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NLT- gruppens yttrande till landstingen gällande Harvoni® 

 

NLT- gruppen rekommenderar landstingen att: 

- Avvakta med användning av Harvoni
®
 till dess läkemedlet genomgått 

hälsoekonomisk utvärdering och inkluderats i landstingsgemensamt ordnat 

införande. 

- Fortsätta använda det införande- och uppföljningsprotokoll som tagits fram 

gemensamt. Protokollet kommer kontinuerligt att uppdateras med nya 

läkemedel efter att de genomgått en hälsoekonomisk utvärdering. 

 

Bakgrund 

Harvoni®
(ledipasvir/sofusbuvir) är ett nyligen (2014-11-17) godkänt 

kombinationsläkemedel för behandling av hepatit C. Företaget Gilead har direkt 

efter godkännandet lanserat sitt läkemedel och kommunicerat ett pris för läkemedlet 

till sjukvården. Dock har läkemedlet inte ännu genomgått en hälsoekonomisk 

utvärdering.  

 

NLT-gruppens bedömning 

För hepatit C bedriver landstingen för närvarande ett omfattande gemensamt arbete 

för ordnat införande av de nya läkemedel som nu lanseras. I det gemensamma 

arbetet ingår bl.a. att sträva mot en gemensam syn på hur de nya läkemedlen ska 

användas och följas upp. För ändamålet har bl.a. ett gemensamt införande- och 

uppföljningsprotokoll
1
 tagits fram. En av förutsättningarna för inklusion i det 

ordnade införandet är att en hälsoekonomisk utvärdering genomförts. I en 

hälsoekonomisk utvärdering jämförs olika alternativ mot varandra och skillnader i 

t.ex. effekt och behandlingstidens längd mellan olika alternativ inkluderas vid en 

sådan jämförelse. Det av företaget kommunicerade priset kan tyckas attraktivt i 

förhållande till nuvarande konkurrenter på marknaden. Inom kort förväntas dock 

ytterligare alternativ lanseras vilket förväntas skärpa priskonkurrensen ytterligare. 

Vidare har landstingen tillsammans med TLV initierat trepartsöverläggningar med 

de företag som lanserar läkemedel mot hepatit C. Via denna process har samtliga 
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landsting tecknat en överenskommelse med ett konkurrerande företag om 

riskdelning.  

 

NLT-gruppen finner även att det är angeläget att påtala att det är fri prissättning på 

apotek för Harvoni®. Innan en förmånsansökan behandlats och ett pris fastställts av 

TLV kommer priset på läkemedlet att variera avsevärt beroende på vilken 

apoteksaktör som expedierar receptet. NLT-gruppen utgår ifrån att Harvoni®
 

utvärderas av TLV och att ett förmånsbeslut i så fall är att vänta inom kort.  

 

Vid en sammanvägning av ovanstående och mot bakgrund av att alternativa 

läkemedel finns tillgängliga ser NLT-gruppen fördelar med att hålla sig till praxis, 

dvs att avvakta till dess en hälsoekonomisk utvärdering är gjord av TLV. Detta ger 

ett bättre underlag och förutsättningar att hantera Harvoni®
 inom landstingens 

gemensamma arbete med ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C. Vidare 

anser NLT-gruppen att det är angeläget med den enhetliga prissättning på apotek 

som ett förmånsbeslut skulle innebära. 

 

För NLT-gruppen, 

Anders Hallberg, ordförande NLT- gruppen 
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