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Beslut Regionkontoret 
Linda Landelius  
Läkemedelsstrateg 

 
Datum 
2020-11-10 

Diarienummer 
RS200198 

Regionstyrelsen 
 

Ordnat införande, Spravato (esketamin) vid behandlingsresistent 
depression 
Enligt förslag från Region Hallands prioriterings- och evidensråd 

Förslag till beslut från Region Hallands prioriterings- och evidensråd 
Införa enligt NT-rådets rekommendation med regionalt tillägg: 

 Att Spravato i kombination med antidepressiva kan användas vid unipolär svår 
terapiresistent depression (F32.2) när andra behandlingsmöjligheter är uttömda. 

 Att patienten bör ha prövat minst fyra behandlingsalternativ mot sin depression 
innan Spravato prövas. 

 Att i övrigt inte använda Spravato 
 Att effekten av behandlingen ska utvärderas kontinuerligt (månadsvis) med både 

klinisk bedömning och skattningar (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS) och funktionsskattningsskala). Vid utebliven eller otillräcklig effekt 4-6 
veckor efter insättning ska Spravato sättas ut. 

 Att registrera behandling med Spravato med åtgärdskoderna DR018, N06AX27. 

Regionalt tillägg: 

 Ordination och administration av Spravato ska dokumenteras enligt de 
regiongemensamma rutinerna för läkemedelshantering, vilket i journalsystemet 
NCS innebär i Öppenvårdtempkurvan.  

 Läkemedlet beställs via regionens upphandlade läkemedelsförsörjning.  

Bakgrund 
Spravato har hanterats via nationell samverkan. Tidigare beslut för ordnat införande från 
2020-03-06 om att avvakta med behandling med Spravato (esketamin) har uppdaterats efter 
en ny rekommendation från NT-rådet.  

Esketamin är sedan tidigare godkänd som anestesiläkemedel i form av injektions-
/infusionsvätska (har använts sedan 1970-talet i detta syfte). I låg dos (0,5 mg/kg) kan 
ketamin ha en antidepressiv effekt.  

Substansen esketamin är en icke-selektiv, icke-kompetitiv antagonist av N-metyl-D-
aspartat-receptorn (NMDA). NMDA-receptor-antagonismen leder till en övergående 
ökning av glutamatfrisättningen, vilket kan bidra till återställande av funktionen i 
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hjärnregionerna som är engagerade i regleringen av stämningsläge och emotionellt 
beteende. Den fysiologiska verkningsmekanismen bakom esketamins antidepressiva 
egenskaper är inte helt avklarad.  

Kriterier för behandling 
 Förskrivaren behöver säkerställa att det rör sig om svår depression (F32.2) innan 

behandling med Spravato övervägs. Samtidigt bör det uteslutas att depressionen är 
en sekundär orsak till exempelvis psykosocial belastning, neuropsykiatrisk 
problematik, anpassningsstörning eller personlighetssyndrom.  

 Spravato i kombination med antidepressiva bör förbehållas patienter med unipolär 
svår terapiresistent depression (F32.2) när andra behandlingsmöjligheter är 
uttömda. 

 Det är viktigt att motverka indikationsglidning och överförskrivning av Spravato. 
 Innan Spravato provas bör patienten ha provat minst fyra behandlingsalternativ 

mot sin depression: 

Följande behandlingsalternativ bör patienten ha provat: 

o Minst två olika antidepressiva läkemedel ur två olika läkemedelsklasser. 
o Adjuvant behandling med litium eller atypiska antipsykotiska läkemedel i 

antidepressiv dosering. 

Dessutom bör följande behandlingsalternativ ha övervägts/provats: 

o Elbehandling (ECT) med unilateral och eventuell bitemporal behandling. 
o Transkraniell magnetstimulering. 
o Adekvat psykoterapi. 

 
 För patienter med följande tillstånd har effekten av Spravato inte studerats, och 

därför bör särskild försiktighet iakttas: 
o Missbruksproblem – nuvarande eller tidigare. 
o Tidigare eller pågående psykotiska symtom. 
o Tidigare dissociativa tillstånd. 
o Personlighetssyndrom. 
o Autism. 

 Vid utebliven eller otillräcklig effekt 4-6 veckor efter insättning, ska Spravato sättas 
ut.  

