
 

INLEDNING
Det finns stora skillnader när det gäller hur stor andel av 
de totala hälso- och sjukvårdskostnader som spenderas 
på  läkemedel (figur ). Exempelvis spenderar Norge och 
 Danmark en mindre andel av sina hälso- och sjukvårdskost-
nader på läkemedel, jämfört med Kanada och Spanien. 

Klinikläkemedel används inom slutenvården och bekostas 
av landstingen. Kostnaden för läkemedelsförmånen under 
2013 uppgick till 19,3 miljarder kronor, medan kostnaden 
för klinikläkemedel uppgick till 6,7 miljarder kronor (SKL, 
2014). 

Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) har fått reger-
ingens uppdrag att utvärdera det så kallade klinikläkeme-
delsprojektet (se faktaruta). Inom ramen för utvärderingen har 
bland andra läkemedelsföretag, landstingens läkemedels-
chefer och patientföreningar intervjuats. Utvärderingen är 
uppdelad i en delrapport och en slutrapport. Delrapporten 
fokuserar på  processerna inom klinikläkemedelsprojektet och 
publicerades i augusti 2013. Slutrapporten fokuserar främst 
på nyttan med att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar 
av klinikläkemedel. Vidare ska slutrapporten även ge förslag 
på hur  klinikläkemedelsprojektet kan utvecklas vidare. 

I samband med Vårdanalys utvärdering av klinikläkeme-
delsprojektet, identifierades ett behov av att undersöka hur 
andra länder arbetar med utvärdering av klinikläkemedel. 
Genom att lära av andra länder, kan processerna i Sverige 
förbättras. För att välja ut länder har diskussioner förts med 
TLV, NLT och De forskande läkemedelsföretagen (LIF). Resul-
taten från den internationella utblicken kommer att presente-
ras i sin helhet i Vårdanalys PM-serie under 2014. 

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
 Transparens och förutsägbarhet

Det saknas tydliga kriterier för vilka läkemedel som utses 
till att ingå i klinikläkemedelsprojektet. Vidare framgår inte 
vilka grunder NLT fattar sina rekommendationer eller när en 
rekommendation kan tänkas komma.

 Handläggningstid
Initialt kunde det ta över ett år från att TLV initierade sitt 
arbete till NLT fattade en rekommendation. Handläggnings-
tiderna har därefter förkortats, men är fortfarande långa. 
Långa handläggningstider leder till att introduktion av nya 
läkemedel försenas.

 Utveckla arbetet med kliniska experter
De kliniska experterna är en viktig del i att bedöma de kli-
niska underlagen. I vissa fall har utnämningen dragit ut på 
tiden och det finns en uppenbar jävsproblematik eftersom 

de kliniska experterna med bäst inblick i ett visst läkemedel, 
ofta varit inblandad i den kliniska prövningen av samma 
läkemedel.

 Möjlighet för olika parter att komma till tals
Vissa intressenter (exempelvis läkemedelsföretag och patient-
organisationer) anger att det är svårt att påverka besluts-
processen.

LÄRDOMMAR FRÅN ANDRA LÄNDER
I arbetet med den internationella genomgången, framstod det 
tidigt att hälsoekonomisk utvärdering används i olika utsträck-
ning, i olika länder. Exempelvis använder England i större 
utsträckning hälsoekonomiska utvärderingar än Tyskland och 
Frankrike. Vidare påverkar den historiska kontexten hur ett 
land valt att organisera sina utvärderingar av läkemedel. I 
exempelvis Tyskland och Nya Zeeland finns ett fokus på att 
minska läkeme-delskostnaderna, något som lett till att utvärde-
ringarna syftar till att underlätta prisförhandlingar.

 Transparens och förutsägbarhet
Norge har en tydlig initieringsprocess för att välja ut vilka 
läkemedel som utvärderas. I Norge finns en nationell instans 
(Bestillerforum RHF) dit alla aktörer, som patientorganisatio-
ner, läkemedelsföretag och sjukhus, kan lämna förslag på vil-
ka läkemedel som ska utvärderas. I Bestillerforum RHF fattar 
de regionala sjukvårdshuvudmännen och Helsedirektoratet 
beslut om vilka läkemedel som ska utvärderas. 

För att skapa förutsägbarhet har den skottska myndighe-
ten som genomför hälsoekonomiska utvärderingar, Scottish 
Medicines Consortium (SMC) ett schema där olika hållpunk-
ter framgår. Exempelvis framgår deadline för när läkeme-
delsföretag senast ska lämna underlag och när beslut kan 
tänkas komma.

