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Regionala Medicinska Riktlinjer-Läkemedel (RMR-LM) genomgår översyn minst vartannat år. 
Alla RMR-LM hittas på: www.vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel

REGIONALA MEDICINSKA RIKTLINJER – LÄKEMEDEL

Nyheter

Nya RMR-LM under 2017:
•  Borrelia
• Opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Mindre uppdateringar:
•  Antibiotikabehandling i tandvården
•  Dosexpedition
•  D-vitaminbrist
•  Fysisk aktivitet
•  Migrän
•  Psoriasis
•  Samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna
•  Sedering med midazolam inom tandvård

RMR-LM som genomgått mer omfattande revidering:
•  Behandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion
•  Hypertoni
•  KOL
•  Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention

Pågående revideringar som beräknas bli klara 2017:
•  Depression
•  IBS
•  Vitamin B12- och/eller folatbrist
•  Ångest

 nedslag hos: Terapigrupp Onkologi

Vilka är de viktigaste uppgifterna för terapigruppen?
Terapigruppens roll och uppgifter har förändrats mycket de se-
naste åren. Från att i huvudsak medverka i den regionala upp-
handlingen av onkologiska rekvisitionsläkemedel, deltar vi allt-
mer som regionens bollplank i olika frågor kring onkologiska 
läkemedel, t.ex. horisontspaning, tidiga bedömningsrapporter, 
prognosrapport m.m. Vi diskuterar även andra läkemedelsfrå-
gor ur ett regionalt perspektiv, för att få ökad samsyn och i 
vissa fall skapa region övergripande rutiner.

Det är viktigt att ha en tät kontakt med andra funktioner/grupper 
som arbetar inom området för att hålla oss uppdaterade, sprida 
information och undvika dubbelarbete. Terapigruppens ordfö-
rande är med i NAC (Nationell Arbetsgrupp för Cancerläke-
medel) som är rådgivande inför beslut om nya onkologiska 
läke medel i NT-rådet (nya terapier). Vi har även ledamöter som 
deltar i Horizon scanning, vilket är ett nationellt arbete för att 
identifiera intressanta och viktiga läkemedel i företagens pipe-
lines inför ordnat införande-processen. Regionalt har gruppen 
representation inom RCC Väst (Regionalt Cancercentrum Väst) 

som regional processägare. Gruppens ordförande deltar i bered-
ningsarbetet inför beslut om regionalt ordnat införande i Program- 
och prioriteringsrådet och är adjungerad till Tumörrådet (som 
inom kort kommer omvandlas till sektorsrådet Tumörsjukdomar). 

Några viktiga nyheter som dykt upp de senaste åren?
Nya läkemedel har revolutionerat cancervården de senaste 
åren och det pågår fortfarande en stark utveckling för nya be-
handlingsmetoder. Exempelvis är immunterapi ett mycket gläd-
jande tillskott med en ny behandlingsprincip, men också nya 
biverkningar som man måste vara uppmärksam på (se artikel 
här intill). Utmaningen är att göra rätt prioriteringar och nog-
grant utvärdera de nya läkemedlen i den kliniska vardagen.

Vilka frågor kommer gruppen att arbeta med framöver?
Vi kommer särskilt att bevaka priserna på biosimilarer av de 
monoklonala antikropparna Mabthera och Herceptin, vars pa-
tent nyligen gått ut. Mabthera och Heceptin har under flera år 
varit bland de mest kostsamma läkemedlen i VGR. Konkurrens 
och lägre priser är en efterlängtad utveckling inom området.

http://www.vgregion.se/lakemedel/onkologi
http://www.vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel
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När Yervoy (ipilimumab) godkändes för behandling av malignt melanom 2011 inleddes en ny era inom 
onkologin – immunterapin – där vi bara är i början av utvecklingen. Forskningsfältet har funnits länge, 
men nu är det verklighet och klinisk praxis för flera maligna sjukdomar. Immunterapi är ett paradigm-
skifte i nivå med andra grundpelare som strålning och cytostatika. I synnerhet har det varit revolutione-
rande för cancersjukdomar som svarar dåligt på traditionell behandling med cytostatika, t.ex. malignt 
melanom. Biverkningarna skiljer sig emellertid från andra cancerläkemedel och är viktiga att känna till för 
alla som möter dessa patienter.

