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NLT- gruppens rekommendation till landstingen gällande 
imiglukeras (Cerezyme®) och velaglukeras alfa (VPRIV®) 
 
NLT- gruppen ser ett behov av rekommendation för hur landstingen kan 
handlägga den situation som uppstår när Cerezyme inte längre ingår i 
läkemedelsförmånerna fr o m 1 juni 2012.  
 
NLT- gruppen har initierat en upphandling av läkemedel för behandling av 
Gauchers sjukdom. Förhoppningen är att erhålla ett pris som gör det möjligt att 
fortsätta använda något av de aktuella läkemedlen även i framtiden.  
 
NLT- gruppen rekommenderar landstingen följande fram till att TLV:s 
beslut träder i kraft: 
 
• Välj det preparat som för dagen har den lägsta kostnaden då VPRIV och 

Cerezyme bedöms ha samma kliniska effekt och är utbytbara mot varandra  
 
TLV har tidigare beslutat att VPRIV inte omfattas av läkemedelsförmånerna och 
har efter en omprövning nu även beslutat att Cerezyme inte längre ska ingå i 
läkemedelsförmånerna. Kostnaden för behandling är vid dagens prisnivå med 
båda preparaten mycket hög, över den nivå som normalt anses som 
kostnadseffektiv.  
 
Internationellt används lägre doser än i Sverige. Det är därför angeläget att 
granska och individualisera dosbehovet noga.  
 
NLT gruppen förutsätter att reglerna för den solidariska finansieringen som 
omfördelar höga kostnader mellan landsting och som idag endast gäller för 
preparat inom förmånen kommer att ändras så att även preparat finansierade via 
landstingen på annat sätt kan ingå. De nya reglerna bör rimligtvis medföra att den 
omfördelning som sker under 2013 beräknas på landstingens kostnad för aktuella 
preparat oavsett finansieringsväg. Under en övergångstid kan det därför vara 
fördelaktigt att noggrant, på landstingsnivå, registrera all användning av de 
aktuella preparaten, helst på individnivå, oavsett om finansiering sker via förmån, 
landstingssubvention eller rekvisition.  
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