på Sveriges Riksdags hemsida. 

Redovisning av grunder för prioritering inom hälso- och sjukvården har gjorts genom en 

rapport från NEPI, tillsammans med riktlinjer för hälsoekonomiska studier från 

Läkemedelsförmånsverket. NEPI:s rapport valdes ut genom en sökning på Google, med 

nyckelord ”Särläkemedel i Sverige”, där rapporten behandlade särläkemedelsanvändning i 

Sveriges olika landsting.  

Arbetet baserades även på tidigare forskning inom området för prioritering. Forskningen 

presenterades i form av studier gjorda av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. 

Prioritering gällande andra områden än hälso- och sjukvårdsrelaterade situationer, 

studerades även genom föreläsningar från Michael Sandel vid Hardvards universitet. 

Föreläsningen ”Putting a Price Tag on Life”, valdes ut och inkluderades i arbetet. Då 

liknande prioriteringar för särläkemedel och dess patienter måste göras i Sverige bedömdes 

den mycket relevant för arbetet. 
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RESULTAT 

TLV:s utgångspunkter för subvention av särläkemedel 

Kostnader för behandling med läkemedel mot sällsynta sjukdomar och sjukdomstillstånd är 

oftast hög. Utvecklingskostnaderna uppskattas vara desamma för dessa särläkemedel som 

för vanliga läkemedel. Behandling med särläkemedel omfattar dock färre individer, vilket 

medför en högre kostnad per patient, då patientpopulationer är små. 

Läkemedelsbehandlingen av sällsynta sjukdomar varierar dock kraftigt i kostnad, och är 

beroende på typ av sjukdom, tillstånd och dos   

TLV:s beslut för subvention av särläkemedel är exempel på en multikriterieanalys, där 

individer med störst behov går först   TLV bedömer om subventionen för särläkemedel, 

vilket kräver redovisning av kostnad per hälsovinst. Hälsovinsten presenteras genom 

beräkning av kvalitétsjusterade levnadsår, QALY (Quality-adjusted life year). QALY 

innebär även en kostnadsjämförelse för olika behandlingar, där uppskattning om mest 

lämplig behandling görs. QALY tar hänsyn till ytterligare levnadsår som behandlingen ger, 

tillsammans med ett mått på hur kvalitén för åren värdesätts av patienten. TLV:s beslut om 

inkludering av ett särläkemedel till läkemedelsförmånen sker genom samma regler för 

godkännandet av övriga läkemedel. TLV utgår ifrån bestämmelser och principer beskrivna 

i proposition 1996/97:60. I Sverige utformades och lagstiftades den etiska plattformen för 

hälso- och sjukvård år 1997, av Prioriteringsutredningen    Tillsammans med de tre etiska 

principerna, människovärdesprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen samt behovs- och 

solidaritetsprincipen görs en samlad bedömning enligt 15 § lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. 

 

Kostnadseffektivitetsprincipen 

Kostnadseffektivitetsprincipen beskriver läkemedlets kostnad utifrån erhållen effekt. 

Effekten mäts i förbättrad hälsa med ett mål om höjd livskvalité. Principen utgår också 

ifrån behov, där allvarliga tillstånd behandlas först. Kostnaden påverkas på så sätt och får 

inte innebära att annan angelägen vård minskar. Behandlingskostnader jämförs med 

liknande behandlingar för fastställande om störst nytta och resultat. Särläkemedel visar 

emellertid alltid sämre kostnadseffektivitet på grund av små patientgrupper och hög 

läkemedelskostnad. Acceptansen för särläkemedels lägre kostnadseffektivitet finns och 

förbättringar av effektiviteten kan till viss del göras genom förhandlingar om prissättning 

med tillverkaren. Socialdepartementet ställde år 2001 krav på redogörelse av 

kostnadseffektivitetsanalysen och att högre krav bör ställas på kostnadseffektivitet för 

mindre allvarliga sjukdomstillstånd. En större betalningsvilja från samhället visas vid en 

svårare sjukdom medan en vanligare sjukdom genererar en lägre betalningsvilja   
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Behovs- och solidaritetsprincipen 

Behovs- och solidaritetsprincipen beskriver fördelningen av resurserna, och fördelning 

efter behov. Genom principen borde hälso- och sjukvårdens resurser prioritera de 

allvarligaste och svåraste sjukdomstillstånden med den sämsta livskvalitén. Individer med 

sällsynta sjukdomar bedöms då ha störst behov. Den del i principen som innefattar 

solidaritet, talar för de svagaste individerna, vilka måste prioriteras liksom för individer 

med försämrad livskvalitét   

 

Människovärdesprincipen 

Även människovärdesprincipen talar för människors lika värde. Utifrån dessa tre principer 

avgörs prioritering inom vården. Alla individer ges lika möjligheter att uppnå en god hälsa. 

I sin tur ger en god hälsa även en så jämlik hälsonivå som möjligt i samhället. Prioritering 

borde hänvisa till de individer längst ifrån denna nivå, för att försöka balansera samhället. 

