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Prevymis®, letermovir 
Avsett för profylax mot reaktivering av cytomegalovirus (CMV) 

Sammanfattande ställningstagande 
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) 
rekommenderar de norra regionerna att använda Prevymis hos vuxna CMV seropositiva 
patienter som ska genomgå allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. 

 
Kostnadskonsekvensen beräknas till 2,65 Mkr för norra regionen på årsbasis.  

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av 
chefsamrådet och ARIL 8-10 ggr. / år. 



              

Generiskt namn och ATC-kod 
Letermovir, J05AX18 

Handelsnamn och tillverkare 

Prevymis  

Godkänd indikation 
Förebyggande behandling mot återaktivering av cytomegalovirus (CMV) och 
CMV‑sjukdom hos vuxna CMV‑seropositiva patienter som genomgår en allogen 
hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) 

Nominering och anmälan 
Cecilia Isaksson 

Aktuell nationell konsensus 
TLV: TLV bedömer att kostnaden för användning av Prevymis är rimlig i förhållande 
till nyttan av behandlingen utifrån tillståndets svårighetsgrad. 

I den hälsoekonomiska analysen har TLV bedömt att kostnaden per vunnet 
kvalitetsjusterat levnadsår befinner sig i ett spann mellan omkring 200000 och 
600000 kronor. Prevymis ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 maj 2020. 

 

NT-rådet: - 

Internationell konsensus 
IQWiG: Klassas som orphan drug och tilläggsnyttan behövs inte bevisas. Kostnadsestimat: 
16289,46–21 719,28 €. 
NICE: Användning rekommenderas av NICE 
SMC:  Accepted for use within NHSScotland 
ICER: ingen rekommendation 
 
 

Bakgrund 

I norra sjukvårdsregionen genomgår årligen ca 25 vuxna patienter allogen 
stamcellstransplantation. Av dessa är cirka 85 % latent infekterade med 
cytomegalvirus, CMV. Omkring 30-40 % av de CMV positiva patienterna reaktiverar 
CMV och kräver behandling med antivirala läkemedel med risk för biverkningar 
främst benmärgssuppression, med åföljande infektionsrisk och transfusionbehov, 
men även njurfunktionsnedsättning. Enstaka patienter avlider till följd av 
komplikationer relaterade till CMV-reaktivering och dess behandling. Innan det fanns 
behandling för CMV var CMV-sjukdom en vanlig orsak till död efter allogen 
stamcellstransplanation. 
Letermovir har godkänts av EMA på indikationen profylax mot reaktivering av 
cytomegalovirus (CMV) och CMV sjukdom hos vuxna CMV seropositiva mottagare 
av en allogen hematopoetisk stamcellstransplantation och ingår i 
läkemedelsförmånen efter beslut från TLV. 



              

Huvudkonklusion 
 

Kostnader för norra regionen 
Vi antar att varje aktuell patient behandlas med rekvirerad infusionsbehandling i 30 
dagar (2500 kr/d) och följd av 60 dagars behandling med tabletter (1800 kr/d) på 
recept. Total kostnad per patient blir 183.000 kr.  

 

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionen 
Vid samtidig behandling med ciklosporin reduceras behandlingskostnaden till 126.000 
kr för 100 dagars behandling.  

 

 Antal pat Mkr / 12 mån 

RJH   

RVN   

RVB   

RNB   

Total   
 

Ersätter annan läkemedelsbehandling 
Tidigare har reaktiverade cytomegalovirusinfektioner behandlats med ganciclovir, 
valganciklovir, alternativt foscarnet eller cidofovir. Denna behandlingen kan undvikas 
vid profylaktisk behandling med Prevymis. Kostnadsbesparing c:a 520.000 kr. 

Uppföljning:  

Uppföljning i kvalitetsregister ej aktuell. Ekonomiskt utfall kommer att följas upp 8-10 
gångar /år. 
 

Sammanfattande bedömning 
Förebygger allvarlig reaktivering av virusinfektion med hög risk för dödlighet och 
komplikationer. Prevymis kan användas för denna begränsade patientpopulationen 
på c:a 21 patienter/år som genomgår stamcellstransplantation. Kostnaden för 
behandlingen bedöms som rimlig i förhållande till nyttan. 

Kontaktpersoner ARIL 
Jörn Schneede, ordförande ARIL 

Bilaga 
Anmälan från Cecilia Isaksson 


