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Uppdaterad rekommendation från NT-rådet avseende
JAK-hämmare vid måttlig till svår reumatoid artrit
NT-rådets rekommendation till regionerna är att i valet mellan Olumiant, Xeljanz,
Rinvoq och TNF-hämmare, i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNFhämmaren vid behandling av måttlig till svår reumatoid artrit. Bland JAK-hämmarna
rekommenderas Olumiant i första hand.
Då ytterligare en JAK-hämmare, Rinvoq, kommit in på marknaden har NT-rådet uppdaterat sitt
tidigare yttrande. Rekommendationen kvarstår att i valet mellan JAK-hämmare, Olumiant
(baricitinib), Xeljanz (tofacitinib) och Rinvoq (upadacitinib), och TNF-hämmare, i första hand
använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med
måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika
(DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar. TLV har även fattat beslut om
begränsad förmån för JAK-hämamre vilket innebär att dessa läkemedel endast subventioneras
när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.
NT-rådet rekommenderar vidare att av JAK-hämmarna i första hand välja Olumiant som är det
mest kostnadseffektiva alternativet. När det finns medicinska skäl är Xeljanz och Rinvoq
alternativ till Olumiant. Behandlingen följs upp i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).
Inför att avtalen för Olumiant och Xeljanz löper ut (2020-09-30) kan det bli aktuellt med nya
överläggningar med de tre företag som marknadsför Olumiant, Xeljanz och Rinvoq. NT-rådet
avser att därefter uppdatera sin rekommendation. För Rinvoq finns i nuläget inget avtal.
JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit tidigare har introduktionsfinansierats inom
ramen för ordnat införande, till och med december 2019.
NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.
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