Eftersom principerna eftersträvar en så lika hälsonivå som möjligt, borde vården 

säkerställa en behandling av god kvalité. Det borde alltså inte spela någon roll var 

individerna är folkbokförda eftersom behandling ges på lika villkor   

 

Läkemedelsförmån 

TLV:s beslut om läkemedelsförmån redovisas i Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner 

m.m.:  

 

”8 § 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. Lag (2009:373)” 

”15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris 

och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning  

1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humanitära 

och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en 

sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § 

läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. Lag 

(2009:373)   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020160.HTM#P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020160.HTM#P15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920859.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920859.htm
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Lag (2002:160) redovisar ingen riktning om bedömning av förmån för läkemedel mot 

sällsynta sjukdomar    

 

Hälsoekonomiska studier 

Hälsoekonomiska studier ska enligt Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd, redovisa: 

 kostnader och intäkter för behandling eller sjuklighet utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 

 jämföra hälsoeffekter och kostnader vid lämpliga alternativa behandlingsmetoder 

 beräkningar för olika patientgrupper och sammanställa patientpopulation 

 kostnadseffektivitetsanalys, där effektmått är kvalitetsjusterade levnadsår 

 kostnader som hör till behandling eller sjukdom bör identifieras och värderas 

 tidigare studier inom området 

 tidshorisont 

 diskontering 

 osäkerheter kring resultaten (känslighetsanalys) 

 modellanalys för att innefatta tidshorisonten och kliniska studier enligt svenska 

förhållanden 

 metoder, data, antaganden och resultat 

 kvalitetsgranskning (publicerad/opublicerad studie)    

Hälsoekonomiska studier ska, förutom råd från Läkemedelsförmånsnämnden, följa 

internationella riktlinjer i ämnet       

 

Samhällsekonomisk framtidsutsikt 

Av rättviseskäl finns det anledning att ta hänsyn till läkemedlets kostnadsaspekt, och 

acceptansen för särläkemedel ger även här en sämre kostnadseffektivitet. Sverige är idag 

också det enda land som förutom kostnadseffektivitetsanalys tar hänsyn till 

samhällsekonomisk framtidsutsikt. Kostnadsförändring utanför sjukvården inkluderas, och 

mindre sjukskrivningar från arbete ges stor betydelse. Hälsoekonomiska modeller 

beräknade och accepterade för sällsynta sjukdomar är svåra att finna, då både 

patientpopulation och samlade data påverkar beräkningarna. Budgetpåverkan av flera 

särläkemedel tillsammans kan bli förödande för annan typ av behandling, då resurserna 

ständigt är väldigt begränsade    
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Nationell strategi 

Lika möjligheter till god hälsa gäller alla medborgare, och principerna tillsammans talar 

för att en aktuell existerande behandling borde användas. Medlemsstaterna inom EU har 

därför blivit rekommenderade att till år 2013, skapa en nationell strategi gällande 

särläkemedel. Socialstyrelsen i Sverige har blivit tilldelad detta genom uppdrag från 

Socialdepartementet. Om ytterligare resurser ska tilldelas särläkemedel, kan vård för andra 

sjukdomsgrupper komma till att försämras. Samhällets strävan är en så lika hälsonivå som 

möjligt, och ger patienter med allvarliga tillstånd där behandlingsalternativ saknas större 

prioritering. Prioriteringen övervägs även med behandlingseffekt, utgångsläge och 

möjligheter till god hälsa   

Socialdepartementet förklarade 1995 att behandlingen påverkas av patientens tillstånd   

Tillståndet kan vara självförvållat och på så sätt något som patienten själv kunnat påverka. 

Det kan också innebära ren otur i form av en genetisk sjukdom. Proposition 1996/97:60 

talade för att individers ekonomi eller sociala ställning inte får påverka tillgång till 

medicinsk vård, förkortad väntetid eller beslut av behandling   

 

Vad var anledningen till TLV:s beslut att inte subventionera Cerezyme®? 

 TLV beslutade att Gaucher’s sjukdom kan leda till allvarliga tillstånd, vilket innebar en 

hög svårighetsgrad. Enzymersättningsläkemedel Vpriv, även detta för behandling av 

Gaucher’s sjukdom, fick aldrig godkänt av TLV för läkemedelsförmån. Ansökan avslogs i 

maj år 2011, eftersom Vpriv inte kunde anses kostnadseffektivt till tillverkarens, Genzyme 

AB:s pris    Genzyme AB gjorde däremot kostnadseffektivitetsanalyser, och beräknade 

förväntad livslängd för Gaucher’s-patienter till densamma som för friska människor. 

Obehandlade Gaucher’s-patienter uppskattades ha förkortad livslängd på 9 år, där 

utgångspunkt för påbörjad behandling var vid 18-års ålder. Efter att TLV avslagit ansökan 

om Vprivs innefattande i läkemedelsförmån, granskades också tillverkarnas, Genzyme AB 

, andra enzymersättningspreparat, Cerezyme®. Tillverkarna presenterade inga 

kostnadsberäkningar gällande QALY för patienter med Cerezyme®-behandling, vilket 

gjorde granskningen viktigare.  

TLV granskade preparatets QALY. Kostnaden per vunnen QALY uppmättes till minst 10 

miljoner kronor, enligt en vuxen patients rekommenderade dosering angiven av 

produktresumén. Annan tillgänglig behandling för Gaucher’s-patienter granskades, vilket 

gav antingen symptomlindrande behandling utan substratreduceringsterapi eller 

enzymersättningsbehandling. Cerezyme® finns som 200 IE och 400 IE (Internationella 

Enheter). Beräkningar framlägger bevis för kostnad på ungefär 4,7 miljoner kronor per år 

(AUP), och innefattar en patient på 70 kg. Beräkningarna tog hänsyn till 
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rekommendationer av dosering enligt produktresumén. Alternativ behandling för 

enzymersättningsterapi är symptomlindring. Beräkningar gjordes för patienter med 

allvarligast sjukdom, och uppgick till runt 200 000 kronor per år.   

