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NT-rådet rekommenderar Emgality i första hand vid
behandling med CGRP-hämmare vid kronisk migrän
NT-rådets rekommendation till regionerna är att i valet mellan Emgality, Aimovig och
Ajovy i första hand välja Emgality. I övrigt kvarstår NT-rådets rekommendationer kring
användningen av CGRP-hämmare.
I samband med att TLV fattat beslut om att Emgality ska ingå i läkemedelsförmånerna med
samma begränsning som Aimovig och Ajovy har NT-rådet uppdaterat sin rekommendation
avseende CGRP-hämmare som migränprofylax vid kronisk migrän.
NT-rådets rekommendation till regionerna är att i valet mellan Emgality, Aimovig och Ajovy i
första hand välja Emgality. Övriga rekommendationer kvarstår; att CGRP-hämmare 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 läkemedlen förskrivs av neurolog alternativt av läkare verksam
vid klinik specialiserad på behandling av svår migrän samt att effekten (minskning i antal
månatliga migrändagar) utvärderas efter 3 månader och läkemedlet sätts ut vid utebliven effekt
eller om minskningen i antal månatliga migrändagar understiger 30 procent. Patienterna
registreras och följs upp i Neuroregistret. Patienten ska rapportera in skattning av sina besvär
via PER-funktionen (Patientens Egen Registrering).
Kostnaden för behandling med Emgality är offentlig och inget avtal tecknas mellan regionerna
och företaget. Regionerna undviker därmed de extra kommunikationsinsatser och administrativa
kostnader som hantering av återbäringsavtal och sekretessbelagda priser medför. Avtalen om
återbäring i efterhand för Aimovig och Ajovy kommer att avslutas 2020-12-31 vilket kan
innebära förändrade rekommendationer.
Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen om Ordnat införande etapp 2 2020 omfattas
Aimovig och Ajovy av regional introduktionsfinansiering till och med juni 2022. Även
Emgality planeras inkluderas vid nästa beslut om ordnat införande den 11 november.
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
•
Samordningsråd Neurologi
•
Regionalt programområde för Nervsystemets sjukdomar
•
Terapigrupp Neurologi
Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev
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