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* Rapporten publiceras i sin helhet inom kort. **ATMP delvis inräknad i prognosen. 

Prognos över kostnadsutveckling för läkemedel  
i Västra Götalandsregionen 2022-2024 
Rapporten* redovisar den förväntade kostnadsutvecklingen för läkemedel i VGR under 2022-2024. 

Kostnaderna avser regionens kostnader för receptläkemedel (förmånskostnad och smittskydds-

läkemedel) samt rekvisitionsläkemedel. I nettokostnadsutvecklingen är hänsyn tagen till återbäring i 

efterhand utifrån avtal med läkemedelsföretag. 

 Läkemedelskostnaderna väntas fortsätta öka. Prognosticerad nettoökning över hela 

prognosperioden är drygt en miljard, varav drygt 330 miljoner kronor avser 

rekvisitionskostnader som inte ingår i statsbidraget för läkemedel. Det förväntas inte någon 

större procentuell skillnad i kostnadsökningen mellan sjukhusförvaltningar och för vårdval 

vårdcentral. 

Tabell 1. Prognos kostnadsutveckling per år fram till 2024 i miljoner kronor. Procentuell förändring inom parentes. 

 

 Kostnaden för cancerläkemedel fortsätter öka när nya läkemedel, behandlings-indikationer och 

kombinationer introduceras. Läkemedlen används i tidigare sjukdomsstadium och behandlings-

tiderna blir längre. Kostnadsökning prognostiseras bland annat vid bröstcancer, gynekologisk 

cancer, prostatacancer och blodcancer. Läkemedelsgruppen PD1-/PD-L1-hämmare 

(immunterapi vid cancer) ökar i volym. 

 Flera läkemedelsbehandlingar vid hjärtkärlsjukdom, diabetes och kronisk njursjukdom 

bedöms ge ökande kostnader både för primärvård och sjukhus. Gruppen SGLT-2-hämmare 

växer kraftigt. Kostnadsökningen fortsätter för strokeprofylax vid förmaksflimmer (NOAK), 

om än i något lägre takt, och för läkemedel vid adhd. 

 Kostnaden för läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar (reumatisk sjukdom, psoriasis och 

inflammatorisk tarmsjukdom) fortsätter öka, nu avseende läkemedel som kommer efter TNF-

hämmare i behandlingstrappan. Volymökningen för TNF-hämmare vägs upp av lägre priser men 

under 2022 ökar nettokostnaden då återbäringsavtalen upphörde 2021. Högre kostnader väntas 

även för behandling av atopisk dermatit. 

 Kostnaderna för smittskyddsläkemedel (hepatit, HIV) väntas vara oförändrade. 

 Patentutgång för lenalidomid ger en dämpande effekt på kostnadsökningen i inledningen av 

prognosperioden. Andra viktiga patentutgångar är abirateron och fingolimod.  

 Läkemedel vid ovanliga sjukdomar bedöms bidra till kostnadsökningar t.ex. Vyndaqel vid 

transtyretinamlyloidos. Advanced therapy medicinal products** (ATMP), som CAR-T-

behandling och genterapier, kan på enskilda områden innebära höga kostnader. 

 I prognosen har antagits att idag kända förutsättningar är oförändrade under prognosperioden. 

TLV:s beslut och uppdrag om kostnadsdämpande åtgärder samt utfallet av trepartsöver-

läggningar och upphandlingar kan påverka priser. Andra osäkra faktorer är inflationstakt, 

effekter av pandemin och kriget i Ukraina.  


