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Nucala®, mepolizumab
Avsett för behandling av eosinofil astma.

Sammanfattande ställningstagande
• Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel

(ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att använda Nucala i första hand
för patienter i behandlingssteg 5 i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för
astma.

• Behandlingen kan även bli aktuell för patienter som står på underhållsbehandling enligt
steg 4 i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma och dessutom

o Har haft minst fyra exacerbationer under senaste året
o Har ett blodeosinofilvärde lika med eller högre än 300 celler per mikroliter
o Har pågående behandling med orala kortikosteroider (OCS) eller i situationer

där OCS inte kan användas
• Behandling ska vara initierad av specialist i allergologi eller lungmedicin
• Kostnadskonsekvens: för hela norra region (innan rabatt).
• Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av

chefsamrådet; och ARIL varje c:a 8-10 ggr./år



Generiskt namn och ATC-kod
Mepolizumab R03DX09

Handelsnamn och tillverkare
Nucala; GlaxoSmithKline AB

Godkänd indikation

Tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter

Nominering och anmälan
Ghadeer Thabet, överläkare och Caroline Stridsman, Forskning- och
utvecklingsstrateg kompetenscentrum infektion, hud, lunga, reuma och vårdhygien,
Lung- och allergisektionen, Region Norrbotten

Aktuell nationell konsensus
TLV: Nucala (mepolizumab), som används som tilläggsbehandling vid svår refraktär
eosinofil astma hos vuxna, ingår ej i högkostnadsskyddet.

NT-rådet: Rekommendation finns. Betraktas som rekvisitionsläkemedel. Nationellt
förhandlat avtal om prisreduktion finns.

LmV: Läkemedlet är ett värdefullt tillägg vid fall av allvarlig astma med uttalad
eosinofili, där sjukdomen inte kontrollerats tillräckligt av inhalerade glukokortikoider
och bronkdilaterande behandling.

Socialstyrelsen: Nucala omnämns ej i senaste version av nationella riktlinjer för
astma och KOL.

Internationell konsensus
NICE: Rekommenderas som add-on hos patienter med högt antal eosinofiler och ett
visst antal exacerbationer per år och nödvändighet för OCS-behandling.
SMC: Rekommendation finns med ungefär samma begränsning som NICE
IQWiG: Inget belägg för tilläggsnytta

Bakgrund
Patienter som berörs av läkemedelsbehandling med Nucala är personer med svår
refraktär eosinofil astma, vilket inkluderar patienter med hög dos inhalationssteroider
och/eller kräver po steroider för att undvika att astma sjukdomen blir okontrollerad
med exacerbation som följd, eller de som fortsätter vara okontrollerade trots denna
behandling. NT-rådet rekommenderar därför att använda Nucala till patienter i
behandlingssteg 5 i läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma, samt
att patienten har haft minst fyra exacerbationer under senaste 12 månaderna, har ett
blodeosinofilvärde ≥300 celler/mikroliter och har pågående behandling med orala 
kortikostroider eller där detta ej kan användas.



Huvudkonklusion

Efter nationellt framförhandlat rabattavtal rekommenderas Nucala av NT-rådet till
patienter i behandlingssteg 5 i läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för
astma under förutsättning att patienten har haft minst fyra exacerbationer under
senaste 12 månaderna och ett blodeosinofilvärde ≥300 celler/mikroliter och har 
pågående behandling med orala kortikostroider, eller i situationer där OCS inte kan
användas.

Kostnader för norra regionens landsting

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting

Antal pat Mkr / 12 mån
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Ersätter annan läkemedelsbehandling
Nej, är add-on.

Uppföljning
Chefsamrådet. ARIL-uppföljning av förskrivningsstatistik

Sammanfattande bedömning
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel
(ARIL) anser att landstingen i norra regionen kan använda Nucala enligt NT-råds
rekommendation med de begränsningar som finns där under förutsättning av
rabattavtal har tecknats.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Ghadeer Thabet, överläkare och Caroline Stridsman, Forskning- och
utvecklingsstrateg kompetenscentrum infektion, hud, lunga, reuma och vårdhygien,
Lung- och allergisektionen, Region Norrbotten.


