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Sammanfattning
Denna bok är slutrapport i SNS forskningsprogram Värdet av nya lä-
kemedel. Syftet med forskningsprogrammet har varit att bidra med 
kunskapsunderlag för beslut som styr tillgången till nya läkemedel och 
hur läkemedel används. Fokus har legat på att belysa värdet av – framför 
allt nya – läkemedel ur ett brett och långsiktigt samhällsperspektiv.

Myndighetsbeslut om införande och subventionering av nya lä-
kemedel, liksom beslut om användning av läkemedel på enskilda pa-
tienter, fattas under osäkerhet, ibland stor osäkerhet. Denna osäkerhet 
återspeglas hos landstingen och sjukvården, som ska välja och bekosta 
behandlingar, och hos läkemedelsföretagen, som ska avgöra vilka läke-
medel som ska utvecklas och lanseras och till vilka priser. 

Syftet med denna skrift är att stimulera till reflektion och diskussion 
om vad en värdebaserad läkemedelspolitik och läkemedelsanvändning 
kan innebära. 

Att värdet av ett läkemedel har kommit i fokus i läkemedelspolitiken 
beror på en mängd samverkande faktorer:
1.  Tidigare nya, innovativa läkemedel, finns nu tillgängliga till låga 

kostnader till följd av prissänkningar efter patenttidens utgång. 
Dagens nya läkemedel måste vara bättre än dessa och samtidigt 
konkurrenskraftiga i pris. 

2.  Utveckling av nya läkemedel har blivit allt dyrare; den genomsnitt-
liga utvecklingskostnaden för ett nytt läkemedel är idag över 10 
miljarder kronor. 

3.  Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för sjuk-
vården och samhället. Men sjukvårdens förmåga att betala har inte 
ökat i samma grad som kostnaderna för att utveckla dem. 

4.  Läkemedelsindustrin har blivit allt mer beroende av att offentliga 
sjukförsäkringar och sjukvårdssystem betalar för de nya läkemedel 
som tas fram. Direkta betalningar från patienter svarar för en mycket 
liten del av finansieringen. 
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5.  Det har blivit allt svårare för nya läkemedel att komma in på mark-
naden, och allt mer resurser måste satsas på att styrka värdet av ett 
nytt läkemedel.

6.  Beslut om pris på och användning av läkemedel baseras alltmer på 
formella beräkningar där värdet ställs mot kostnaderna.

7.  De ökade kostnaderna för att ta fram nya läkemedel har medfört 
en ökad koncentration inom läkemedelsindustrin till allt färre och 
större företag. 

8.  För Sverige har detta medfört en krympande läkemedelsindustri. 
Den svenska exporten av läkemedel är fortfarande större än impor-
ten, men överskottet har under senare år minskat. 

9.  För att Sverige ska vara attraktivt för innovativ utveckling och pro-
duktion av läkemedel är sjukvårdens betalning för och användning 
av nya läkemedel en väsentlig faktor.

Värdet av läkemedel kan kort uttryckas som nyttan mätt som hälso-
vinster för patienterna och produktionsvinster genom att de kan arbeta 
mer. Det går inte att mäta och värdera nyttan utan kunskap om hur de 
används. Värdet av läkemedel, nya som gamla, skapas när de används. 
Kunskap om det faktiska värdet kan bara vinnas genom att systematiskt 
följa upp användningen i klinisk praxis och undersöka effekterna på 
människors individuella och kollektiva hälsa och välfärd.

Beslutsfattande
Underlaget för bedömning av läkemedels värde har ändrats över tiden. 
Utgångspunkten är Läkemedelsverkets (och dess utländska motsvarig-
heters) vetenskapliga bedömning av effekt och säkerhet. Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömer läkemedlens kostnadseffekti-
vitet baserat på underlag om kostnader och värde, och beslutar om de 
ska subventioneras. Dessa värderingar har blivit allt mer krävande och 
omfattande i takt med utvecklingen av ny medicinsk kunskap och ökade 
krav på evidens. Till detta kommer att också andra myndigheter som 
utfärdar riktlinjer och gör utvärderingar har stort behov av data som 
visar nyttan av nya medicinska metoder i klinisk användning.