 
Godkänd indikation aktuell för ordnat införande 
 
Spravato, i kombination med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller 
serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), är indicerat för vuxna med 
behandlingsresistent egentlig depression som inte har svarat på minst två olika 
behandlingar med antidepressiva läkemedel i den pågående måttliga till svåra depressiva 
episoden.  
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Indikationen behandlingsresistent egentlig depression blev godkänd av den europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) 18 december 2019.  

Sjukdomens svårighetsgrad 
Tillståndets svårighetsgrad anses vara hög på en skala av låg, måttlig, hög och mycket hög. 
Behandlingsresistent depression kan leda till stort lidande och nedsatt funktionalitet. 
Suicidrisken är betydande.  
 
Åtgärdens effektstorlek 
Effekten av Spravatobehandling bedöms som liten på en skala av liten, måttlig, stor och 
mycket stor, och effektstorleken bedöms som osäker. 

Esketamin är narkotikaklassat och har potential att missbrukas eller felanvändas. De 
vanligaste rapporterade biverkningarna är yrsel, illamående, dissociation, huvudvärk, 
somnolens, vertigo, dysgeusi, hypestesi och kräkningar.  

Effekten och säkerheten för Spravato har utvärderats i fem fas III-studier på vuxna 
patienter (18-86 år) med behandlingsresistent depression som har provat, men inte svarat 
på, minst två olika orala antidepressiva läkemedel. Av dessa var tre randomiserade 
dubbelblinda korttidsstudier (varav en studie på äldre >65 år), en randomiserad 
dubbelblind återfallspreventionsstudie och en öppen långtidssäkerhetsstudie. Totalt 
inkluderades 1833 patienter i studierna, varav 1601 exponerades för Spravato. Studierna 
inkluderade 67% kvinnor och 33% män. Medelåldern var 46,1 år (standardavvikelse 11,46 
år). 

711 patienter inkluderades i korttidsstudierna med måttlig till svår depression (duration > 2 
år) och med MADRS-poäng på > 28; i studien med äldre > 24. Vid studiestart var 
patienternas medelvärde på MADRS mellan 35-38 poäng. Patienterna randomiserades till 
esketamin eller placebo i form av nässpray som tillägg till nyinsatt öppen behandling med 
dagligt oralt antidepressivt läkemedel (SNRI: duloxetin, venlafaxin depotberedning; SSRI: 
escitalopram, sertralin). 

Det primära effektmåttet var förändringen av den totala MADRS-poängen från baslinje till 
dag 28 jämfört med placebo (last observation carried forward (LOCF)): 

 I TRANSFORM-1 (n=346) var skillnaden i det primära effektmåttet (numerisk 
skillnad i MADRS för fast dos 84 mg) -1,2 (95% konfidensintervall (KI): -4,7; 2,32) 
(p=0,513). Eftersom det primära effektmåttet inte nåddes kunde ingen formell 
analys av de sekundära effektmåtten genomföras. Slutsatsen av studien var att 
esketamin inte gav en behandlingsfördel jämfört med placebo. 

 TRANSFORM-2 (n=227) med flexibel dos Spravato 56 mg eller 84 mg visade 
statistiskt signifikant skillnad på -3,5 (95% KI -6,7; -0,27) (p=0,017). Baserat på 
förändringen i MADRS dag 28 uppnådde 69,3% av patienterna i esketamin-armen 
respons och 31% remission. 

 TRANSFORM-3 med patienter >65 år (n=138) med flexibel dos Spravato (28 mg, 
56 mg eller 84 mg) visade ingen statistisk signifikant skillnad på MADRS avseende 
det primära effektmåttet.  
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Enligt EMA bör skillnaden i förändringen av MADRS vara större än 2 poäng för att anses 
vara kliniskt relevant.  

I återfallspreventionsstudien (SUSTAIN-1) inkluderades 176 vuxna patienter med 
terapiresistent depression som fick esketamin i flexibel dos (56 mg eller 84 mg) eller 
placebo. Båda grupperna behandlades med tillägg av nyinsatt oralt antidepressivt läkemedel. 
Primärt effektmått var andel återfall i depression (MADRS > 22) i underhållsfasen. Andel 
återfall var lägre i esketamin-armen (27%) än i placeboarmen (45%) (HR 0,49; p=0,003; 
95% KI 0,28-0,84) hos patienter som uppnått stabil remission. Detta innebär att risken att 
återfalla i depression var 51% lägre för esketaminarmen än för placeboarmen. Mediantiden 
för studiedeltagande för gruppen i stabil remission var för esketaminarmen 17,7 veckor och 
för placeboarmen 10,2 veckor. 

Tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är låg (på en skala av låg, måttlig, 
hög och mycket hög). TLV bedömer att det finns osäkerheter som grundar sig i 
sjukdomens kroniska eller episodiska karaktär som kan påverka den långsiktiga effekten av 
behandlingen. 

Effekten av behandling med Spravato i kombination med oralt antidepressivt läkemedel 
har inte studerats hos patienter med suicidrisk, eftersom de har exkluderats från de kliniska 
studierna. 

I de kliniska studierna har patienterna behandlats med Spravato och ett nytt oralt 
antidepressivt läkemedel, men behandling med Spravato har inte utvärderats för patienter 
som saknar behandling med ett nytt oralt antidepressivt läkemedel. 

 
Sjukdomens sällsynthet 
Tillståndet är vanligt på en skala av mycket sällsynt, sällsynt, mindre vanligt och vanligt. 
Egentlig depression drabbar 15% av Sveriges befolkning. Enlig Socialstyrelsen insjuknar ca 
36% av kvinnorna och ca 23% av männen i en depression någon gång under sin livstid. Av 
dem som behandlas för depression blir ca 30% inte hjälpta av tillgänglig behandling. 

 
Kostnadseffektivitet 
TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Spravato är 
ca 600 000 kronor och patienten vinner i genomsnitt ca 0,26 QALYs jämfört med 
behandling med enbart orala antidepressiva behandlingar.  
 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten är låg i den hälsoekonomiska bedömningen. Osäkerhet föreligger kring 
behandlingseffekt, överförbarhet av studieresultaten till svensk klinisk praxis samt 
behandlingskostnader. TLV bedömer att företagets antagande om mortalitet är osäkert. 
Företaget har inte inkommit med underlag där effekten av behandling med Spravato har 
studerats hos patienter med hög suicidrisk.  

En brist i den hälsoekonomiska och kliniska värderingen är att jämförelse endast gjorts mot 
placebo och inte mot ECT.  
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Förmånsbeslut – TLV 
Spravato är ett rekvisitionsläkemedel. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) 
om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel anger att läkemedel 
för intranasalt bruk, , som innehåller esketamin, endast får lämnas ut mot rekvisition till en 
vårdinrättning som bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Den förordnande läkaren ska ha 
specialistkompetens i psykiatri.  
 
Regionala expertgruppsutlåtande 
Psykiatrin Halland och två privata vårdenheter inom det specialiserade vårdvalet psykiatri 
har tillfrågats. Antalet patienter har bedömts svårt att uppskatta. Totalt uppskattas ca 40 
patienter per år vara aktuella för behandling i Halland. Några av enheterna lyfte behovet av 
transport för patienterna efter behandling. Det råder enighet kring vikten av 
kvalitetsuppföljning vid införandet av Spravato.  
 
Konsekvensanalys 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Spravato administreras som nässpray två gånger per vecka under vecka 1-4 
(induktionsfasen). Efter utvärdering övergår patienten till underhållsfasen, med behandling 
varje vecka 5-8 och slutligen en gång varannan vecka de kommande sex månaderna. Ett 
behandlingstillfälle består av nasal administration av Spravato och en efterföljande 
observationsperiod, som båda ska genomföras på lämplig vårdinrättning. Nässprayen 
administreras av patienten under direkt uppsikt av sjukvårdspersonal. Behandlingen med 
Spravato ska beslutas av en psykiatriker. 

Företagets angivna pris per enhet är 2090 kr (28 mg), vilket innebär att dosen 54 mg kostar 
4179 kr och dosen 84 mg kostar 6269 kr. Den genomsnittliga totala läkemedelskostnaden 
för Spravato är ca 120 000 kr per patient för ca nio månaders behandling. Uppskattad 
kostnad för Region Halland baseras på att 2 patienter får behandling under 2020 och 40 
patienter får behandling under 2021: 

År Kostnad 
genomsnittlig 
läkemedelskostnad 
behandlingstid 9 
månader   

Kostnad–maxdos  
behandlingstid 9 
månader  
 

Kostnad – vårdkostnad 
1 patient 1,5 h/ 
3 patienter 2,5 h 
Dosering varannan 
vecka 