Immunterapi – ett paradigmskifte 
inom onkologin som kräver upp-
märksamhet på nya biverkningar

De i nuläget godkända immunterapierna tillhör en av två klasser; 
CTLA4- eller PD1-inhibitorer. Läkemedlen ges intravenöst och 
utövar sin mekanism genom att binda till receptorer och hämma 
immunsystemets bromsmekanismer. Tumörceller har egenskaper 
där de kan ”stänga av” immunsystemet och gömma sig genom 
att utnyttja de funktioner som finns för att inte vårt immunolo-
giska försvar skall överreagera. De immunoterapeutiskt verkande 
läkemedlen går in och bryter denna hämning och gör immun-
systemet mer aktivt.

PD1-hämmare
De vanligast förekommande läkemedlen i dag är PD1-hämmare; 
nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda). Godkända 
indikationer finns i skrivande stund för malignt melanom, lung-
cancer, njurcancer, huvud-halscancer, blåscancer och Hodgkins 
lymfom. Flera andra tumörformer undersöks inom ramen för 
studier eller ligger i pipeline för godkännande.

Nuvarande användning av PD1-hämmare gäller patienter med 
obotlig spridd sjukdom där man i allmänhet har kunnat visa en 
signifikant längre total överlevnad jämfört med olika standard-
behandlingar. Dessutom har man i de flesta studier kunnat se 
att en subgrupp blir långtidsöver levare, där man flera år efter 
behandling inte kan se några tecken till återfall. Det spekuleras 
om man i vissa fall faktiskt kan bli botad från spridd malign 
sjukdom vid solida tumörer. Det är för tidigt att uttala sig säkert, 
men mycket tyder på att det kan vara möjligt. 

Biverkningar
Som de flesta andra cancerbehandlingar har även dessa läke-
medel biverkningar och de skiljer sig från de mer välkända. 
Generellt sett är det färre biverkningar än för cytostatika, men 
helt andra typer av immunologiska reaktioner som potentiellt 
kan vara farliga. Med tanke på läkemedlens mekanism – ett 
mer aktivt immunförsvar – är det logiskt att man som bakslag 
kan få en överreak tion och autoimmuna inflammationer.

De vanligaste biverkningarna är thyreoidearubbningar, hudut-
slag, koliter, pneumoniter och flera andra ”it-er” i olika organ. 
Man klassar biverkningarna efter en skala, CTCAE 4.0, där man 
går från lätta/asymtomatiska besvär (grad 1) till successivt 

ökande allvarlighetsgrad (grad 2= måttliga besvär, grad 3=svåra, 
grad 4=livshotande) till död (grad 5). Reaktioner av grad 1-2 
förekommer i <10% medan allvarligare reaktioner (grad 3-5) 
lyckligtvis är ovanliga; <2%. Med rätt behandling kan även 
dessa hävas och dödsfall pga. toxicitet är mycket ovanligt. Oftast 
kommer de immunologiska biverkningarna inom de första 3 
månaderna efter att behandlingen startats, men kan även 
uppstå senare. Extra försåtligt är att det kan uppstå immunolo-
giska reaktioner efter att behandlingen är avslutad.

Behandling
Den specifika handläggningen skiljer sig något beroende på 
affekterat organ, men huvudbehandlingen är steroider; från 
medelhöga perorala doser till mycket höga intravenösa doser 
beroende på grad. Generellt kan reaktioner av grad 1-2 hanteras 
polikliniskt. Vid grad 1-reaktioner fortsätter man den immuno-
terapeutiska behandlingen under noggrann monitorering 
medan man vid grad 2 pausar aktiv tumörbehandling. Grad 
3-4 hanteras i princip inneliggande, ofta med intravenösa steroi-
der. När den akuta situationen hävts trappar man relativt lång-
samt ned steroiden under 4-6 veckor. I allmänhet kan man vid 
lägre grader av toxicitet (upp till grad 2, ibland 3) återstarta 
immunterapin när biverkan har klingat av medan grad 4-reak-
tioner leder till permanent utsättning.

Var observant!
Allt fler patienter som dyker upp i vårdapparaten har fått immun-
terapi och det är viktigt att vara medveten om det. Om man i 
sin vardag stöter på en patient som har eller har fått immun-
terapi och som drabbats av något besvär kan det vara relaterat 
till behandlingen. Diarré efter resan i somras kan alltså vara  
biverkningar efter immunterapi som avslutades i våras! Patien-
terna får information om möjliga reaktioner, men ibland är det 
svårt att se sambanden. Behandlande klinik behöver kontaktas 
vid misstanke.