Sjukvårdssystemet, snarare än patienten i samverkan med läkaren, 
är numera den viktigaste kunden för nyintroducerade läkemedel. Sjuk-
vården behöver veta vilka metoder som fungerar bäst i praktiken. Sådan 
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kunskap behövs för att kunna möta kraven på en effektiv och rättvis 
vård. Den är också betydelsefull för den innovativa industrin för att 
bedöma vilka nya läkemedel som sjukvården är beredd att betala för.

Statens och landstingens ansvar och befogenheter bör omregle-
ras. Ett exempel: Uppdelningen av marknaden i en delmarknad för 
receptläkemedel och en för sjukhusläkemedel, med olika beslutsmeka-
nismer och finansiering, är inte längre ändamålsenlig. Priskontrollen 
på receptläkemedel (som inte gäller för slutenvårdsläkemedel) fungerar 
inte i en situation där landstingens beslut om användningen av nya 
läkemedel är avgörande och där olika priser på ett läkemedel, beroende 
på användning, får allt större betydelse. Regleringen skapar en konst-
lad uppdelning av marknaden, beroende av var och hur ett läkemedel 
intas. Det finns ingen anledning att ändra systemet med egenavgifter 
för receptläkemedel. Men avskaffas priskontrollen måste systemet för 
ersättning till apoteken ändras. 

Patientperspektivet
Riskerar patientperspektivet att gå förlorat när betalaren får ett ökat 
inflytande över vilka behandlingar som finns tillgängliga och används 
inom sjukvården? Det kan inte uteslutas, men fokusering på sjukvår-
dens resultat ligger också i patienternas intresse. Genom principen om 
kostnadseffektivitet styrs resurserna till de områden där hälsovinsterna 
är störst. Att resultatet ska mätas och värderas utifrån effekter som är 
relevanta för patienterna är i linje med patientperspektivet. Att beslut 
ska fattas på objektiva och verifierbara grunder, och att den information 
som besluten grundas på ska finnas tillgänglig, är en förutsättning för att 
alla patienter ska ha lika möjligheter att få tillgång till nya läkemedel. 

Hur kan värdet av ett läkemedel beräknas? 
Den viktigaste förutsättningen är att behandlingsresultatet kan fast-
ställas på ett säkert och relevant sätt. För läkemedel som påverkar 
överlevnaden kan det mätas i antalet vunna levnadsår. Om effekten 
främst är att patientens livskvalitet förbättras kan detta också mätas. 
Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) är ett mått på förbättrad hälsa 
som både tar hänsyn till att alla extra levnadsår inte är av full kvalitet, 
och fångar upp förbättringar av livskvaliteten till följd av exempelvis 
mindre biverkningar, bättre funktionsförmåga eller minskad smärta 
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och oro. Fördelen med detta mått är att det är möjligt att jämföra olika 
typer av behandlingar och sjukdomar. 

Ekonomiska vinster kan göras genom att sjukfrånvaro och förtids-
pensionering minskas. En minskad dödlighet under yrkesverksamma 
åldrar medför också att produktionen ökar. Denna samhällsvinst kan 
dock motverkas av högre samhällskostnader som följer av ökad livslängd 
efter den yrkesverksamma tiden. Läkemedel kan också medföra att 
kostnaderna för andra sjukvårdsinsatser minskar. 

