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Byte till biosimilarer av TNF-hämmare kan spara miljoner för regionen 

Den 1 oktober 2021 upphörde de nationella avtal som gav kostnadsåterbäring vid receptförskrivning 
av subkutana TNF-hämmare innehållande adalimumab (Humira, Hyrimoz m.fl) respektive etanercept 
(Enbrel, Benepali m.fl). Originalläkemedlen Humira och Enbrel har ett betydligt högre pris än 
biosimilarerna, i vissa fall mer än fyra gånger så högt. Vid förskrivning av originalläkemedlen i samma 
omfattning som tidigare kommer det med de nya priserna innebära en kostnadsökning på många 
miljoner för regionen och därför är en snabb övergång till biosimilarer motiverad. Aktuella priser för 
TNF-hämmarna finns i webbapplikationen som vi hänvisar till nedan.  
 

Läkemedelskommittén rekommenderar 

Läkemedelskommittén rekommenderar följande vid receptförskrivning 

Nya patienter Biosimilar rekommenderas till alla patienter 

Patienter som redan behandlas med 
Humira eller Enbrel 

Byte till biosimilar rekommenderas till alla patienter där 
det inte finns särskilda medicinska skäl som talar emot.  

Patienter som redan behandlas med 
biosimilar till Humira eller Enbrel 

Byte rekommenderas inte ur ett ekonomiskt perspektiv, 
patienten bör få fortsätta med samma biosimilar om 
behandlingen är välfungerande.  

 
Tänk på att makulera redan utfärdade recept på Humira eller Enbrel vid nyförskrivning av biosimilar. 
Ordinationsmallar i Cosmic är uppdaterade utifrån de nya förutsättningarna.  
 

Uppföljning för byte av TNF-hämmare 
 

TLV har tagit fram en webbapplikation som visar vad de olika TNF-hämmarna kostar samt hur 
omställningen till biosimilarer går i respektive region. Webbapplikationen för uppföljning av TNF-
hämmare visar regionernas användning av olika TNF-hämmare och vilken möjlighet till besparing 
som finns om det billigaste alternativet används.  
 
 

Ny läkemedelsautomat på plats i Arvika 

Den nya läkemedelautomaten i serviceförrådet på sjukhuset i Arvika är nu på plats och har varit i drift 
sedan vecka 37. Det gamla servicesortimentet finns kvar på öppen hylla fram till den 8 november. 
Lathundar till hur automaten fungerar samt aktuellt sortiment finns på läkemedelsförsörjningens sida 
på intranätet. 
 

Det är viktigt att de sjuksköterskor som ska ha behörighet till automaten, men som ännu inte har 
blivit inloggade, snarast kontaktar läkemedelsförsörjningsenheten via e-post på 
lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se för att, i mån av tid, boka tid för registrering av 
kort och fingeravtryck. 

 

Aktuella restnoteringar och utgående läkemedel 
 

Här publiceras information från sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel som ändrats under veckan.  
Ta del av den fullständiga informationen via länkarna nedan: 

• Restnoterat: Egazil depottabletter 

• Utgår: Nozinan tablett 5 mg och 25 mg 
 

https://tlvanalys.shinyapps.io/pris_tnf/
https://www.tlv.se/lakemedel/uppfoljning-tnf.html
https://www.tlv.se/lakemedel/uppfoljning-tnf.html
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/l/lakemedel/lakemedelsforsorjning
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/l/lakemedel/lakemedelsforsorjning
mailto:lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/restnoteringar-lakemedel/
https://regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-lakemedel/egazil-depottabletter.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-lakemedel/nozinan-tablett-5-mg-och-25-mg.pdf