För Terapigrupp Onkologi
Andreas Hallqvist, ordförande, överläkare,
Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Västra Götalandsregionen beslutade 2016 att likställa Avastin med Lucentis och Eylea som förstahandsval 
vid neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration; våt AMD. Inom regionen används Lucentis och 
Eylea till en stor kostnad. Genom att istället välja Avastin kan väsentliga besparingar göras. Rekommenda-
tionen innebär off label-användning av Avastin, vilket har debatterats såväl nationellt som internationellt. 
Det finns dock betydande dokumentation för likvärdig effekt och säkerhet. Denna bedömning styrks i 
den analys av evidensläget som HTA-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets nyligen publicerat. 
Jan Carlström, Läkemedelskommitténs ordförande, ger här en sammanfattning av rapporten.

Regional HTA-analys av läkemedel vid 
våt åldersrelaterad makuladegeneration

Bakgrund
Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är den vanligaste 
orsaken till permanent synhandikapp i västvärlden. Tidigare be-
handlingsmetoder, exempelvis laserbehandling, hade mycket 
begränsade effekter och introduktionen av vaskulära tillväxt-
faktorhämmare för intraokulärt bruk innebar därför ett genom-
brott. Behandlingsprincipen hade sitt ursprung i fallrapporter 
om att anti-tumörsubstansen bevacizumab (Avastin) intravenöst 
hade positiva effekter på synskärpan hos patienter med våt 
makuladegeneration. Läkemedelsföretaget tog fram en liknande 
substans, ranibizumab (Lucentis), som sedan genomgick en 
formell registreringsprocess och godkändes för intraokulär be-
handling. Ranibizumab följdes senare av en annan substans, 
aflibercept (Eylea), som fick samma indikation. Priset för Lucentis 
och Eylea var betydligt högre än för Avastin, varför intraokulär 
användning av den senare uppstod parallellt. Det förekommer 
nu i många länder, inte minst i USA, en omfattande off label-
användning av Avastin på alla de indikationer som gäller för de två 
registrerade läkemedlen. Detta gäller också sen flera år i Sverige. 

Avastin i VGR
En Cochrane-review har inte påvisat några säkra skillnader mellan 
Avastin och övriga preparat vad gäller effekt eller säkerhet vid 
AMD. Det verkar dock inte finnas några utsikter till registre-
ringsansökan för Avastin vid denna indikation. Befintliga indi-
kationer omfattar ett flertal cancerformer, bl.a. gynekologiska 
tumörer. Baserat på den omfattande internationella och nationella 
erfarenhet och kunskap som fanns om Avastin vid AMD beslöt 
Västra Götalandsregionen 2016 att likställa Avastin med övriga 
preparat.

Som en del av beslutet ingick att VGR skulle göra en egen HTA-
analys för att på nytt värdera det aktuella vetenskapliga läget. 
Frågeställningen var: Finns några kliniskt relevanta skillnader i 
effekt eller säkerhet mellan de tre vaskulära tillväxtfaktorhäm-
marna bevacizumab, ranibizumab och aflibercept vid använd-
ning som intraokulär behandling vid AMD, diabetesorsakat 
makulaödem (DME), retinalvensocklusion (RVO) eller choroidal 
neovaskularisering sekundärt till patologisk myopi (PM)? 

HTA-centrum
Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av 
metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA skall vara ett 
enkelt och lättillgängligt evidensbaserat underlag och kunna 
användas i många olika sammanhang – exempelvis som under-
lag till PM i direkt vårdarbete eller som beslutsunderlag i en 
övergripande regional utredning om ny vårdteknologi. HTA-
centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är VGRs stöd-
organisation för att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA. 

Grunden för att bedöma evidensläget är genomgång av veten-
skapliga arbeten med hjälp av granskningsmall där man efter 
en strukturerad genomgång gör en bedömning av artiklarnas 
studiekvalitet och till slut kan summera det vetenskapliga 
under laget; evidensstyrkan. HTA-centrum följer SBUs principer 
och checklistor i detta arbete. 

Kvalitetssäkring av HTA bygger på tvärdisciplinär och vid behov 
tvärprofessionell granskning av en HTA. Detta arbete utförs av två 
individer som utses från en regional grupp av granskare. De två 
granskarna skriver gemensamt ett förslag till utlåtande och be-
dömer evidensläget i den åberopade litteraturen. HTA- projektet 
och granskarnas utlåtande redovisas sedan för den regionala 
HTA-kvalitetssäkringsgruppen. 