Beräkningar av värdet av innovativa läkemedel visar att hälsovinsten 
i form av bättre livskvalitet och längre livslängd är den dominerande 
posten. Ett exempel på detta är bröstcancer. Vinsterna i form av ökad 
produktion är störst för sjukdomar som drabbar personer i yngre åldrar, 
exempelvis typ 1-diabetes och ledgångsreumatism. Vinsterna till följd 
av lägre sjukvårdskostnader blir stora när ett läkemedel eller vaccin kan 
bota respektive förhindra en sjukdom som annars skulle ha medfört lång 
och kostsam kronisk behandling. En stor del av värdet av innovativa 
läkemedel skapas efter det att patentet gått ut, det vill säga när de inte 
längre är nya. Det illustreras i rapporten med exemplen läkemedel mot 
hiv och aids och vid hjärt−kärlsjukdom. 

Studierna vi refererar till visar att innovativa läkemedel kan skapa 
värden som vida överstiger kostnaderna. Hälsoekonomiska beräkningar 
för behandling av bröstcancer, hiv och aids samt vid höga blodfetter 
visar att det över tiden kan handla om miljardbelopp. 

Kvalitetsregistren
De svenska kvalitetsregistren har sedan lång tid redovisat data för pa-
tienter som behandlats med olika medicinska metoder, både kirurgiska 
som exempelvis höftledsoperationer och medicinska som TNF-häm-
mare för behandling av ledgångsreumatism. Dessa register beskrivs ofta 
som en ”guldgruva” för information om vad som görs i sjukvården och 
vilka effekter det har. Men en närmare analys visar att denna guldgruva 
i stort sett är oexploaterad, och att ”guldet” måste förädlas för att bli 
värdefullt. 

Kvalitetsregistren är speciellt svaga när det gäller information för 
att bedöma de medicinska metodernas värde, exempelvis uppgifter om 
effekter på patienternas funktionsförmåga och livskvalitet, och vilka 
resurser som de olika behandlingarna kräver. Däremot finns mycket 



12

detaljerade uppgifter som är viktiga för sjukvårdens förbättringsarbete. 
För att göra registren användbara som datakällor för utvärdering måste 
uppgifter om behandling och resultat registreras för alla behandlingar 
och alla patienter utan undantag. 

Värdebaserad ersättning
Vid beslut om läkemedel gäller det bland annat att väga (förväntat) värde 
mot kostnad. Eftersom patienternas direkta betalningar för läkemedlen 
har minskat i betydelse görs avvägningarna i huvudsak inom sjukvårds-
systemet. Det innebär att det offentligas betalningsvilja för läkemedel 
alltmer styrs – eller borde styras – av information om deras värde. 

Med det offentliga som huvudsaklig beslutsfattare och finansiär 
av särskilt nya, dyra läkemedel är en huvudfråga hur betalningen ska 
ske. Principen om värdebaserad prissättning, eller snarare värdebase-
rad ersättning, har väckt intresse. Det är inte rationellt att alla betalar 
samma pris för ett nytt läkemedel, eftersom värdet varierar. Vidare är 
det inte rationellt att genom ett högt pris hindra någon, som är beredd 
att bidra till finansieringen av de fasta kostnaderna, från att använda 
läkemedlet. Betalningsförmåga och betalningsvilja varierar, exempelvis 
mellan länder. Olika priser för olika kunder har därför alltid förekom-
mit på läkemedelsmarknaderna. Under en kort period har dock läke-
medelsföretagen, bland annat som en följd av tillkomsten av EU:s inre 
marknad och systemet med internationella referenspriser, strävat efter 
ett enhetligt internationellt pris. 

Systemet med enhetligt pris är på väg bort. I Frankrike har sedan 
länge förhandlingar om pris och volym varit en del av introduktionen 
av och betalningen för nya läkemedel. I England rekommenderas över-
enskommelser om en inte publicerad reduktion av det officiella priset. I 
Tyskland följs beslutet om att ett läkemedel ska ingå i förmånen nu upp 
med förhandlingar om priset. I USA finns sedan länge en omfattande 
rabattering av det officiella listpriset

Tiden är mogen för att också svensk sjukvård får ökade möjligheter 
till flexibla överenskommelser med läkemedelsföretagen, med syfte att 
ge fler patienter tillgång till nya läkemedel inom de begränsade eko-
nomiska ramarna. Men flexibel prissättning, eller snarare överenskom-
melser om pris kopplat till antal behandlade patienter, löser inte i sig 
problemet med osäkerheten kring läkemedlets värde. Därför kommer 
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det att bli allt fler överenskommelser där delar av ersättningen knyts 
till observerade resultat av behandlingen. 