Genzyme valde att inte anmärka på TLV:s beräkningar. Även känslighetsanalyser 

redovisades. Varierande dos, effekt, diskonteringsränta för kostnader, olika subgrupper, 

ålder vid behandlingsstart och överlevnad inkluderades i känslighetsanalysen. Analysen 

hamnade även trots detta på betydligt högre kostnad än TLV accepterat i tidigare fall.  

På grund av läkemedlets höga kostnader per vunnen QALY, bedömde TLV att Cerezyme® 

inte uppfyllde villkoren i 15 § lagen om läkemedelsförmåner, m.m. Avslag för 

Cerezyme®’s innefattande i läkemedelsförmån gjordes. TLV gör sedan år 2010, 

omprövningar av läkemedel för områden där användning inte uppenbart är 

kostnadseffektiv. Cerezyme® fick chansen till omprövning, och främsta anledningen var 

TLV:s tidigare avslag av Vprivs ansökan om läkemedelsförmån år 2011. Kostnaderna för 

Vpriv och Cerezyme® var jämförbara med varandra    

Medan beslut om omprövning gjordes, föreslog Genzyme att TLV skulle avvakta tills 

regeringens utredning om specifik prissättning för särläkemedel redovisats. Redovisning 

om prissättning skulle ske hösten år 2012. TLV gav respons genom att rättelse måste ske 

efter den lagstiftning som riksdagen beslutar. Beslutet kunde därför inte invänta 

regeringens utredning    

Genzyme gav sitt svar på TLV:s respons och ifrågasatte sättet att bedöma. Bedömningen 

gjordes enbart genom kostnadsberäkning per QALY för ett preparat som innebär ungefär 

40 patienter i Sverige. Tillverkarna påpekade att hänsyn till förlängt och bättre liv inte 

görs. Anmärkningar gjordes, och det påpekades även att beslutet kunde förhindra lämplig 

behandling, samtidigt som regionala skillnader kunde uppstå.  

Den 8 mars, 2012, beslutade TLV att Cerezyme® inte skulle ingå i läkemedelsförmån. 

Beslutet skulle träda i kraft den 1 juni, 2012    

Genzyme överklagade beslutet. Förvaltningsrätten beslutade ändå den 30 april 2012, att 

avslå yrkandet om TLV:s beslut den 8 mars, 2012. Tillverkarna överklagade även det nya 

beslutet och hävdade att TLV:s beslut helt handlade om en kostnadsbedömning. Genzyme 

påpekade även att TLV inte tog hänsyn till dåvarande brist på subventionerat läkemedel för 

Gaucher’s-patienter. Eftersom Cerezyme® varit subventionerat sedan år 1999, skulle det 

av väldigt starka humanitära skäl vara fel att utesluta Cerezyme® från subventionering    

På kritiken svarade TLV genom att anmärka tillverkarens brist på redovisat material 

angående effekt för avsaknad av läkemedel. TLV framhöll även att landstingen har 

behandlingsansvar genom att ge lämplig behandling till patienter med Gaucher’s sjukdom. 
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Kammarrätten beslutade den 25 maj 2012, i målnummer 3257-12, att bifalla tillverkaren 

för inhibition av Cerezyme®. Beslutet togs på grund av att allvarliga konsekvenser för 

behandlade patienter kunde uppstå, då det inte fanns likvärdig behandling inom förmån att 

tillgå. TLV:s beslut kunde även innebära en stor ekonomisk skada för tillverkaren. Nytt 

beslut framhölls av kammarrätten, som godkände Cerezyme® inom förmån fram tills att 

förvaltningsrätten slagit fast sin dom om uteslutandet    

Kammarrättens beslut överklagades av TLV. Ett nytt beslut redovisades den 20 juni 2012, i 

målnummer 3299-12, av högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd avslogs, vilket 

därmed innebar att kammarrättens beslut stod fast, och gav rätten till Cerezyme® inom 

förmån tills vidare    

 

Yttranden från olika intressenter i beslut om Cerezyme® 

I beslutet fick yttranden från deltagande myndigheter och organisationer göras. De som 

valde att yttra sig presenteras nedan: 

 Morbus Gaucher-föreningen anmärkte att godkännande angående uteslutning av 

Cerezyme® inte kunde göras. Föreningen påpekade att individer i behov av 

enzymersättningterapi står utan nödvändig behandling. Argumentation angående 

TLV:s beslut uppstod. Föreningen hävdade att TLV enbart fokuserat på 

hälsoekonomiskt mått, kostnad per QALY, vilket i sin tur är etiskt och 

vetenskapligt ifrågasatt.  

 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, valde att inte ge några 

anmärkningar mot förslag att utesluta Cerezyme® ur förmån. Inte heller 

Socialstyrelsen och Riksförbundet sällsynta diagnoser gjorde några yttranden. 

 Landstingens läkemedelförmånsgrupp, LFG, rekommenderade att Cerezyme® 

skulle uteslutas ur förmån. LFG påpekade även att läkare hade god kontroll på 

patienterna och deras behandling. Preparaten hade då behandlats enligt varje 

landstings undantagsrutin. 