Metod
När det gäller vår frågeställning genomfördes en systematisk 
litteratursökning i de stora vetenskapliga databaserna Pubmed, 
Embase och Cochrane Library, efter att man beslutat vilken po-
pulation som skulle granskas, vilken intervention och vilka utfalls-
mått som var aktuella. Efter en exklusionsprocess identifierades 
13 randomiserade kliniska prövningar (RCT; 19 publikationer, 
9 122 individer), 18 kohortstudier (>1,2 miljoner injektioner) och 
tre fallserier (>16 000 injektioner).

Valda utfallsmått för effekt var synfunktion, livskvalitet och syn-
skärpa. Största mängden data fanns för AMD, för jämförelsen 
bevacizumab och ranibizumab, med utfallsmåttet synskärpa 
(sju RCT, rapporterade i 10 publikationer, med 3 235 patienter). 
För bevacizumab jämfört med aflibercept fann man bara data 
gällande DME, även här med synskärpa som utfallsmått. Valda 
utfallsmått för säkerhet var mortalitet, kardiovaskulär mortalitet, 
hjärtinfarkt, stroke, endoftalmit och allvarliga ögonbiverkningar. 

Resultat
Resultaten sammanfattas i tabellen på sidan 5. Det finns ingen 
eller liten skillnad mellan behandlingarna på synfunktion hos 
patienter med AMD. Livskvalitet rapporterades i en studie där man 
ser liten eller ingen skillnad.

Synskärpa
Det finns troligen liten eller ingen skillnad i effekterna av beva-
cizumab jämfört med ranibizumab hos patienter med AMD el-
ler DME. Det är osäkert huruvida det finns liten eller ingen skill-
nad vid grenvensocklusion eller patologisk myopi. För 
bevacizumab jämfört med aflibercept respektive aflibercept 
jämfört med ranibizumab fann man data för DME i två studier. 
Resultaten skilde sig beroende på initial synskärpa. För bevaci-
zumab jämfört med aflibercept sågs hos patienter med svag 
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initial synskärpa en signifikant större för-
bättring med aflibercept (medel skillnad i 
ökning av antal bokstäver). Hos patienter 
med bättre initial synskärpa fanns ingen 
statistiskt säkerställd skillnad. I en sub-
grupp av patienter med dålig initial syn-
skärpa orsakad av DME har aflibercept 
troligen en större effekt än ranibizumab. 
För aflibercept jämfört med ranibizumab 
och utfallsmåttet synskärpa finns liten eller 
ingen skillnad i effekten vid AMD och 
troligen ingen eller liten skillnad vid DME. 

Säkerhet
Även här emanerade den största mäng-
den data från patienter med AMD. För 
bevacizumab jämfört med ranibizumab 
vid AMD finns det troligen liten eller ing-
en skillnad gällande risk för mortalitet, 
kardiovaskulär mortalitet, hjärtinfarkt el-
ler stroke medan det är osäkert huruvida 
det finns någon skillnad i risken för en-
doftalmit eller andra allvarliga ögonkom-
plikationer. Vid DME kan det föreligga 
liten eller ingen skillnad i risken för mor-
talitet, kardiovaskulär mortalitet hjärtin-
farkt eller stroke och det är okänt om det 
finns någon skillnad i risk för endoftalmit 
(ej studerat). 

Säkerheten för aflibercept jämfört med 
ranibizumab utvärderades för AMD och 
DME. I AMD-materialet (två RCT samt 
en kohort för endoftalmit) fanns inga 
skillnader i RCT för några av säkerhetsut-
fallen, men i kohorten sågs en signifikant 
ökad risk för endoftalmit med afliber-
cept jämfört med ranibizumab. Vid AMD 
finns troligen liten eller ingen skillnad 
vad gäller risk för mortalitet, kardiovas-
kulär mortalitet, hjärtinfarkt, stroke eller 
övriga allvarliga ögonbiverkningar. Vad 
gäller risk för endoftalmit kan det finnas 
en liten eller ingen skillnad i risk mellan 
aflibercept och ranibizumab. Vid DME 
kan det finnas ingen eller liten skillnad i 
risk för mortalitet, kardiovaskulär morta-
litet, hjärtinfarkt, stroke eller övriga all-
varliga ögonbiverkningar. Det är okänt 
om det finns någon skillnad i risken för 
endoftalmit (inga data). 

Sammanfattningsvis identifierade inte 
litteratursökningen några kliniskt rele-
vanta skillnader i effekt eller säkerhet 
mellan bevacizumab, ranibizumab eller 
aflibercept. Den säkraste slutsatsen 
finns för AMD och jämförelsen bevaci-
zumab och ranibizumab. Vad gäller säker-
hetsrelaterade utfallsmått förelåg det 
starkaste underlaget för avsaknad av 
skillnad vid jämförelsen bevacizumab 
med ranibizumab och indikationerna 
AMD och DME gällande mortalitet, 
hjärtinfarkt, stroke och andra allvarliga 
ögonbiverkningar.

