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Reviderad rekommendation från NT-rådet avseende
läkemedel för behandling av hepatit C
NT-rådet har uppdaterat sin rekommendation avseende läkemedel mot hepatit C. Detta
med anledning av att läkemedlet Maviret, på företagets begäran, utträder ur läkemedelsförmånerna den 1 augusti och att avtalet om kostnadsåterbäring därmed upphör att gälla.
Nya behandlingar med Maviret rekommenderas inte startas.
I samband med TLV:s förmånsbeslut vid årsskiftet 2017/2018 ingick regionerna avtal med
läkemedelsföretag om kostnadsåterbäring i efterhand för sex läkemedel mot hepatit C. På
AbbVies begäran utträder läkemedlet Maviret ur läkemedelsförmånerna den 1 augusti 2019.
Avtalet om kostnadsåterbäring för Maviret upphör därmed att gälla. Behandling med Maviret
för en patient som startats före den 1 augusti kommer dock att kunna slutföras inom de tidigare
avtalsvillkoren Nya patienter rekommenderas inte att startas på behandling med Maviret men
om så ändå sker av särskilda medicinska skäl blir det ingen återbäring av läkemedelskostnaden
vilket innebär betydligt högre kostnader än tidigare.
NT-rådet rekommenderar regionerna att använda samtliga läkemedel som omfattas av avtal med
regionerna, Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Vosevi och Zepatier, i enlighet med förmånsbesluten
från TLV. Rekommendationen är att vid genotyp 1 och 4 i första hand överväga Zepatier och
vid genotyp 2 och 3 i första hand överväga Epclusa. Regionerna rekommenderas att avstå från
behandling med läkemedel som inte omfattas av avtal förutom om det är särskilt medicinskt
motiverat.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen finansierar 90% av kostnaden för nya hepatit C-läkemedel.
Sjukhusen kan endast avropa kostnader för läkemedel som omfattas av nationell
rekommendation. Från och med 1 augusti ersätts inte kostnader för nyinsatt behandling med
Maviret. Görs undantag från rekommenderade preparat av medicinska skäl ska detta i förväg
stämmas av med Koncernstab hälso- och sjukvård i enlighet med avropsanvisningarna.
NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.
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Nyhetsbrevet distribueras till:
•
Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda
verksamheter
•
Regionalt programområde för infektionssjukdomar
•
Terapigrupp Infektion
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