 Handläggningstid
Handläggningstiderna varierar kraftigt mellan länderna. SMC 
är bland de snabbaste med 19 veckors handläggningstid. 
Det brittiska National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) är bland de långsammare behöver 26-34 veckor (be-
roende på antalet remissomgångar). Den långa handlägg-

ningstiden för NICE påverkar dock inte introduktionen, efter-
som NICE genomför sina utvärderingar efter att ett läkemedel 
är introducerat. Kanada har ett snabbspår (12 veckor) för 
läkemedel som tros vara kostnadsbesparande eller vara er-
bjuda behandling för en sjukdom som för närvarande saknas 
behandling. 

Både Kanada och Skottland ställer höga och tydliga 
krav på läkemedelsföretagens underlag. När det gäller 
Kanada och deras snabbspår, så kräver de full tillgång till 
läkemedelsföretagens hälsoekonomiska modell.

 Utveckla arbetet med kliniska experter
NICE arbetar med fasta samarbetsparter genom så kallade 
oberoende akademiska center.  Dessa består till största delen 
av universitet, men även ett antal konsultfirmor ingår. När 
dessa center får i uppdrag av NICE att utvärdera det kliniska 
och hälsoekonomiska underlaget från ett läkemedelsföretag, 
skapas en så kallade Evidens Review Group (ERG). En ERG 
består av flera individer och om ERG inte anser att läkeme-
delsföretagens underlag håller tillräcklig klass, skapar de ett 
eget underlag.

 Genom att ha fasta samarbetsparter, kan NICE snabbt 
initiera den hälsoekonomiska utvärderingen. Vidare, genom 
att fler än en klinisk expert används, ökar sannolikheten att 
olika synpunkter kring underlaget kommer fram.

 Möjlighet för olika parter att komma till tals
I vissa länder (exempelvis England) är det möjligt att överkla-
ga de beslut som fattas om läkemedelsanvändning. I Sveri-
ge är det möjligt att överklaga beslut om förmånsläkemedel, 
men inte om klinikläkemedel. Skillnaden beror på att beslut 
om förmånsläkemedel är ett myndighetsbeslut, medan rekom-
mendation om klinikläkemedel inte är ett myndighetsbeslut. 

 Istället för överklagan, finns det andra möjligheter för oli-
ka parter att komma till tals. I exempelvis Tyskland (IQWiG) 
och Skottland (SMC) anordnas offentlig utfrågning där olika 
parter kan komma till tals. Ett annat exempel är NICE (Eng-
land) där beslut skickas ut på remiss för att underlätta för 
olika parter att komma till tals.

Slutsatser
Det finns mycket att lära från andra länder. Genom att 
jämföra de svenska processerna med hur andra länder 
arbetar, skapas förutsättningar för att utveckla de svenska 
processerna. Vårdanalys rekommendationer angående 
klinikläkemedelsprojektet kommer att presenteras i sam-
band med slutrapporten som kommer att överlämnas till 
regeringen senast 30 april 2014.
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Introduktion av klinikläkemedel  
– vilka goda exempel finns att lyfta fram?

Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) uppgift är att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera hälso- och sjukvården,  
tandvården och gränssnittet mellan vården och omsorgen. Vårdanalys har patienternas och brukarnas behov som utgångspunkt i sina granskningar.  
Myndigheten ska också verka för att samhällets resurser används på bästa sätt för att skapa en så god hälsa och patientupplevd kvalitet som möjligt. Syftet 
är att bistå vården och omsorgen med att förbättra kvalitet och effektivitet – förbättringar som ytterst ska komma patienter, brukare och medborgare till del.

För mer information, kontakta:
Thomas Eriksson, utredare
thomas.eriksson@vardanalys.se
Tel direkt: 08-690 41 27
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Figur 1.  Länderjämförelse i procent.                           Källa: OECD (2013a och 2013b), egna beräkningar

Hälso- och sjukvårdskostnaders 
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Läkemedelskostnaderna som del av total 
hälso- och sjukvårdskostnader

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) fick 
2010 i uppdrag av regeringen att initiera det så kall-
lade klinikläkemedelsprojektet. Till projektet knöt TLV 
även Nya läkemedelsterapier (NLT), som är en grupp 
inom Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kliniklä-
kemedelsprojektet består av flera steg. 

Först beslutar NLT om vilka klinikläkemedel som ska 
ingå i klinikläkemedelsprojektet (ofta nya klinikläke-
medel).  TLV samlar sedan in och bedömer kliniska 
och hälsoekonomiska underlag från läkemedelsföreta-
gen. TLV sammanställer och publicerar ett kunskapsun-
derlag som är fritt åtkomligt. Utifrån TLV:s kunskapsun-
derlag, fattar NLT en rekommendation om landstingen 
ska använda läkemedlet eller inte. I vissa fall för NLT 
en prisdiskussion med det aktuella läkemedelsföreta-
get innan de ger en rekommendation. Detta sker om 
läkemedlet inte bedöms vara kostnadseffektivt till det 
pris som läkemedelsföretaget angivit till TLV i underla-
get till den hälsoekonomiska utvärderingen. 

Fakta: Klinikläkemedelsprojektet