Etisk bedömning
En viktig del av HTA-rapporten är den 
etiska bedömningen av professor Lars 
Sandman i Linköping. Sådan fördjup-
ning görs vanligen inte i utvärderingar av 
vetenskaplig evidens och klinisk nytta. 
Den etiska analysen ger därmed en unik 
dimension till den HTA som Västra Göta-
landsregionen gjort. När det gäller an-
vändning av Avastin istället för övriga 
preparat på marknaden finns inget i den 
nationella etiska plattformen som talar 
mot att man kan använda Avastin; detta 
gäller naturligtvis inte i enskilda fall där 
Avastin inte ger önskad effekt eller är 
behäftad med oacceptabla biverkningar. 

Jämförelse Utfall AMD DME RVO PM Blandade 
diagnoser 

Effekt 

Bevacizumab-
ranibizumab 

Synfunktion 

Livskvalitet 

Synskärpa 

Bevacizumab-
aflibercept 

Synfunktion 

Livskvalitet 

Synskärpa 
B<A

Aflibercept-
ranibizumab 

Synfunktion 

Livskvalitet 

Synskärpa 
A>R

Säkerhet 

Bevacizumab-
ranibizumab 

Mortalitet 

Hjärtkärldöd 

Hjärtinfarkt 

Stroke 

Endoftalmit 

Allvarlig 
ögonbiverkan 

Bevacizumab-
aflibercept 

Mortalitet 

Hjärtkärldöd 

Hjärtinfarkt 

Stroke 

Endoftalmit 

Allvarlig 
ögonbiverkan 

Aflibercept-
ranibizumab 

Mortalitet 

Hjärtkärldöd 

Hjärtinfarkt 

Stroke 
A>R

Endoftalmit 

Allvarlig 
ögonbiverkan 

Ingen kliniskt relevant skillnad Superioritet Inte studerat

Grafisk sammanfattning av resultaten i rapporten som hittas i sin helhet på: www.sahlgrenska.se/hta-centrum 
Ref: Sjögren P, Ayala M, Jonsdottir E, Kindblom JM, Lindblom B, Persson J, Sandman L, Stadig I, Svanberg T, Thiel M, Sjövall 
H. Efficacy and safety of intraocularly administered vascular endothelial growth factor inhibitors for macular disease. 
[Effekt och säkerhet vid intraokulär behandling med vaskulär tillväxtfaktorhämmare för makulasjukdom]. Göteborg: 
Region Västra Götaland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2017. Regional activity-based HTA 2017:96)

Man ska förstås vara försiktig med off 
label-användning, men överhuvudtaget 
finns det inget i den etiska plattformen 
som motsäger sådan användning i detta 
fall.

Rekommendationen kvarstår
HTA-rapporten stöder bedömningen att 
Avastin kan användas vid våt AMD utan 
att äventyra effekt eller säkerhet. På så 
sätt kan ekonomiska medel frigöras för 
annan viktig vård eller behandling i VGR.

Jan Carlström,
ordförande i Läkemedelskommittén

Gradering av evidensstyrka enligt GRADE 

: Hög. Det är osannolikt att framtida 

forskning kommer att ändra vår tilltro till storleken 

eller riktningen av den uppskattade effekten.

: Måttlig. Det är sannolikt att framtida 

forskning kan ha en betydelsefull inverkan på vår 

tilltro till storleken på den uppskattade effekten 

och möjligen också kan påverka vår tilltro till dess 

riktning.

: Begränsad/låg. Det är mycket sannolikt 

att framtida forskning påverkar vår tilltro till storleken 

på den uppskattade effekten och även kan påverka 

vår tilltro till dess riktning.  

: Mycket låg/otillräcklig. De uppskattade 

effekterna är mycket osäkra både vad gäller storlek 

och riktning.
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Återkommande sammanställs en rapport som prognostiserar läkemedelskostnaderna i VGR för de när-
maste åren. Syftet är att utgöra underlag för bl.a. budget och vårdöverenskommelser. Rapporten tas fram 
i samarbete mellan Klinisk farmakologi vid SU och Kunskapsstöd för Läkemedel och hjälpmedel vid 
Koncernkontoret. Här ges en sammanfattning av prognosen för 2017-2018.

