
							 		 			

Regional	introduktion	av	ny	medicinsk	metod

Rekommendation	från	Norrländska	
läkemedelsrådet

2017-09-22
Version	2

Jinarc®,	tolvaptan
Avsett för behandling av autosomalt dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) med 
evidens på snabb progress.

Sammanfattande	ställningstagande
Norrländska	läkemedelsrådets	arbetsgrupp	för	regional	introduktion	av	nya	läkemedel	(ARIL)	
rekommenderar	landstingen	i	norra	regionen	att	använda	Jinarc	(tolvaptan)	vid	autosomal	
dominant	polycystisk	njursjukdom	(ADPKD)	som	uppvisar	tecken	på	snabb	progress	av	
njurfunktionsnedsättning	eller	snabb	tillväxt	av	njurstorleken	under	förutsättning	att
behandlingen initieras i CKD (chronic kidney disease) stadium	2-3.	

Kostnadskonsekvens:	Uppföljning	av	förskrivningsstatistik genomförs	av	ARIL	8	ggr.	per	år.



							 		 			

Generiskt namn och ATC-kod
Tolvaptan C03XA01

Handelsnamn och tillverkare
Jinarc; Otsuka Pharma Scandinavia

Godkänd indikation
Jinarc är avsett för att bromsa progress av cystbildning och njurinsufficiens hos 
vuxna med autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD). Behandling 
initieras i CKD-stadium 1-3, till patienter med evidens för snabbt progredierande 
sjukdom.

Nominering och anmälan
Erland Olauson, överläkare, njurmedicin, Länssjukhuset Östersund

Aktuell nationell konsensus
TLV: TLV har beslutat att läkemedlet Jinarc (tolvaptan) inte ska ingå i 
läkemedelsförmånerna för patienter med autosomal dominant polycystisk 
njursjukdom (ADPKD) då osäkerheten avseende effekten av Jinarc är stor och 
kostnaden för den nytta som läkemedlet tillför ligger över den nivå som normalt 
accepteras av TLV.

NT-rådet: Ordnat införande nivå 2. Hälsoekonomiskt underlag från TLV finns. NT-
rådets rekommendation finns. NT-rådet rekommenderar användning under 
förutsättning att nationellt framtaget avtal tecknas med företaget.

Internationell konsensus
Ej relevant

Bakgrund
Nuvarande behandling av ADPKD är BT-medicinering, anti-proteinurisk beh. (ffa 
RAAS-blockad), senare justering av elektrolytrubbningar, acidos samt beh. av renal 
anemi. Slutligen dialysbeh och njurtransplantation.
Målgruppen för behandling med Jinarc är patienter med autosomalt dominant 
polycystisk njursjukdom (ADPKD) med evidens på snabb progress. Beh. påbörjas i 
njursviktsstadium 1-3. Hittilsvarande beh. har varit gängse njursviktsbeh. inkl. BT-
kontroll, antiproteinurisk beh. mm.
Läkemedlet hämmar antidiuretiskt hormon och leder till stora förluster av vatten via 
njurarna och därmed risk för dehydrering om patienten ej dricker erforderliga. Tät 
kontroll av vatten- och elektrolytbalans nödvändig liksom individuella 
undervisningsinsatser för att tillförsäkra att patienten förstår och kan följa 
ordinationerna inkl rikligt vätskeintag. Beh avslutas om/när patienten nått 
njurviktsstadium 5.
Preparatet har påvisats minska ökningen av cyststorleken över tiden samt bromsa 
njursviktsprogressen. Detta kan i förlängningen medföra att behov av dialys o/e 
njurtransplantation kan senareläggas.
Vätskebalansrubbningar, ffa dehydreringstillstånd viktigast. Anafylaxi finns beskrivet. 
Någon-några procent av patienterna kan beräknas få stegring av leverenzymer med 
potentiell risk för leversvikt.



							 		 			

Nephrol Dial Transplant (2016) 0: 1–12 
Såvitt känt saknas läns, region- eller nationella riktlinjer ännu. Vissa större 
njurmedicinska kliniker i Sverige har påbörjat behandling med preparatet. 

Huvudkonklusion
ARIL	rekommenderar	att	Jinarc	(tolvaptan)	kan	användas	vid	autosomal	dominant	
polycystisk	njursjukdom	(ADPKD)	(CKD	stadium	1-3)	som	uppvisar	tecken	på	snabb	
progress	av	njurfunktionsnedsättning	eller	snabb	tillväxt	av	njurstorleken

Kostnader för norra regionens landsting
Hela patientgruppens storlek ej känd. Vi tror att c:a 5, högst tio patienter, kommer att 
starta behandling per år i norra region. På längre sikt uppskattas att 18-35 patienter 
komma att behandlas per år.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting

Antal pat Mkr / 12 mån

JLL 3-5

LVN 5-10

VLL 5-10

NLL 5-10

Total 18-35

Ersätter annan läkemedelsbehandling
Nej det är en tilläggsbehandling. Den stora fördelen är potentialen att s k terminal 
uremi, dvs behov av dialysbeh. och/eller njurtransplantation kan senareläggas. Det 
handlar om en liten grupp av cystnjurepatienter i tidigt stadium där snabb progress av 
njurstorlek och/eller njursvikt påvisats

Uppföljning
Dessa patienter kommer att följas på njurmedicinska mottagningarna i länet. Vi avser 
att initialt använda oss av Linköpings njurmedicins beh-protokoll

Sammanfattande bedömning
TLV bedömer att Jinarc inte kan beviljas generell subvention till ansökt pris. Däremot 
har Norrlandstingen tecknat nationellt framtaget avtal med företaget. Det finns
numera även en NT-rekommendation som förespråkar användning. ARIL 
rekommenderar därför att man kan använda tolvaptan vid autosomal dominant 
polycystisk njursjukdom (ADPKD) (CKD stadium 1-3) som uppvisar tecken på snabb 
progress av njurfunktionsnedsättning eller snabb tillväxt av njurstorleken under 
förutsättning att det finns ett avtal. 



							 		 			

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Erland Olauson, överläkare, njurmedicin, Länssjukhuset Sundsvall




