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Ny upphandling av rituximab  
 
Ny upphandling av rituximab träder i kraft 1 februari 2021 och innebär att Truxima, som 
har lägst pris, rekommenderas i första hand. 
 
Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av rituximab vilket har resulterat i att 
avtal tecknats för fyra olika läkemedel, Truxima, Rixathon, Ruxience och Mabthera. Avtalen 
gäller i 2 år med möjlighet till förlängning.  
 
Truxima, som har lägst pris, rekommenderas vid behandling av Non-Hodgkins lymfom (NHL) 
och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Om endast substansnamn (rituximab) står på 
beställningen i Cytobase kommer APL leverera Truxima, se separat utskick från 
Sjukhusapoteket VGR. 
 
För behandling av reumatologiska och neurologiska indikationer hänvisas till uppdaterade 
terapiråd som finns på respektive terapigrupps hemsida. 
 
Prisjämförelse för olika doser: 
Upphandlade läkemedel Avtalspris  

 700 mg 
(500 mg + 2 x 100 mg) 

Avtalspris 
 2000 mg  

(4 x 500 mg) 

Avtalspris  
 500 mg / 1000 mg  
(500 mg / 2 x 500 mg) 

Truxima (Orion Pharma) 3 396 kr 9 704 kr 2 426 kr / 4852 kr 
Rixathon (Sandoz) 3 422 kr 9 776 kr 2 444 kr / 4 888 kr 
Ruxience (Pfizer) 5 238 kr 11 648 kr 2 912 kr / 5 824 kr 
Mabthera* (Roche) 16 239 kr 46 396 kr 11 599 kr / 23 198 kr 
*Mabthera finns även upphandlad för subcutan administrering; 1400 mg 16 239 kr och 1600 mg 21 690 kr 
 
Samtliga upphandlade läkemedel har indikationerna Non-Hodgkins lymfom (NHL), Kronisk 
lymfatisk leukemi (KLL), Reumatoid artrit, Granulomatos med polyangit.  
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Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till: 
• Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda 

verksamheter 
Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev 
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