Läkemedelskostnaderna i VGR uppgick 2016 till ca 4,8 miljarder 
kronor; en ökning med 7,4% jämfört med 2015. Andelen av 
regionens hälso- och sjukvårdskostnader kvarstod dock oför-
ändrad på 12%, en nivå som varit stabil senaste åren (Figur 1). 
Sjukhusen står för ca 80% av läke medelskostnaderna.

Läkemedelskostnaderna i VGR
– prognos för 2017-2018

•  Användningen av biologiska läkemedel mot inflammatoriska 
sjukdomar (reumatisk sjukdom, psoriasis och inflammatorisk 
tarmsjukdom) fortsätter öka. Kostnaderna dämpas av pris-
press för TNF-hämmare, men nya alternativa läkemedel till-
kommer. 

•  Läkemedelskostnaderna bedöms fortsätta öka även för stroke-
profylax vid förmaksflimmer (antikoagulantia), diabetes, MS 
samt ADHD. De två förstnämnda bidrar till kostnadsökning 
inom primärvården.

•  Nya läkemedel mot hepatit C väntas innebära en fortsatt 
mycket stor kostnad 2017-2018, även om kostnaden per be-
handling kan minska något. 

•  Fria preventivmedel till unga under 21 år prognostiseras öka 
kostnaderna för receptläkemedel 2017.

Kostnadsminskande faktorer:

•  De patentutgångar som väntas få störst effekt omfattar 2017 
leukemiläkemedlet imatinib (Glivec) samt 2018 lipidsänkarna 
rosuvastatin (Crestor) och ezetimib (Ezetrol). 

•  Ökad användning av biosimilarer prognostiseras bidra med 
kostnadsdämpande effekter, även om kopior av biologiska 
läkemedel aldrig blir så billiga som generika för kemiska sub-
stanser. Biosimilarer väntas till rituximab (Mabthera) och 
trastuzumab (Herceptin), vilket bedöms påverka kostnaderna 
under 2018. 

•  Ökad användning av bevacizumab (Avastin) istället för ranibi-
zumab (Lucentis) och aflibercept (Eylea) vid åldersrelaterad 
makuladegeneration (våt AMD) kan bidra till kostnadsminsk-
ningar. Se artikel på sid 4-5.

•  Generikautbytet och ”15-årsregeln” ger fortsatt prissänkning 
på äldre läkemedel. 

Liksom för alla prognoser finns osäkerhet i siffrorna. Det kan 
vara svårt att bedöma vilka läkemedel som når den svenska 
marknaden och när de lanseras. Vid vilken tidpunkt patentut-
gångar sker och i vilken omfattning generika leder till prissänk-
ningar är i vissa fall osäkert. Det är även svårt att förutse sub-
ventionsbeslut, prissättning samt resultatet av upphandling. 
Vidare kan TLVs beslut och utfallet av så kallade trepartsöver-
läggningar (TLV, läkemedelsföretag, landsting) påverka utveck-
lingen på enskilda områden. En statlig utredning om finansiering, 
subvention och prissättning har nyligen inletts och beräknas bli 
klar i slutet av 2018.

Rapporten är publicerad i sin helhet på: 
www.vgregion.se/lakemedel 

Där hittas detaljerade analyser av läkemedelsgrupperna samt 
metodbeskrivning.
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Läkemedlens andel av Västra Götalandsregionens totala kostnader för hälso- och sjukvård 
uppgick 2016 till ca 12 %, vilket den gjort sedan 2014. 
 
Figur 2 Läkemedels andel av VGRs totalkostnad för hälso- och sjukvård 
 

 
 
 
Kostnaden för receptläkemedel ökade med 9,1 % (289 Mkr) och rekvisitionsläkemedel 
ökade med 3,2 % (41 Mkr) under 2016 jämfört med 2015, se figur 3. 
 
Figur 3 Relativ förändring av läkemedelskostnaderna, rullande 12 månader, recept (förmånskostnad + 

SML) respektive rekvisition, VGR. Källa: Concise. 