 Läkemedelsverket, LV, instämde med TLV granskning kring Cerezyme®’s goda 

effekt och kliniska relevans. LV ansåg också att uteslutning av Cerezyme® från 

läkemedelsförmån skulle ge negativa kliniska konsekvenser. LV påpekade även att 

en särskild prissättning för särläkemedel behövs för att kunna erbjuda lika vård för 

alla medborgare. 

 

Nya rutiner för förskrivning 

TLV:s första beslut har resulterat i att Norrbottens läns landsting har upprättat en nationell 

upphandling gällande Gaucher’s sjukdom. Detta har inneburit att förskrivning av 
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Cerezyme®, Zavesca och Vpriv på recept inte längre ska ske, utan beställs istället från 

länets sjukhusapotek. Läkemedlet ges till patienterna på mottagningar eller 

vårdavdelningar. Länet arbetar strategiskt med att informera förskrivande läkare om den 

nya rutinen gällande läkemedel mot Gaucher’s sjukdom. Rutinen har upprättats av bland 

annat läkemedelsstrategen Anders Bergström vid Norrbottens läns landsting, och önskas 

resultera i en bättre upphandling av Cerezyme®, Zavesca och Vpriv. Även fast 

Cerezyme® fortfarande är omfattat av läkemedelsförmånen, har åtgärder vidtagits i 

Norrbottens län. Ifall det slutgiltiga beslutet gäller exkludering av Cerezyme® från 

förmånen, har Norrbottens län redan tagit ett steg i rätt riktning    
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DISKUSSION 

Särläkemedel är läkemedel som per definition används av färre än 5:10 000. Vi har i 

Sverige cirka 4 550 personer som behandlas för någon sjukdom med denna prevalens. På 

den Svenska marknaden finns drygt 30 särläkemedel och dess försäljningsvärde är cirka en 

miljard kronor. Detta utgör c:a 3 % av läkemedelsbudgeten. Man räknar med att 

särläkemedelsmarknaden kommer att plana ut på en marknadsandel av 4,6 % år 2016 och 

sedan sjunka fram till år 2020. Detta p.g.a. att särläkemedelsstatusen försvinner efter 10 år 

på marknaden. I känslighetsanalyser beräknar man marknadsandelen för särläkemedel till 

mellan 3 % - 6,6 %. Eftersom utvecklingskostnaderna för ett läkemedel är oberoende av 

antalet potentiella användare, och vi använder en betalningsmodell med ersättningar till 

läkemedelsföretagen som baseras på antalet försålda förpackningar, medför det att 

behandlingskostnaden per patient blir mycket hög för läkemedel som används av få 

patienter. En viktig drivkraft för vilka projekt läkemedelsindustrin satsar på är 

avkastningen på investerat kapital. Man väljer i första hand de mest lönsamma projekten, 

och där chansen för framgång är störst. Vi ser idag satsningar på särläkemedel inom 

cancerterapin. Enligt den statistikdatabas som finns över läkemedelsanvändningen på 

socialstyrelsens hemsida behandlas c:a 40 patienter (varav i 15 i Norrbotten) med 

Cerezyme®. Priset på Cerezyme® är så högt att kostnaderna för att behandla dessa 15 

patienter i Norrbotten motsvarar 10 % av landstingets läkemedelsbudget. För Cerezyme® 

har man en solidarisk finansiering mellan landstingen. En förutsättning för att vi skall få 

nya läkemedel är att läkemedelsindustrin kan finansiera sin forskning och utveckling. Vad 

man betalar för läkemedlen idag ger industrin förutsättningar för forskning runt framtidens 

läkemedel. Forskningsinsatserna för de läkemedel som finns på marknaden är redan 

betalda med gårdagens produktion. Vi ser en ojämn geografisk fördelning av 

förskrivningen av inte bara särläkemedel utan även av andra läkemedel. Det kan vara svårt 

att förklara denna skillnad, när prevalens av sjukdomar är likartad mellan landstingen. Den 

ojämna geografiska förskrivningen anses bero på lokala terapitraditioner och ekonomiska 

övervägande. Med tanke på hälso- och sjukvårdslagens paradparagraf om vård på lika 

villkor kan detta inte vara önskvärt    

Utifrån de utvalda intressenternas samverkan i arbetet, har en samlad granskning gjorts om 

hur särläkemedelsfrågan borde behandlas. Flertalet av de valda artiklarna som använts för 

redovisning av prioriteringsfrågorna har varit otydliga. Svårigheter att tyda artiklar har 

uppkommit, eftersom metoder som beskrivits enbart är förslag som skulle kunna tillämpas 

inom en snar framtid. Särläkemedelsfrågorna är fortfarande en pågående process som 

behandlas. Artiklarna är välskrivna och anger tydliga förslag till hantering av 

särläkemedel. Trots artiklarna och dokumenten som angivits som referenser, fanns inga 

självklarheter i fastställandet av någon exakt metod som kommer användas. Då många 

intressenter är inblandade särläkemedelsfrågorna, har information hämtats från varje 

intressent och myndighet. Arbetet är sedan behandlat utifrån deras synpunkter. En del 
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artiklar inkluderar även flera intressenters samarbete och har format gemensamma 

publikationer. En stor anledning till samarbetet mellan olika parter är för att föra åsikterna 

vidare till högre instanser, Sveriges riksdag och regering. Publikationer och motioner som 

valts ut, är de dokument som skickats vidare till regering och riksdag. Dokumenten 

omfattar gällande processer eller råd och anvisningar som sedan kan användas vid 

utformning av riktlinjer för särläkemedel. De senaste publicerade artiklarna inom området 

valdes ut för att kunna representera de mest aktuella bestämmelserna kring 

läkemedelshanteringen. 

