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Ordnat införande av läkemedel Olumiant (baricitinib), Xeljanz (tofacitinib) 
och Rinvoq (upadacitinib) för behandling av måttlig till svår reumatoid 
artrit
Enligt förslag från Region Hallands prioriterings- och evidensråd

Förslag till beslut från Region Hallands prioriterings- och evidensråd
Införande enligt NT-rådets rekommendation:

 att i valet mellan Olumiant, Xeljanz, Rinvoq och TNF-hämmare, i första hand 
använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna 
patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera 
sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller 
givit biverkningar. 

 att av JAK-hämmarna i första hand välja Olumiant som är det mest 
kostnadseffektiva alternativet. När det finns medicinska skäl är Xeljanz och Rinvoq 
alternativ till Olumiant.

 att följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). 

Bakgrund
JAK (januskinas)-hämmarna har hanterats via nationell samverkan. Sedan tidigare finns 
regionalt beslut om ordnat införande för Olumiant och Xeljanz i enlighet med NT-rådets 
rekommendation 2018-12-20. NT-rådets har nu uppdaterat sin rekommendation för att 
inkludera Rinvoq. 

Godkänd indikation aktuell för ordnat införande
Behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt 
behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska 
läkemedel (DMARDs).

Förmånsbeslut – TLV
TLV startade omprövning av förmånsbesluten om Olumiant och Xeljanz i januari 2020. 
Anledningen var att kostnaden för jämförelsealternativet TNF-hämmare har sjunkit, vilket 
innebär att kostnaden för användningen av Olumiant och Xeljanz är högre än för de flesta 
TNF-hämmare. TLV har beslutat att subventionen för Olumiant och Xeljanz ska begränsas 
till när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 
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Rinvoq ingår i högkostnadsskyddet med samma begränsning som Olumiant och Xeljanz 
från mars 2020.  

Sidoavtal
Avtal om återbäring är sedan tidigare tecknade för Olumiant och Xeljanz. Avtalen gäller 
t.o.m. 2020-09-30. För Rinvoq finns i nuläget inget avtal. 

Regionala expertgruppsutlåtande
Enligt utlåtande från verksamhetschef Capio Movement Reuma pågår behandling med 
Olumiant på 32 patienter och behandling med Xeljanz på 14 patienter. Användning 
bedöms fortsätta på samma nivå för åren 2020-2022 med eventuell ökning med ca 5-8 
patienter per år.

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser
Årskostnad för samtliga JAK-hämmare är ca 110 000 kr (listpris). Utifrån dessa 
förutsättningar uppskattas kostnaden för Region Halland för behandling av måttlig till svår 
reumatoid artrit till: 

Olumiant 
32, 40, 48 patienter

Xeljanz 
14 patienter

2020 3,5 Mkr 1,5 Mkr

2021 4,4 Mkr 1,5 Mkr

2022 5,3 Mkr 1,5 Mkr

Läkemedelskostnaderna för Olumiant, Xeljanz och Rinvoq på recept finansieras genom 
central budget. Kostnaderna är beräknade på listpriser, före nationell riskdelning. Faktisk 
kostnad blir lägre. 

Organisatoriska konsekvenser
Inga angivna.

Behov av utbildning
Inga angivna.

Kommunikationsplan
NT-rådets rekommendation och detta beslut förmedlas till aktuella förskrivare. Beslut 
kommer att publiceras på Region Hallands vårdgivarwebb.

Uppföljningsplan
Användningen av JAK-hämmarna följs regionalt av läkemedelsverksamheten på 
Regionkontoret. Återkoppling lämnas till förskrivande enheter. 
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Beslutets giltighet
Beslutet om ordnat införande granskas och revideras tidigast 24 månader efter beslut eller 
vid nytt beslut från TLV, NT-rådet eller Läkemedelsverket.

Halmstad dag som ovan

……………………………………
Martin Engström

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilagor
NT-rådets yttrande till regionerna 2020-04-03
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