Regionala skillnader
Regionala variationer i användning av läkemedel och andra medicinska 
metoder har observerats länge. De har främst setts som ett rättvise-
problem. Att skillnader är oönskade bygger på antagandet att de också 
innebär skillnader i behandlingsresultat. Så är inte alltid fallet. Därför 
är det viktigt att klargöra såväl orsakerna till som konsekvenserna av 
regionala skillnader.

Den dominerande förklaringen till variationerna är att det finns 
lokala terapitraditioner. Den förklaringen behöver följas upp med ana-
lyser av hur dessa traditioner uppkommer, om de bygger på vetenskaplig 
evidens och hur de kan ändras. 

Variationer kan uppfattas som rimliga om det råder stor osäkerhet 
om indikationer och behandlingsresultat. Det är svårare att accep-
tera skillnader i användning om indikationer och behandlingsresultat 
är väl definierade, liksom om användningen är förknippad med höga 
kostnader. Ett exempel är behandlingen av bröstcancer. Utvecklingen 
av mer preciserade indikationer, i kombination med säkrare prognoser 
om resultatet, har minskat osäkerheten. Läkemedlet trastuzumab är 
verksamt hos bröstcancerpatienter med en viss genmarkör (HER−2) 
som kan mätas objektivt. Det är därför möjligt att undersöka om alla 
kvinnor har blivit testade, vad resultatet av testet var och om de fått 
behandling eller inte. Skillnader mellan regionerna kan mätas och ana-
lyseras, och variationerna förklaras. Skillnader kan också finnas i hur 
länge läkemedlet används innan behandlingen avslutas eller, vanligare, 
ersätts med annan behandling. Dessa variationer är också viktiga att 
dokumentera och analysera.

För att det ska vara möjligt att bedöma om regionala skillnader är 
förenliga med krav på en kostnadseffektiv och rättvis sjukvård behövs 
data på individnivå. När sådana, relevanta data finns blir det också 
möjligt att undersöka om de observerade regionala skillnaderna leder 
till skillnader i resultat. Sådana studier fordrar också data som beskriver 
och analyserar effekterna av behandlingsinsatser över tid för enskilda 
patienter. Detta gäller för läkemedel liksom för andra behandlingsme-
toder i sjukvården.
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Nationellt och regionalt
Svensk sjukvårdspolitik kännetecknas av en spänning mellan centralt 
och decentraliserat beslutsfattande eller, enkelt uttryckt, mellan staten 
och landstingen. Politiken är mest framgångsrik när staten och lands-
tingen går i takt. 

Genom nationella riktlinjer försöker staten påverka användningen 
av medicinska metoder inom sjukvården. Ett problem är att riktlinjerna 
huvudsakligen baseras på resultat av internationella kliniska studier, och 
inte på metodernas värde i den svenska sjukvården. Ett annat problem, 
illustrerat av de regionala skillnaderna, är att riktlinjerna följs dåligt och 
att det saknas underlag för relevant uppföljning och analys.

De ökade kraven på information om värdet av nya läkemedel, och ett 
rationellt och transparent beslutsfattande baserat på denna information, 
innebär en ny situation för landstingen. Detta kräver utveckling av pro-
cesser och kompetens, men framför allt en systematisk dokumentation 
av patienter, behandlingar och resultat som ger underlag för objektiva 
och verifierbara beräkningar av värdet för behandlingar på gruppnivå. 
Utveckling av ersättningssystem i vården som premierar metoder med 
högre värde är också viktigt för att styra resursanvändningen. 

