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Dupixent (dupilumab) är det första biologiska läkemedlet med indikation för vuxna med måttlig till svår atopisk
dermatit (atopiskt eksem). Dupilumab är en humaniserad monoklonal antikropp som riktas mot alfasubenheten av interleukin4-receptorn. Denna verkningsmekanism blockerar signalvägarna för IL-4 och IL-13
och minskar aktiviteten av T 2-helper celler (Th2) som i sin tur förmedlar den celldrivna inflammationen som
anses ligga bakom atopisk dermatit.
TLV har i maj 2018 beslutat att Dupixent ska omfattas av läkemedelsförmånerna med begränsning. Dupixent
ska endast subventioneras för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller
andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.
NT-rådet rekommenderar landstingen



att använda Dupixent för vuxna patienter med svår atopisk dermatit, som saknar andra effektiva
behandlingsalternativ.
att Dupixent endast förskrivs av specialister inom dermatologi.

Användarstatistik
Nedan redovisas aktuell försäljningsdata för Dupixent (Dupilumab) (Källa: eHälsomyndigheten – Insikt).
Genomgående används kronor/1000 invånare som jämförande mått.
Kommentarer
Figur 1 visar försäljningen av Dupixent till och med september 2018. Dupixent har alldeles nyligen börjat
användas, totalt i Sverige har det hittills sålts 277 förpackningar (med 2 förfyllda sprutor/förp.). Blekinge med
18 förpackningar, Halland med 31 förpackningar och Jönköping med 29 förpackningar, är de landsting som
hittills har startat flest behandlingar i förhållande till antalet invånare. Några landsting har ännu inte påbörjat
behandling med Dupixent.
Figur 2 visar försäljningen per månad i riket. Försäljningen påbörjades i samband med att läkemedlet
inkluderades i högkostnadsskyddet 18 maj 2018.

Figur 1. Dupixent, försäljning till och med september 2018 per landsting/region på recept

Dupilumab (Dupixent) - Förskrivning
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Källa: eHälsomyndigheten - Insikt

Figur 2. Dupixent, försäljning per månad i riket på recept, Kronor/1000 invånare

Förskrivning - Dupilumab (Dupixent)
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Källa: eHälsomyndigheten - Insikt

Statistiken och kommentarerna är aktuella 2018-10-25. Publicerade rapporter uppdateras inte.
Rapportförfattare: Aryoutha Asmar Talani, aryoutha.asmar.talani@regionostergotland.se
Koordinator, Arbetsgruppen för införande och uppföljning: Kristina Aggefors, kristina.aggefors@sll.se

