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Parenteralt järn

Parenteralt (injicerbart) järn – fortsatt via rekvisition.
Ny produkt och nya priser from 1 januari 2019
Ny upphandling och nya avtalspriser from 1 jan 2019 på produkter med
parenteralt (injicerbart) järn. Monofer ska användas vid behov av höga
doser (500 mg eller mer) och Venofer vid låga doser (upp till 200 mg).
De ska rekvireras via Apoex AB.
Läkemedel som ges i vården ska ingå i patientavgiften i Region Skåne.
Ett nytt upphandlingsavtal för parenteralt järn är klart, vilket börjar gälla
1 januari 2019 och varar i två år. Därefter finns det möjlighet att förlänga
avtalet i upp till 2 år. För att avtalspriset ska gälla måste parenteralt järn
beställas via rekvisition från Apoex AB som, för närvarande dec 2018, utför
tjänsten läkemedelsförsörjning i Region Skåne.
Produkten Venofer (originalet från Vifor Pharma) ska from 1 jan 2019
rekvireras istället för som tidigare Järnsackaros Rechon.
Förpackningsstorleken är densamma som tidigare, 100 mg/injektionsflaska.
Förpackningen innehåller 5x5 ml av styrkan 20 mg/ml.
Venofer kostar 0,385 kr/mg järn.
Produkten Diafer innehåller också 100mg/ampull. Den finns bara i stor
förpackning med 25x2 ml i styrkan 50 mg/ml. Förpackning som är stor är
främst användbar inom dialysverksamheten.
Diafer kostar 0,390 kr/mg järn.
Vid behov av stora doser på t ex 500 mg eller 1000 mg, finns produkterna
Ferinject och Monofer. I upphandlingen ställdes de mot varandra och avtal
tecknas med en av dem. Upphandlingens upplägg har noga förankrats hos
experter i Region Skåne. Monofer tilldelades avtalet och det innebär precis
som tidigare att Monofer är den produkt som ska rekvireras. Styrkan är
100 mg/ml och finns som 1x5 ml, 5x5 ml, 1x10 ml samt 2x10 ml.
Monofer kostar 1,19 kr/mg järn.

Postadress:
Enheten för läkemedelsstyrning, Koncernkontoret, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
Telefon (växel): 040-675 30 00
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Ur Bakgrundsmaterial till Skånelistan 2019,
Kapitel; Goda råd är inte dyra:
Injicerbart järn ska rekvireras: Om peroral järnbehandling inte tolereras
är injicerbar järnbehandling indicerad. Vid kroniska blödningar är injicerbar
behandling ofta det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet i stället
för blodtransfusion. Monofer (högdos) och Venofer (lågdos) är de preparat
som är upphandlade till ca 60 -75 % rabatt på rekvisition. Observera att
ingen rabatt erhålls vid receptförskrivning. Totalbehovet av järn bör avgöra
preparatvalet men flertalet patienter behöver minst 1 g järn. En infusion
med högdospreparat Monofer bör då ges istället för upprepade
lågdosinfusioner för att minska belastningen på mottagningen och undvika
upprepade besök i sjukvården för patienten.

Tabell över upphandlade produkters avtalspriser from 2019-01-01.
antal mg
per enskild Förpackampull eller ningsenskild
storlek
flaska

kronor per
mg järn

Avtalspris;
kronor /
förpackning

Produktnamn

Styrka;
mg/ml

Venofer

20 mg/ml

100 mg

5x5 ml

0,385 kr/mg

192,50

Diafer

50 mg/ml

100 mg

25x2 ml

0,390 kr/mg

975,00 Pharmacosmos A/S

1x5 ml

Leverantör

Vifor Pharma
Nordiska AB

593,75

500 mg
5x5 ml
Monofer

100 mg/ml

2 968,75
1,19 kr/mg

Pharmacosmos A/S

1x10 ml

1 187,50

2x10 ml

2 375,00

1000 mg

Priserna finns from januari 2019 införda i Region Skånes avtalsprislista för
läkemedel.
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/avtal-lakemedel/
Region Skånes leverantör av läkemedelsförsörjning, Apoex AB, kommer att
byta beställt Järnsackaros Rechon till att leverera Venofer (från Vifor
Pharma) enligt Region Skånes Utbyteslista för läkemedel på rekvisition.
Allt för att undvika onödiga läkemedelskostnader.
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