2020 54 500 kr 109 000 kr 75 000 kr/ej beräknat 

2021 5,0 Mkr 10,0 Mkr 2,1 Mkr/1,2 Mkr 

 

Kostnaderna för läkemedelskostnaden är beräknad på listpris. Kostnaden för observation 
av sjukvårdspersonal är beräknad utifrån TLVs hälsoekonomiska bedömning av Spravato, 
där två scenarion beskrivs. Antingen ett scenario där en sjuksköterska bevakar en patient 
under 1,5 timme alternativt att en sjuksköterska bevakar 3 patienter under 2,5 timme (med 
överlappning mellan patienterna).  
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Eftersom Spravato rekvireras kommer kostnaderna att belasta behandlande verksamheters 
budget. För de verksamheter inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård psykiatri som 
använder Spravato kommer läkemedelskostnaderna att ersättas retroaktivt. Rapportering av 
tidigare diagnoser och behandlingar samt utvärdering med klinisk bedömning och 
skattningar (MADRS och funktionsskattningsskalor), enligt särskild instruktion, är en 
förutsättning för att erhålla ersättning. 

Behandling med Spravato är tillägg till peroralt antidepressivt läkemedel. Beroende på 
vilken behandling som patienten har stått på tidigare kan kostnad för ECT eller 
transkraniell magnetstimulering utgå.  

 
Organisatoriska konsekvenser 
NT-rådet i samråd med kliniska experter har gjort bedömning av följande behov av 
förändringar i vårdorganisationen: 

 Personal som kan administrera behandlingen. 
 Behandlingsrum. 
 Organisation kring eventuella polikliniska patienter. 
 Förvaring av substans. 
 Möjlighet att övervaka patienter efter administrering av Spravato. 

 
Behov av utbildning 
Det finns behov av utbildning i att dokumentera ordination och administration i NCS 
Öppenvårdstempkurva. Regionen har en webbaserad utbildning i NCS 
Öppenvårdstempkurva för närsjukvården. Denna finns tillgänglig i Kompetensportalen. 
Även privata vårdgivare kan ta del av denna utbildning genom att registrera sig som 
användare i Kompetensportalen.  
 
Implementeringsplan 

Kommunikationsplan 
NT-rådets rekommendation och detta beslut förmedlas till förvaltningarna och 
specialiserade vårdvalet psykiatri. Beslut kommer att publiceras på Region Hallands 
webbsida för ordnat införande.  
 
Uppföljningsplan 
Spravato är ett rekvisitionsläkemedel som oftast kommer att administreras vid ett 
dagvårdsbesök med sjuksköterska närvarande. I dagsläget saknas nationellt kvalitetsregister 
för att användas för registrering av behandling med Spravato. Förutsättningarna för en 
nationell uppföljning av användningen, utöver försäljningsuppgifter, är därför begränsade. 
Region Halland har därför, liksom andra regioner, uppmanats av NT-rådet att själv 
säkerställa att uppföljning av behandling sker i enlighet med rekommendation. Viktiga 
variabler att utvärdera är tidigare diagnoser och behandlingar innan behandlingsstart.  
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Regional kvalitetsuppföljning planerar att göras via elektroniskt rapportverktyg. Inga 
patientuppgifter kommer ingå vid den elektroniska rapporteringen. Följande parametrar 
bedöms aktuella: 

 Vilka behandlingar patienten tidigare har fått, både farmakologiska och icke-
farmakologiska.  

 Hur många depressioner patienten har haft och hur länge depressionerna har pågått 
 Patientens övriga diagnoser 
 Hur många behandlingar Spravato som givits och vad utfallet är efter 6 månaders 

behandling 
 Resultat av MDRS-skattning  
 Om patienten är arbetsför eller inte efter behandling 

 
Beslutets giltighet 
NT-rådet avser att ompröva denna rekommendation i juni 2021. Om detta ej sker granskas 
och revideras beslut om ordnat införande senast 24 månader efter beslut eller vid nytt 
beslut från TLV, NT-rådet eller Läkemedelsverket. 

 

 

  

Halmstad dag som ovan  

 

…………………………………… 
Martin Engström 

 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektör  

 

 

Bilagor 
Yttrande från NT-rådet
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