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Nulojix, belatacep
Belatacept (Nulojix®) är indicerat som profylax mot transplantatavstötning
hos vuxna njurtransplantationspatienter. Belatacept utgör en ny klass av
immunosuppressiva läkemedel och ges vid underhållsbehandling som

intravenös infusion var fjärde vecka.

Sammanfattande bedömning
Nulojix har ingått i klinikläkemedelsprojektet och har fått en hälsoeko-
nomisk värdering av TLV i 2013. Nulojix bedöms vara kostnadseffektivt
jämfört med alternativet dialysbehandling för det fåtal patienter som inte
kan använda takrolimus eller ciklosporin. Årskostnaden för Nulojix på
140.000 ställas då mot kostnaden för dialysbehandling vilket uppskattas till
600.000 – 700.000 kronor per år. Nulojix är antas vara ett kostnadseffektivt
alternativ för dessa patienter.
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Generiskt namn
Belatacept

Handelsnamn och tillverkare
Nulojix, BMS; L04AA28

Godkänd indikation
Nulojix är indicerat som profylax mot transplantatavstötning hos vuxna
njurtransplantationspatienter.

Huvudkonklusion
Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen att begränsa
användningen av Nulojix för det fåtal patienter som inte kan använda takrolimus eller
ciklosporin.

Bakgrund och syfte
Nulojix (belatacept) har indikationen profylax mot transplantavstötning hos vuxna
njurtransplantationspatienter, i kombination med kortikosteroider och en mykofenol-
syra (MPA). Nulojix har fått en hälsoekonomisk bedömning av TLV i samband med att
preparatet ingick i klinikläkemedelsprojektet.

Belatacept utgör en ny klass av immunosuppressiva läkemedel. Aktiverade T-celler är
den vanligaste faktorn i immunsvaret hos den transplanterade njuren (avstötnings-
reaktion). Belatacept hämmar avstötningsprocessen genom att hämma aktiveringen av
T-cellerna. Detta sker genom att belatacept binder till proteiner (CD80 och CD86) på
antigenpresente-rande celler som sedan selektivt blockerar en co-stimulering (CD28)
och aktivering hos själva T-cellen.

Vid underhållsbehandling ges Nulojix som intravenös infusion, 5 mg/kg, under 30
minuter var fjärde vecka.

Två randomiserade och partiellt blindade studier som jämfört belatacept med
ciklosporin ligger till grund för Nulojix godkännande. Studierna visade på en likvärdig
patient- och transplantatöverlevnad för ciklosporin och belatacept, men akuta avstöt-
ningsreaktioner var något vanligare i belataceptgruppen.

Underhållsbehandling med Nulojix kostar ungefär 140 000 kronor per år inklusive
vårdkostnad vid infusionstillfället.

Aktuell internationell konsensus.
NICE: Inte bedömd.

SMC: Rekommenderas ej (2012)

IQWiG: Tilläggsnyttan finns (2015)



Preliminär version, senast uppdaterad 2016-11-06

Aktuell nationell konsensus
TLV: HE-rapport

NLT: Kan användas för det fåtal patienter som inte kan använda den etablerade
standardbehandlingen takrolimus eller ciclosporin.

Kostnader för norra regionens landsting
I norra regionen uppskattas ca 10-20 patienter kunna vara aktuella för behandling.
Årskostnaden inklusive kostnaden i samband med infusion uppskattas till 140.000
kronor per patient. Alternativkostnaden är dialysbehandling som uppskattas till 600.000-
700.000 kronor per år.

Budgetkonsekvens för norra regionens landsting
Budgetkonsekvens beräknas på 15 patienter årligen. Kostnaden i norra regionen
uppskattas uppgå till ungefär2,1 mkr per år.

Landsting Antal patienter Pris

JLL 3

LVN 3 420 000

VLL 5

NLL 4 560 000

Total 15

Uppföljning
Rutinuppföljning vid njurmottagningar.

Sammanfattande bedömning
• Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen att

använda Nulojix enbart hos det fåtal patienter som inte kan använda takrolimus
eller ciklosporin utifrån strikt klinisk bedömning.
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