TLV beräknar kostnad per QALY vid fastställande av ett pris på ett läkemedel. Läkemedel 

som inte fått ett pris av TLV omfattas inte av läkemedelsförmånen (undantag 

licenspreparat). Ju högre pris på läkemedlet, ju högre kostnad per QALY. Till slut kommer 

man upp till en kostnadsnivå per QALY där man börjar diskutera alternativ användning av 

pengarna. Detta har hänt för läkemedlet Cerezyme®, som här använts som ett ”case ”för 

att närmare titta på den problematik som finns runt finansiering och användning av 

särläkemedel. 

I fallstudien om Cerezyme® redovisade tillverkaren inte tillräckligt med material för att 

TLV skulle kunna bedöma behandlingen som kostnadseffektiv. TLV fick då själv utföra 

beräkningar för QALY och hårdgranskade preparatet. Enligt tidigare känd studie    ansågs 

TLV tillsammans med Socialstyrelsen, vara de beslutsfattare som lägger störst fokus vid 

kostnadsberäkningar. Eftersom TLV sedan tidigare avslagit Vpriv ur läkemedelsförmånen, 

fanns inte heller någon stor förhoppning för Cerezyme®. Något som inte presenterades i 

besluten kring Cerezyme®, var TLV:s åsikter kring Gaucher’s-patienters brist på likvärdig 

behandling. Inte heller redovisning av känslighetsanalyser kunde hittas i besluten, medan 

beräkningar för QALY var välrepresenterade. Patienter med sällsynta sjukdomar riskerar 

att stå utan behandling på grund av marknadsmässiga val från forskande företag, vilket 

tydligt visas i fallet om Cerezyme®. Eftersom Gaucher’s sjukdom är geografiskt sätt 

mycket vanligare i Norrbotten och Västerbotten, innebär det ytterligare problem rörande 

finansiering. Dessa landsting blir då hårt belastade jämfört med övriga Sverige. Problem 

uppstår även genom läkemedelsregistrering som icke särläkemedel. Aktuell behandling 

innefattar på så vis inte den indikation som behövs för att tillämpa behandlingen. Sällsynta 

sjukdomar har hög kostnad för varje ökat levnadsår som fås. Kostnaden innebär att 

tillgängliga beräkningsmodeller av kostnadseffektivitet inte kan göras rättvisa, i jämförelse 

med effektivitetskostnader för vanligare sjukdomar. Antydningar om lika rättigheter för 

individer med ovanlig diagnos som för andra individer, skapar problem genom dyr 

behandlingskostnad. Behandlingskostnaden avgör ofta om behandlingen ska kunna tillgås. 

Utebliven behandling handlar inte heller enbart om ekonomi, utan innebär ofta några års 

minskad livstid för en patient. Alternativ behandling motsvarar inte alltid utebliven 

behandling och påverkar därför patienter negativt.  
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Proposition 2001/02:63    talade för prioritering där resurserna gör störst samlad nytta 

jämfört med annan typ av prioritering. Eftersom särläkemedel enbart berör få människor, 

borde prioritering enligt propositionen göra störst nytta hos människor med vanligare 

sjukdomar och billigare behandling. Propositionen styrker även att krav på 

kostnadseffektivitet bör ställas högre vid mindre brådskande eller vanliga 

sjukdomstillstånd. Den sistnämnda utformingen av propositionen talar för särläkemedel, 

eftersom sjukdomstillstånden oftast är allvarliga. McCabe et al. (2006) menade att liv ska 

räddas om räddas kan, oavsett kostnad. Om det däremot finns fler sätt att rädda personen i 

fråga, gäller inte längre detta argument. Problemet i McCabes argument är att särläkemedel 

oftast inte räddar liv, utan istället förlänger och förbättrar livet eller livskvalitén   

Behandlingarna där sjukdomen inte botas utan förhindras på ett eller annat sätt, gäller ofta 

särläkemedel. Avsaknad av bästa möjliga behandling påverkar flertalet patienter väldigt 

negativt, speciellt om de redan haft möjlighet att stå under gällande behandling tidigare i 

livet.  

Om de flesta särläkemedel hamnar utan förmån och inga alternativa behandlingar finns att 

tillgå, finns risken att medborgarna skiljs åt som fattiga och rika. Endast de rika kommer 

att ha råd att finansiera sina läkemedel. I många situationer handlar det då om att ha 

makten att bestämma över huvudet på en liten grupp människor. Michael Sandel, professor 

vid Harvards Universitet, beskriver prioriteringar i kursen Justice    genom att ge en rad 

olika exempel på hur människors åsikter och handlingar kan skifta från situation till 

situation. Ett exempel som han granskar med hjälp av sina studenter är en skenande 

spårvagn och hur situationen hade hanterats av olika människor. Sandel nämner att 

spårvagnen går att styra, men bromsarna fungerar inte. Ena alternativet han ger sina 

studenter är att spårvagnen leder raka vägen mot fem personer och dödar sannerligen alla 

