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NT-rådets rekommendation avseende Aimovig och Ajovy
som migränprofylax vid kronisk migrän
Med anledning av att ytterligare en CGPR-hämmare kommit in i läkemedelsförmånerna
har NT-rådet uppdaterat sin rekommendation till regionerna.
Aimovig (erenumab) och Ajovy (fremanezumab) är humana monoklonala antikroppar som
blockerar CGRP (calcitonin gene-related peptide)-receptorn.
NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att Aimovig och Ajovy kan användas vid kronisk migrän (≥15 huvudvärksdagar per månad
varav ≥8 migrändagar) till patienter som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller
inte tolererat minst två olika profylaktiska behandlingar.
• att Aimovig och Ajovy förskrivs av neurolog alternativt av läkare verksam vid klinik
specialiserad på behandling av svår migrän.
• att effekten (minskning i antal månatliga migrändagar) utvärderas efter 3 månader och att
Aimovig och Ajovy sätts ut vid utebliven effekt eller om minskningen i antal månatliga
migrändagar understiger 30 procent.
• att patienterna registreras och följs upp i Neuroregistret. Patienten ska rapportera in
skattning av sina besvär via PER-funktionen (Patientens Egen Registrering).
VGR har tecknat avtal med företagen om återbetalning av en del av kostnaden för Aimovig
respektive Ajovy.
Behandling med CGRP-hämmarna ska utföras i enlighet med NT-rådets rekommendation,
TLVs förmånsbeslut och regionalt ordnat införande. I VGR har endast erenumab prövats i
ordnat införande-processen vilket resulterat i rekommendationen att på gruppnivå avstå från att
använda läkemedlet i rutinsjukvård. I medicinskt motiverade fall finns dock möjlighet att göra
undantag från denna rekommendation. Fremanezumab har ännu inte utvärderats i VGR.
NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.
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