Staten finansierar idag en del av läkemedelsutgifterna. För att främja 
användning av nya, innovativa läkemedel skulle staten kunna använda 
en del av dessa pengar för att betala för sådana läkemedel, under en viss 
tidsperiod. Om innovativa läkemedel finansierades utanför landstingens 
ordinarie budgetar, skulle det underlätta och stimulera användningen. 
Effekten på användningen skulle bli betydande, och utgifterna skulle 
med säkerhet bli högre än nu. Kostnadsökningen måste vägas mot vin-
sterna av de nya läkemedlen. Uppföljning och analys av användningen 
skapar viktig kunskap för beslut om hur de nya läkemedlen ska utnyttjas 
på bästa sätt i sjukvården.

Innovation och användning – viktiga frågor för sjukvården 
och industrin i Sverige 

Under det senaste decenniet har den svenska exporten av läkemedel 
stagnerat, och det svenska deltagandet i kliniska studier för utvärdering 
av nya läkemedel har minskat. Samtidigt har det blivit allt svårare för 
sjukvården att vara med i den internationella toppen när det gäller 
användning och utvärdering av nya läkemedel. 
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Frågan om vad som kan göras för att förbättra Sveriges position 
inom denna samhällssektor är berättigad, eftersom den är avgörande för 
såväl sjukvårdens framtida utveckling som för Sveriges ekonomi. Våra 
observationer och analyser, liksom de som gjorts för andra länder, visar 
att sjukvården spelar en central roll i en strategi för att förbättra situatio-
nen. Det är sjukvårdens roll som betalare för innovativa läkemedel, och 
därmed hur värdet bestäms och ersätts, som är av strategisk betydelse 
för framtiden. Betydelsen ligger inte främst i de intäkter användningen 
ger för läkemedelsföretagen, utan än viktigare är att betalningen sker 
för rätt användning av läkemedlen. 

Information om effekten av nya läkemedel i den kliniska använd-
ningen blir därför allt viktigare som en del av utvecklingsprocessen. 
Att utveckla denna dokumentation skapar en strategisk fördel. De 
data som krävs är också nödvändiga för utveckling och effektivisering 
av sjukvården. Investeringar i informationsteknologi inom sjukvården 
kan därmed få dubbel avkastning.

Förslag till åtgärder
Vad kan göras för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen, 
introduktionen och värderingen av nya läkemedel? Vi har fem förslag, 
som förklaras närmare i rapporten.
1. Sjukvården bör ta ett ökat ansvar för registrering och sammanställ-

ning av data från klinisk praxis, som underlag för beslut om betal-
ning (pris) och användning av nya läkemedel (och andra medicinska 
metoder).

2. Analyser av regionala skillnader behöver i ökad utsträckning baseras 
på individdata som möjliggör studier av orsaker till och konsekvenser 
av över- och underkonsumtion.

3. Beslut om betalning (pris) och användning av nya läkemedel, base-
rade bland annat på beräkningar av kostnadseffektiviteten, bör gälla 
alla läkemedel, oberoende av om de används inom slutenvården eller 
förskrivs inom öppenvården och ingår i läkemedelsförmånen. På sikt 
måste denna värdering utsträckas till att omfatta också diagnostik 
och andra medicinska metoder, som ofta är komplement eller substitut 
till innovativa läkemedel.
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4. Avskaffa priskontrollen på läkemedel och ersätt den statliga finan-
sieringen av läkemedelsförmånen med en budget för betalning av 
innovativa läkemedel, diagnostik och andra behandlingar, kopplad till 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, utvärdering av 
kostnadseffektiviteten.

5. Samordna resurserna för värdering och införande av innovativa 
läkemedel (och andra medicinska metoder) på den nationella nivån, 
och utveckla kompetensen inom landstingen för utvärdering, imple-
mentering och uppföljning.