fem. Andra alternativet Sandel ger är valet att styra spårvagnen åt andra hållet, vilket 

innebär att enbart en person omkommer. De flesta av Sandels studenter visar sitt val 

genom en handuppräckning om vilket val de hade gjort. Majoriteten av studenterna väljer 

valet om att styra spårvagnen den väg där enbart en person omkommer. Sandel vänder 

senare på situationen, och går istället ut på att aktivt offra en person för att förhindra att 

fem personer omkommer. Genom att knuffa ner en person framför spårvagnen förhindras 

fem personers död, men valet anses inte lika självklart längre. Återigen handlar situationen 

om att göra ett val över någon annans huvud, även om det innebär att personen i fråga inte 

alls är inblandad. Michael Sandel tar även upp den engelske filosofen Jeremy Bentham, 

utilitarianismens fader, som hävdade att beslut skall tas så att det skapar största möjliga 

lycka för så många som möjligt, och så lite olycka åt så få som möjligt. Enligt denna 

filosofi skulle de begränsade sjukvårdsresurserna inte satsas på särläkemedel, med tanke på 

att de skapar lycka för ett litet antal människor. Problemet blir här att den enskilde 

individen kommer i kläm genom att kollektivets intressen primärt tillgodoses. Mot denna 
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ståndpunkt står principen om att den skall ges vård som bäst behöver den, och att alla 

människor skall behandlas lika. 

För att hänvisa maktsituationer och prioriteringar till sjukvården, så handlar det även här 

om att bestämma över en minoritet människor. En övre gräns för hur mycket 

särläkemedelsbehandling får lov att kosta för att inte påverka resterande sjukvårdsresurser, 

måste sättas även om det innebär att liv inte går att räddas i den utsträckning som 

eftersträvas. Däremot finns argumentationer angående resterande sjukvårdsresurser. 

Operationer, transplantationer och annan läkemedelsbehandling ges till många människor. 

Frågan är här om kostnadsberäkningar granskas i lika stor utsträckning jämfört med andra 

typer av behandling. Sker kostnadsberäkningar på situationer som är självförvållade, 

exempelvis levertransplantation till tidigare alkoholist med återfallsrisk, eller rökare med 

lungcancerbehandling? Situationen med transplantationspatient gällande alkoholberoende 

anger riktlinjer för bedömning. Om ett visst antal kriterier uppfylls, ges patienten rätt till 

transplantation. Om prioritering för hantering av särläkemedel skulle behandlats som 

föregående situation skulle ett visst antal kriterier uppfyllas för att rättfärdiga berättigad 

behandling. Exempel på kriterier för särläkemedelsbehandling skulle kunna handla om 

prövningstid för utvärdering av individuell dosering, hundraprocentig delaktighet vid 

uppföljning av behandling och ständiga återbesök vid expertcentrum. Kriterierna borde 

kunna ställas höga för behandling, eftersom det i sin tur påvisats vara stor betalningsvilja 

av samhället vid allvarliga tillstånd. Behandlingskostnaden styr, men hur sker 

prioriteringar när människor med ett självförvållat sjukdomstillstånd ges behandling, och 

andra människor födda med sin ovanliga sjukdom står utan behandling? Varför det inte 

finns några speciella riktlinjer för behandling av genetiska förändringar är oklara. Etiska 

regler förhindrar ojämn behandling idag, åtminstone när behandlingskostnaden är rimlig. 

Listan över hur prioriteringar borde eller skulle kunna göras kan göras lång, och någon 

hundraprocentig jämlikhet uppfattas nästan omöjlig att uppnå. Det finns många som har 

synpunkter på tillgänglighet och betalningsmodeller för särläkemedel. Patentorganisationer 

strider för sina medlemmars intressen. Att höja patientavgifter eller öka inslaget av privata 

sjukförsäkringar är ingen framgångsrik väg. Den medicinska professionen önskar 

naturligtvis att få tillgång till ”bästa terapi”. De har inget betalningsansvar. 

Landstingen får statsbidrag för finansiering av läkemedelsförmånen (f.n. drygt 20 miljarder 

kr), och det är viktigt för dem att läkemedlen omfattas av läkemedelsförmånen. Om inte 

läkemedlet finansieras inom ramen för statsbidraget kommer kostnaden att bäras av 

Landstingen, och där konkurrera med andra angelägna vårdinsatser. Staten har haft en 

önskan att skjuta kostnadsansvaret för läkemedel till landstingen, och genomföra en 

skatteväxling. Man menar att eftersom inte staten kan påverka förskrivningen av 

läkemedel, så skall man inte heller bära kostnaderna för dem. Detta har dock inte 

genomförts, eftersom landstingen inte gått med på det. Staten hanterar 

kostnadsutvecklingen för läkemedel via sin myndighet TLV. Myndigheten har utvecklat 
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modeller för hälsoekonomiska beräkningar för läkemedels kostnadseffektivitet (kr/QALY). 

Detta är ett trubbigt instrument eftersom det inte tar hänsyn till etiska överväganden. 

