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NT-rådets rekommendation avseende Cinqaero, Fasenra,
Nucala samt Dupixent vid astma
NT-rådet har uppdaterat sin rekommendation till regionerna avseende nya biologiska
läkemedel vid astma med tillägg att Dupixent kan användas vid otillräckligt kontrollerad
astma i enlighet med TLV:s subventionsbeslut.
NT-rådet rekommenderar sedan tidigare begränsad användning av Cinqaero (reslizumab),
Fasenra (benralizumab) och Nucala (mepolizumab) vid astma. Med anledning av att Dupixent
(dupilumab) från 1 januari 2020 ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention har
NT-rådet uppdaterat sin rekommendation.
NT-rådets rekommendation till regionerna är:
-

-

-

att använda Cinqaero, Fasenra och Nucala för patienter i behandlingssteg 5 i Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendation för astma
att behandling kan vara aktuell att överväga för patienter som står på underhållsbehandling enligt
steg 4 i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma och dessutom:
o har haft minst fyra exacerbationer under senaste året
o har ett blodeosinofilvärde lika med eller högre än 300 celler per mikroliter
o har pågående behandling med orala kortikosteroider (OCS) eller där OCS inte kan
användas
att Dupixent kan användas vid otillräckligt kontrollerad astma i enlighet med TLV:s
subventionsbeslut
att behandling i första hand initieras av specialist i allergologi eller lungmedicin

Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering av Dupixent vid astma är
ännu inte behandlad i regionens berednings- och beslutsprocess. Beslut om användning till
patienter 12-17 år är planerat till hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 18 mars. En användning i
enlighet med NT-rådets rekommendation fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i
regionens process. Förskrivande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut.
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 Lung- och allergisjukdomar
•
Terapigrupp Allergi-Andning-ÖNH
Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev
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