 
 
Huvudförklaringen till utvecklingen för receptläkemedel bedöms vara att flera nya 
läkemedel har introducerats samtidigt som effekten av patentutgångar inte varit lika stor 
som tidigare. Mest kostnadsdrivande var introduktionen av nya läkemedel mot hepatit C, 
som började användas i slutet av 2014, samt nya perorala antikoagulantia. Även fria 
läkemedel till barn bidrog till ökningen av kostnader för receptläkemedel 2016.  
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Figur 1 Läkemedlens andel av Västra Götalands-
regionens totala kostnader för hälso- och sjukvård

Under 2017-2018 bedöms: 

•  VGRs totala läkemedelskostnader öka med 3-4%  
(190 Mkr) 2017 följt av ytterligare ökning med 4-5%  
(223 Mkr) 2018 

•  kostnaden för receptläkemedel (förmånskostnad)  
öka med ca 5% 2017 samt ytterligare ca 5% 2018 

•  kostnaderna för rekvisitionsläkemedel öka med  
ca 2% 2017 samt ca 4% 2018 

•  kostnaderna öka för sjukhusen som grupp med  
ca 3-4% 2017 och ca 4-5% 2018 

•  primärvården få ökade läkemedelskostnader med  
ca 6% 2017 följt av ca 5% 2018 

De läkemedelsgrupper som kostade mest/minst och ökade 
mest/minst un der 2016 illustreras i Figur 2. Detta mönster be-
döms i huvudsak kvarstå un der 2017-2018. Väntad utveckling 
för olika läkemedels grupper visas i Figur 3. Kostnadsdrivande 
inom recept är framför allt nya perorala cancerläkemedel, 
NOAK och diabetesläkemedel. De viktigaste trenderna är: 

•  Kostnadsökningen fortsätter för läkemedel mot malign tumör-
sjukdom, t.ex. lung-, prostata-, njur- och kolorektalcancer 
samt multipelt myelom. Patienter behandlas längre och nya 
läkemedel introduceras. Immunonkologiska läkemedel vid 
flera cancerformer väntas bidra till en betydande kostnadsök-
ning de närmsta åren.
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Fria läkemedel till barn 
Den 1 januari 2016 blev receptläkemedel inom förmånen gratis för barn upp till 18 år. 
Kostnaderna för förmånen i åldersgruppen ökade från 188 Mkr 2015 till 289 Mkr 2016, det 
vill säga med drygt 100 Mkr.  
 
Det finns två komponenter som bidrar till ökningen, dels att regionen tagit över kostnaden 
för egenavgiften från patienterna, dels en volymökning av uthämtade läkemedel för 
åldersgruppen. Mätt i definerade dygnsdoser (DDD) ökade volymen uthämtade läkemedel 
för barn med ca 16 % under 2016. En ökning sågs t.ex. för läkemedel vid astma och allergi 
samt för mjukgörande krämer. För läkemedel vid förstoppning, depression och adhd fanns 
sedan tidigare en ökande trend och dessa fortsatte att öka 2016. Uthämtad antibiotika (J01) 
mätt som defineriade dygnsdoser ökade med 7 % för barn medan det för alla åldrar sågs en 
minskning med 1 % i DDD. 
 

Utveckling av läkemedelskostnaderna för olika läkemedelsgrupper 2016 
Figur 5 illustrerar hur olika läkemedelsgrupper påverkat kostnadsutvecklingen 2016. De 
grupper som återfinns i övre högra hörnet representerar både höga kostnader och stora 
kostnadsökningar och har därmed varit mest kostnadsdrivande. Läkemedelsgrupper med 
negativa tal har bidragit till minskning av kostnaderna.  
 
Figur 5 Kostnadsanalys rekvisition + recept (förmånskostnad + SML), 2016 jämfört med 2015.  

Källa: Concise. 

 
 
Läkemedelsgrupper med läkemedel för behandling av tumörsjukdom har haft en tydligt 
kostnadshöjande effekt under 2016. I gruppen proteinkinashämmare (L01XE) ses stora 
kostnadsökningar för t.ex. ibrutinib (Imbruvica) för behandling av kronisk lymfatisk 
leukemi och dabrafenib (Tafinlar) vid avancerat malignt melanom. I gruppen monoklonala 

Figur 3 Kostnadsutvecklingen för de senaste fyra åren samt en prognos för 2017 och 2018 per terapiområde/ATC-grupp. 
Rekvisition + recept (förmånskostnad + SML*), VGR.  

Figur 2 Kostnadsanalys rekvisition + recept (förmånskostnad + SML*), 2016 jämfört med 2015, VGR. Källa: Concise.
I övre högra hörnet ses de läkemedel som kostade mest och dessutom ökade mest under 2016; alltså de mest  
kostnadsdrivande. Under 0-linjen ses de grupper som minskade mest, vilket ofta beror på patentutgångar. 
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Prognostiserad kostnadsutveckling för olika läkemedelsgrupper 2017 och 2018 
 
Figur 8 Kostnadsutvecklingen för de senaste fyra åren samt en prognos för 2017 och 2018 per 

terapiområde/ATC-grupp. Recept (förmånskostnad + SML) + rekvisition, VGR.  
 

