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Lucentis förstahandsval av Lucentis och Eylea
Efter prisförhandling med företagen som marknadsför Lucentis och Eylea rekommenderas
nu Lucentis framför Eylea. De nya avtalspriserna gäller vid beställning i Hamlet fr.o.m. 18
juli. Förvaltningarna kan med god följsamhet till denna rekommendation göra betydande
besparingar.
Priserna är sekretessbelagda men berörda verksamheter får information via terapigrupp Ögon,
sektorsrådet Ögon eller via kontaktpersoner på respektive förvaltning, se nedan.
Regionens kostnader för Lucentis och Eylea är idag nästan 77 miljoner kr per år. Det finns inget
som tyder på att antalet behandlingar kommer att minska. Genom prisförhandling har företagen
lämnat nya, lägre priser. Lucentis och Eylea är båda säkra och godkända läkemedel vid
makulopati, skillnader finns, men inte så stora att prisbilden inte har en väsentlig roll vid val av
preparat.
Med anledning av detta rekommenderas därför samtliga användare att i valet mellan Lucentis och
Eylea i första hand välja Lucentis. För en patient med välfungerande Eylea-terapi kan
behandlande läkare ta ställning till ett byte till Lucentis, medan nyinsättningar i första hand skall
ske med Lucentis.
Nyhetsbrevet från januari 2016 där Avastin jämställs med Lucentis och Eylea vid våt AMD gäller
fortfarande. HTA-analysen om anti VEGF-läkemedel pågår och beräknas vara klar under senare
delen av 2016.
Inköpsstyrgrupp Läkemedel och Läkemedelsnära har varit involverade i beslutet. Regionen avser
att aktivt följa upp användningen av Lucentis och Eylea och återkoppla detta till förvaltningarna.
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Kontaktpersoner på förvaltningarna
Alingsås – Anders Ryberg, anders.ryberg@vgregion.se
NU-sjukvården – Karin Nilsson, karin.ab.nilsson@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Susanne Mirshahi, susanne.mirshahi@vgregion.se
Skaraborgs Sjukhus – Maria Norén, maria.noren@vgregion.se
Södra Älvsborgs sjukhus – Georg Dolk, georg.dolk@vgregion.se
Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:
•
Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till klinikerna
Nyhetsbrevet kan även hämtas på www.vgregion.se/vardgivarstod/nyhetsbrev
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