I SNS välfärdsrapport från år 2010, av Anell och Gerdtham redovisades 

Socialdepartementets syn på prioriteringar. Socialdepartementet gick år 1997 ut med att 

prioriteringsgrunderna måste diskuteras öppet för att ge befolkningen större förtroende för 

vården. Prioriteringsbeslut och tillgång till vård måste delas av en större del av 

befolkningen för att skapa en rättfärdig och rimlig syn på prioriteringen. Personer 

verksamma inom hälso- och sjukvården ska också informera om de resonemang som förs, 

för att befolkningen ska få större förståelse för de prioriteringar som görs    Med 

Socialdepartementets resonemang borde prioriteringar göras mer öppna för att minska 

invändningar för hur de utförs. Större acceptans hos befolkningen skulle kunna fås då 

prioriteringarna är öppna och ger en större delaktighet för förståelsen för prioriteringar.   

Det kostnadsberäkningar av särläkemedelsbehandling inte heller tar hänsyn till, är inverkan 

på patienternas familjer kring patienten som är i behov av behandling  . Då behandlingen i 

de flesta fall är väldigt kostsam, händer det även att godkännande av behandling dröjer, 

beroende på enskilda kliniker, landsting eller myndigheters ovilja att finansiera. Om 

behandlingen således inte finansieras solidariskt av antingen staten, regionen eller 

landstinget, är det oftast patienten som blir drabbad på ett väldigt allvarligt sätt genom 

utebliven behandling. Något som även bör tas hänsyn till är att bästa tillgängliga 

behandling för sällsynta sjukdomar, inte alltid skulle behöva ses som otillräcklig. All typ 

av vidare behandling skulle kunna användas som argument för att köpa sig tid till 

ytterligare eller nästkommande genombrott för nya eller förbättrade behandlingsmetoder. 

Ett förslag på finansieringsfrågan för särläkemedel är att Sverige tar efter några av 

grannländernas system. Komplettering till det egna systemet med delar från andra länders 

metoder för finansiering kring särläkemedel skulle kunna ge större effekt, både gällande 

kostnad men också patienters tillgänglighet till bästa möjliga behandling. En annan lösning 

är också, att skapa en gemensam pott mellan landstingen. Potten hade inneburit öronmärkta 

pengar som avsätts för att utnyttjas till sällsynta diagnoser. Metoden kommer inte kunna bli 

helt fri från priorteringsfrågor, men tar ändå ett stort steg i rätt riktning då pengarna enbart 

skulle användas inom samma område. På så sätt går man runt problemet gällande 

konkurrens om resurser för vanligare diagnoser. En gemensam pott hade kunnat försäkra 

många behandlingar och även tagit bort den rådande orättvisan gällande olika behandling 

mellan de olika landstingen. Lösningar för hur pengar hade kunnat avsättas för en 

gemensam finansiering landstingen emellan, skulle kunna vara en stor granskning på de 

vanligaste förskrivna läkemedlen. En hel del pengar skulle kunna sparas in på att 

förskrivande läkare sätter in intervall för mediciner, en funktion som väldigt sällan 

utnyttjas. Genom att hårdgranska förskrivningar gällande till synes ”lätthanterade” 

symptom, exempelvis mjukgörande läkemedel, skulle en hel del pengar kunna sparas in då 
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apotek inte enbart är till för receptförskrivna läkemedel, utan idag även specialiserar sig på 

egenvård. Mer fokus inom egenvården skulle kunna läggas till mer lättahanterade 

symptom. 

Fördyrade kostnader för särläkemedel finns inte enbart Sverige, utan råder i flera andra 

länder. Alternativ till en gemensam finansiering på högre nivå skulle kunna stödjas. 

Genom att bilda solidariska finansieringar för olika typer av diagnoser och undergrupper, 

skulle även olik behandling inom samma sjukdom minskas. Något som inte heller hade 

behövt uteslutas helt är ett försäkringssystem liknande det USA använder sig av. Istället för 

att kalla försäkringssystemet för livförsäkring, skulle ytterligare en typ av försäkring kunna 

tecknas, riktat mot sällsynta diagnoser. Försäkringen skulle kunna tecknas vid barnets 

födsel, där även en del ges de drabbade i form av gemensam pott till behandling. Trots allt 

ses en större betalningsvilja hos befolkningen för de människor som är drabbade av en 

sällsynt sjukdom, än för de människor som har en vanligt förekommande diagnos. Hur 

betalningsmodellen för särläkemedel ser ut kommer att påverka olika intressenters 

beteende. Idag får tillverkarna betalt per förpackning de säljer, vilket skapar incitament till 

att sälja så många förpackningar som möjligt. Man kan tänka sig en annan modell där 

tillverkarna får ersättning för sina produkter baserat på deras effektivitet. Man kan tänka 

sig att effektiviteten varierar mellan olika patienter, så att intäkten för industrin från en 

patient med ett gott behandlingsresultat är högre än från en annan patient som har mindre 

hjälp av läkemedlet. Detta kräver någon form av partnerskap mellan läkemedelsindustrin 

och tillverkarna. Detta skulle kunna vara en intressant modell, eftersom den skapar 

incitament för en optimering av läkemedelsanvändningen. Prissättningen av orphan drugs 

kompliceras av att man kan få indikationsglidning (ex. Imatinib), vilket innebär att ett 

särläkemedel först får en indikation på en sällsynt sjukdom. Senare kan läkemedlet 

användas på andra indikationer (ex. Bosentan som fick särläkemedelsstatus på indikationen 

pulmonär arteriell hypertension, för att senare även få indikationen hjärtsvikt). En annan 

variant är att läkemedlet finns på marknaden, men dokumenteras som ett särläkemedel (ex. 

