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Nya avtal och rekommendationer för PD1- och PD-L1-hämmare
En nationell upphandling av PD1- och PD-L1-hämmare (immunterapi vid cancer) har
resulterat i nya avtalspriser från 1 januari 2021. Baserat på de nya priserna har NT-rådet
gjort en rangordning av läkemedlen samt en översyn av rekommendationerna.
Västra Götalandsregionens kostnader för PD1- och PD-L1-hämmare under 2020 uppgick till
ca 330 mnkr (listpris, exklusive återbäring enligt avtal). För en kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning, och för att skapa god konkurrens på området, är val av läkemedel samt
att rekommendationerna följs av största vikt. Som ett stöd till berörda verksamheter har en tabell
med rangordning av läkemedlen baserat på avtalspris tagits fram. Berednings- och
administrationskostnader tillkommer. Avtalspriserna är sekretessbelagda och kan sänkas vid två
fasta tillfällen per år under avtalstiden. Tabellen ger även en överblick av rekommendationerna.
I följande rekommendationer har förändringar hittills gjorts. Vad som är nytt sammanfattas här.
•
•
•
•
•
•
•

Keytruda, Tecentriq och Opdivo för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen
Opdivo, Tecentriq och Keytruda vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer
Opdivo i kombination med Yervoy, Keytruda i kombination med Inlyta samt Bavencio i
kombination med Inlyta vid avancerad njurcellscancer
Opdivo och Keytruda för behandling av malignt melanom
Opdivo och Keytruda för adjuvant behandling av malignt melanom
Bavencio vid merkelcellskarcinom
Libtayo vid kutan skivepitelcancer

För de behandlingar som tidigare inte bedömts i regionens process för ordnat införande och
avseende eventuell introduktionsfinansiering, gäller att en användning i enlighet med NT-rådets
rekommendation fram till beslut i VGR inte diskvalificerar för att ingå i regionens process.
Behandlande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut.
NT-rådets rekommendationer finns samlade på NT-rådets hemsida.
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Nyhetsbrevet distribueras till:
•
Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda
verksamheter
•
RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
•
Regionalt programområde Cancersjukdomar
•
Terapigrupp Onkologi
Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev
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