 
 
Nya läkemedel mot maligna tumörsjukdomar bedöms få stor betydelse för 
kostnadsutvecklingen 2017-2018. En trend är målinriktade läkemedel som riktar sig till en 
undergrupp av cancerformen, t.ex. med en specifik genmutation. Ett annat angreppssätt är 
läkemedel som verkar genom att aktivera kroppens immunförsvar och därmed har potential 
att kunna användas mot många olika cancerformer. Till den senare gruppen hör PD1-
hämmare och PD-L1-hämmare. Flera av läkemedlen behandlas både i den nationella och 
regionala processen för ordnat införande. Det är osäkert hur läkemedel som ännu inte 
rekommenderas för införande kommer att bedömas, främst utifrån 
kostnadseffektivitetsaspekten, och i förlängningen även om de kommer introduceras i 
rutinsjukvård. Detta ger en osäkerhet i prognosen för specifika preparat. 
 
PD1-hämmarna nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda), L01XC, började 
införas för behandling av lungcancer under 2016 och bedöms få en större användning 
under 2017 och 2018. Den godkända indikationen för pembrolizumab har nyligen utökats 
att även innefatta tidigare obehandlad lungcancer. Nya målinriktade läkemedel vid 
lungcancer som kan komma att öka är t.ex. osimertinib (Tagrisso) och ceritinib (Zykadia). 
Även för andra cancerformer kan immunonkologiska läkemedel komma att påverka 
kostnaderna uppåt under prognosperioden, t.ex. njurcellscancer, blåscancer, 
huvudhalscancer och Hodgkins lymfom. Kostnaderna för ipilimumab (Yervoy) vid 
malignt melanom kan åter öka om kombinationsbehandling med PD1-hämmare införs. 
 

*SML=smittskyddsläkemedel
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Regional Stramadag för sjukhusvården
14 november kl. 9.30-16.00

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, 
Södra Hamngatan, Göteborg

Målgrupp: Alla läkare som arbetar med antibiotika inom 
sjukhusvård och Stramas kontaktläkare inom sluten vård

Program: Aktuella behandlingsriktlinjer och antibiotika-
resistenstrender samt uppföljning av förskrivning belyses  
ur olika perspektiv med fokus på infektioner på sjukhus 

Anmälan: Senast 30 oktober via Regionkalendern,
regionkalender.vgregion.se, sök på Strama

Arrangör: Strama Västra Götaland

Tänk på att…

 

…PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka 
från marknaden. EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat 
en granskning och rekommenderar att paracetamoltabletter 
med modifierad frisättning och depottabletter ska dras tillbaka 
från marknaden. Skälet är svårigheten att minimera risker vid 
förgiftning. PRAC drog slutsatsen att risken till följd av överdo-
sering överväger fördelen med långverkande beredningar. 
PRACs rekommendationer kommer nu att skickas till CMDh (the 
Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised 
Procedures-Human) för ställningstagande.

…metylprednisolon för injektion som innehåller laktos 
inte ska användas vid komjölksproteinallergi. EMA har 
bekräftat rekommendationen från säkerhetskommittén PRAC 
som tidigare utrett frågan. Skälet är att dessa läkemedel kan 
innehålla spår av komjölksprotein och att det inte finns någon 
nivå som kan anses säker. Berörda företag har ombetts att se-
nast 2019 byta till laktosfria beredningar. I Sverige är det endast 
Solu-Medrol med styrkan 40 mg/mL som innehåller laktos och 
det finns redan en kontraindikation i FASS.

Kostnadseffektiv behandling vid astma 
och KOL
23 november kl. 9.00-16.30

Plats: Scandic Hotell Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i VGR som arbetar med 
astma- och KOL-patienter inom primärvård eller på sjukhus

Program: Aktuella behandlingsriktlinjer, astma/KOL-mottag-
ning i primärvården, praktiska aspekter kring inhalatorer och 
spacers

Anmälan: Senast 10 november via Regionkalendern,  
regionkalender.vgregion.se, sök på astma

Arrangör: Terapigrupp Allergi-Andning-ÖNH

REKdagen 2018
31 januari kl. 9.30-16.00 

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, 
Göteborg

Målgrupp: Läkare i VGR. Boka dagen redan nu!  
Mer information i kommande nummer.

Arrangör: Läkemedelskommittén

http://www.vgregion.se/lakemedel/substans
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