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De PD1-hämmande läkemedlen Keytruda (pembrolizumab) och Opdivo (nivolumab) är monoklonala
antikroppar som hjälper kroppens immunförsvar att bekämpa olika typer av cancer. De aktuella NTrådsrekommendationerna för behandling med dessa finns med eller utan införandeprotokoll på hemsidan
för ordnat införande, http://janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-avnya-lakemedel/. Länkar till rekommendationerna återfinns även sist i detta dokument.
Användarstatistik
Graferna nedan ger en bild över försäljningen av både Opdivo och Keytruda ur ett nationellt perspektiv.
Genomgående används kronor/1000 invånare som jämförande mått. Eftersom läkemedlen ges på klinik och
inte omfattas av förmånerna, ska dessa i första hand rekvireras. Bara en försumbar andel har följaktligen
skrivits på recept och därför redovisas bara data för rekvirering. Observera att slutenvårdsdata/rekvisitioner
från Blekinge och, sedan september 2017, Dalarna, inte inrapporteras till eHälsomyndigheten och därför
saknas i statistiken.
Figur 1 visar aktuell försäljningsdata för helåret 2017. Under studerad försäljningsperiod, har både Keytruda
och Opdivo varit NT-rådets rekommenderade förstahandsval vid olika diagnoser. I linje med att nya
indikationer tillkommer och eftersom PD1-hämmarna ofta är ett värdefullt tillskott i behandlingen av dessa
svåra sjukdomstillstånd, får ett stigande antal patienter också behandling. Försäljningen av båda
läkemedelen ökar således vilket är förväntat. Detta återspeglas i figur 2, där vi ser en tydlig kostnadsökning.
Under december månad 2017 har kostnaden för läkemedelsgruppen som helhet fördubblats för riket jämfört
med december 2016 och den största ökningen ser vi för Keytruda, som mer än sexfaldigats. Stora regionala
skillnader finns fortfarande och de regioner där det förskrivs mest, förskriver tre gånger mer än de som
förskriver minst.
Figur 1. Försäljningen av PD1-hämmare per landsting och region i kronor/1000 invånare, helår 2017.
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Figur 2. Försäljningen av PD1-hämmare i riket per månad, kronor/1000 invånare.
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Aktuella priser
Både Keytruda och Opdivo är rekvisitionsläkemedel men doseringen för Opdivo är viktberoende, medan
Keytruda ges som fast dosering vid alla indikationer utom två. Båda läkemedlen har också varit föremål för
nationella upphandlingar, vilket har resulterat i rabatter på aktuella listpriser. Observera att kostnaderna som
redovisas i statistiken är exklusive upphandlingsrabatter.
Nuvarande rekommendationer från NT-rådet för användning av Keytruda och Opdivo
Malignt melanom
Kombination med ipilimumab (Yervoy) vid avancerat melanom
Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) – första linjens behandling
Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) – andra linjens behandling
Huvud-halscancer
Njurcellscancer
Urotelial cancer
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