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Aimovig®, erenumab
Avsett för behandling av migrän. Migränprofylax hos vuxna som har minst fyra
migrändagar per månad.

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) rekommenderar
landstingen i norra regionen att följa NT-rådets rekommendation
• att Aimovig 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 Aimovig förskrivs av neurolog
• att behandling av patienter över 50 års ålder föregås av genomgång av och åtgärder av kardiovaskulära riskfaktorer innan behandlingsstart
• att effekten (minskning i antal månatliga migrändagar) utvärderas efter 3 månader och att Aimovig sätts ut vid utebliven effekt eller om minskningen
i antal månatliga migrändagar understiger 30 procent.
• att efter 12-18 månaders behandling med god effekt göra ett utsättningsförsök
• att patienterna registreras och följs upp i Neuroregistret. Patienten ska rapportera in skattning av sina besvär via PER-funktionen (Patientens Egen
Registrering).

NT-rådets rekommendation återfinns på janusinfo.se

Kostnadskonsekvensen beräknas till för norra regionen på årsbasis.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av chefsamrådet och ARIL



Generiskt namn och ATC-kod
Erenumab N02CX07

Handelsnamn och tillverkare
Aimovig Novartis

Godkänd indikation
Migränprofylax till vuxna som har minst fyra migrändagar per månad. Denna
rekommendationen bygger på ≥15 huvudvärksdagar per månad, varav ≥8 
migrändagar som har förhindrat arbete eller planerade vardagliga aktiviteter helt eller
delvis under minst fem dagar per månad

Nominering och anmälan
ARIL/Hans Lindsten

Kostnader för norra regionens landsting
Många vill ha behandlingen. Kostnaderna för landstingen kan bli stora. Ca 200
patienter i norr kan bli aktuella om insättningskriterier följs, men det kräver noggrann
selektion av patienter, annars kan antalet patienter lätt bli 2-3 gånger så stor.
Kostnaderna i tabellen nedan bygger på listprisar. Det har tecknats ett
sekretessbelagt avtal som ger en viss kostnadsreduktion.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting

Antal pat Mkr / 12 mån

JLL 40

LVN 50

VLL 60

NLL 50

Total 200

Ersätter annan läkemedelsbehandling
Nej

Uppföljning
Patienterna ska registreras och följas upp i Neuroregistret. Patienten ska föra
migrändagbok och rapportera in antal huvudvärksdagar, huvudvärksintensitet och
funktionsnivå samt vilka och hur mycket migränattackläkemedel som använts.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från ARIL