Viagra som fått indikationen pulmonär arteriell hypertension och ibuprofen för behandling 

av patent ductus arteriosus). 

För att öka kunskapen kring särläkemedel, krävs att existerande expertcentrum för olika 

diagnoser utvecklas och utvecklar ett starkare samarbete med läkare. 

Läkemedelsföretagens utveckling av särläkemedel är något som lagts stor fokus på de 

senaste åren. Kraven har blivit förminskade gällande ansökning, registrering och ihållande 

ensamrätt på marknaden då registrering som särläkemedel godkänns. Genom ekonomiskt 

stöd och speciella rättigheter uppmuntrar EU-kommissionen företagen till mer forskning. 

Företagen kan sedan ta ut en ofantlig summa för läkemedel riktade mot få personer. 

Eftersom företagen får mycket stöd för särläkemedelsutveckling, borde en vinstsumma 

kunna tas ut beroende på vinsten företaget gör på produkten. Om läkemedlet sedan även 
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får ingå i förmånen borde ytterligare en vinst tas ut. Vinsten skulle sedan kunna placeras i 

en framtida solidarisk finansiering inom området kring sällsynta sjukdomar.  

Argument kring särläkemedelshantering handläggs fortfarande. Även gällande 

särläkemedel måste en övre kostnadsgräns sättas, då samhället inte ska belastas för hårt. 

Olika möjligheter diskuteras för att få extra resurser till individer drabbade av sällsynta 

sjukdomar. Många förslag är varken etiskt eller ekonomiskt möjliga. Patienter i behov av 

särläkemedelsbehandling ska vara oberoende av enskild klinik eller landsting för tillgång 

till bästa möjliga behandling. Möjligheten att bli behandlad ska vara lika för alla, 

oberoende var enskild patient är folkbokförd. Prioritering där behandling endast förhindrar 

sjukdomsutveckling, prognosen är dålig eller enbart förlänger livet under en kort period, är 

svåra att hantera. Nya argument skapas ständigt. Prioriteringar anses inte fullt lika 

självklara då behandlingen inte botar sjukdomen eller ger patienten chans till ett fullgott 

liv. Däremot anses argumenten även inkludera mer vanliga sjukdomar, där även alternativa 

behandlingar kan saknas. Argumenten förespråkar att särbehandling av ovanliga sjukdomar 

inte alltid kan göras. Även då prioritering bedöms genom ”brist på alternativ behandling”, 

måste det granskas. Prioriteringen styrker då att palliativ eller symptomlindrande 

behandling är ett rimligt alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

SLUTSATS 

Eftersom det idag råder stora olikheter kring rätten att få behandling med särläkemedel 

beroende på patientens geografiska lokalisering, finns det starka skäl för att se över 

finansiering och prioritering av dessa behandlingar. Möjlighet till behandling av sällsynta 

sjukdomar bör ges oboeroende av patientens förutsättningar, då alla människor ska ges 

vård på lika villkor. 

Särläkemedel gäller ett fåtal människor, och ibland finns enbart en behandling att 

tillgodose. Andra sällsynta sjukdomar kan ha alternativa behandlingar, där nytta gentemot 

kostnad måste beräknas för att få en exakt bild av hur stor kostnad det gäller, både för 

patient i form av kvalitetsjusterade levnadsår och resursmässigt för stat/landsting/enskild 

klinik. Det krävs att den mest kostnadseffektiva behandling framläggs utan att bli 

otillräcklig jämfört med annan behandling. Det gäller att behandlingarna bör vara jämlika, 

skapa så jämna förutsättningar som möjligt, dels gentemot kostnad, och dels genom att 

gynna patienten på bästa möjliga sätt. Det gäller även att pengar avsätts på något sätt och 

att tydliga gränser dras om vad som anses rimligt. 

Myndigheter, regering och riksdag arbetar idag för att få fram en strukturerad metod för 

hantering och finansiering av särläkemedel. Tillsammans med etiska grundregler och Lag 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 15 §, godkänns särläkemedel för försäljning i 

Sverige. Fram till idag är nästintill alla särläkemedel godkända för förmån, då enbart 2 av 

33 fall blivit nekade. Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet har arbetat aktivt 

med att ta fram olika alternativ för behandling av särläkemedel och hur dessa skulle kunna 

finansieras. Många propositioner och motioner har skapats för att lyfta fram 

finansieringsfrågan. Av rättviseskäl borde särläkemedel behandlas i separat ordning till 

skillnad från andra läkemedel, då det ofta föreligger orimligt eller ens möjligt att av 

ekonomiska skäl, kunna ge behandling i vissa landsting. Utredningen är fortfarande 

pågående och skulle på Socialdepartementets begäran under våren år 2013, presenterat en 

handlingsplan för finansiering av särläkemedel. Förslaget försenades och beräknas istället 

vara iordningställt april år 2014. Fram till dess görs bedömningen av tillgång till 

särläkemedel enligt samma metoder som för övriga läkemedel. Någon separat budget för 

speciella läkemedel finns ännu inte. Däremot finns en minoritet människor inom Sveriges 

gränser som hoppas på förbättring av särläkemedelshantering, dels för att likt andra 

människor få möjlighet till bästa möjliga behandling. Vård på lika villkor enligt hälso- och 

sjukvårdslagen i Sverige borde innebära att ingen skillnad görs, inte heller för människor 

födda med ett genetiskt fel. 
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