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Spravato®, esketamin 
Avsett för behandling av terapirefraktär egentlig depression. 

Sammanfattande ställningstagande 
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) 
rekommenderar de norra regionerna  
• att visa stor restriktivitet i användandet av Spravato till dess att långtidsdata kring effekt och säkerhet av 
Spravato finns tillgängliga 
• att Spravato i kombination med antidepressiva kan användas till strikt utvalda patienter med 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 (MADRS och funktionsskattningsskala). Vid utebliven eller otillräcklig effekt 4–6 veckor efter 
insättning ska Spravato sättas ut 
• att registrera behandling med Spravato med åtgärdskoderna DT018, N06AX27 
 
Kostnadskonsekvensen beräknas till 6 Mkr för norra regionen under första året efter introduktion. 
 
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av chefsamrådet och ARIL 
6-8 gånger per år. 

ARIL-rekommendationen kommer att revideras senast i samband med omprövning och aktualisering av 
NT-rådsrekommendation i juni 2021.  



              

Generiskt namn och ATC-kod 
Esketamin N06AX27 

Handelsnamn och tillverkare 
Spravato 

Godkänd indikation  

Spravato, i kombination med SSRI eller 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  

Nominering och anmälan 
Markus Boman, Chefsöverläkare, Psyk.klin Sunderbyn sjukhus 20200921. 
  

Aktuell nationell konsensus 
Socialstyrelsen: Rekommenderar S-ketamin som tilläggsbehandling, prio 10 

TLV: Hälsoekonomiska utvärdering av Spravato har gjorts. QALY-vinst 0,26 jämförd 
med vanlig antidepressiv behandling. QALY-kostnad 600.000 per QALY. 

Kloka listan: - 

NT-rådet: Uppdaterad rekommendation finns från 2020-06-25. Omprövning av 
rekommendationen i juni 2021. 
 

Internationell konsensus 
IQWiG: -  
ICER: (2020) Evidence is adequate to demonstrate clinical benefits of esketamine 
versus placebo, but concerns remain about the study criteria used to define 
treatment-resistant depression and the lack of longer-term data on esketamine’s 
safety and effectiveness. Esketamine’s list price would require a 25-52% discount to 
reach a fair value-based price benchmark. 
NICE: NICE does not recommend a nasal spray medicine for treatment-resistant 
depression. 
SMC: Har accepterat behandling med Spravato under förutsättning att patienter ingår 
i ”patient access scheme”.  

 

Bakgrund 

Depression tillhör de stora folksjukdomarna världen över och är en av de ledande 
orsakerna till ohälsa och funktionsnedsättning. Egentlig depression (unipolär) 
kännetecknas av en eller flera episoder med sänkt stämningsläge och/eller minskad 
förmåga till känslomässigt engagemang samt nedsatt funktionsförmåga inklusive 
nedsatt kognition. Andra vanligt förekommande symtom är känsla av värdelöshet, 



              

skuldkänslor, sömnstörningar och psykomotorisk hämning eller agitation. 
Självmordstankar är vanliga och risken för fullbordat självmord är förhöjd. 

Huvudkonklusion 

Det finns tillräcklig med evidens för effektivitet jämförd med placebo, men effekt och 
säkerhet på lång sikt är fortfarande oklara. De hälsoekonomiska bedömningar är 
fortfarande osäkra. 

Kostnader för norra regionen 

Kostnaden för 9 månaders behandling är 120.000 kr per patient. Det finns osäkerhet 
kring hur länge behandlingen kan/ska fortgå och risken för återfall efter avslutad 
behandling och ev. behov för nyinsättning.  

 

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionen 
Nedan uppskattas totalkostnad för behandling av 50 patienter under det första året 
efter introduktion. Den uppskattade totalpopulationen är c:a 500. Kostnaderna kan 
alltså öka under de kommande åren.  

 Antal pat Mkr / 12 mån 

RJH   

RVN   

RVB   

RNB   

Total   
 

Ersätter annan läkemedelsbehandling 
Nej. Är tänkt som 5:a linjens behandling. 

Uppföljning 
Kostnadsutveckling följs av ARIL i samarbete med RCC norr, c:a 8 ggr. per år. 

Sammanfattande bedömning 

Tillståndets svårighetsgrad anses vara hög. Åtgärdens effektstorlek är liten och osäker. 
Tillståndet är vanligt. Tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är låg. 
Tillförlitligheten i den hälsoekonomiska bedömningen är låg. Det samma gäller den 
externa validiteten. QALY-kostnad är 600.000 kronor.  

Kontaktpersoner ARIL 
Jörn Schneede, ordförande ARIL 

Bilaga 
Anmälan från Markus Boman, Chefsöverläkare, Psyk.klin Sunderbyn sjukhus. 


