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Preparatval av intravenöst immunglobulin 

(IVIG) i Region Skåne 

Sedan 1 april 2021 har Apoex levererat Octagam 100 mg/ml, för alla 

beställningar som gjorts på Privigen, Gamunex, Kiovig och Octagam i 

styrkan 100 mg/ml, utan att först kontakta beställaren.  

Beslutet togs av Läkemedelsrådet i Region Skåne i samband med avtalsstart 

för att i möjligaste mån säkerställa tillgång på intravenöst immunglobulin i 

styrkan 100 mg/ml.  

1 Förändringar jämfört med tidigare version 

2023-04-01 

Avsnitt 

Alla Uppdaterad text generellt då det inte längre är ett nytt 

avtal med nya preparat utan enbart en förlängning av 

befintligt. 

3 Infusionsvätska 

i styrkan 100 

mg/ml 

Priserna för IVIG 100 mg/ml i tabell 1 är 

uppdaterade, en prishöjning motsvarande 6,8% har 

skett i samband med avtalsförlängning 
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2 Nya avtalspriser fr o m 1 april 2023 

Den 1 april 2021 trädde nya avtal i kraft för intravenöst immunglobulin, 

också kallat IVIG eller gamma IV, som beställs via rekvisition från Apoex. 

Det råder brist i världen på plasmaderiverade läkemedelsprodukter, där 

produktgruppen IVIG är en av många. Bristen förvärrades under covid-19-

pandemin. Upphandlingen lades upp för att säkra leveranser till Region 

Skåne och alla tillverkande företag erbjöds samma möjligheter att lämna 

anbud på infusionsvätska i styrkorna 50 mg/ml och 100 mg/ml. Avtal 

säkrades på Octagam 100 mg/ml och Flebogamma DIF 50 mg/ml. Vid 

förlängning av avtalen har en prishöjning med 6,8% skett för Octagam från 

och med 1 april 2023, se tabeller nedan. 

3 Infusionsvätska i styrkan 100 mg/ml  

För att så snabbt som möjligt göra ett så omfattande produktbyte till skånska 

patienter såg Läkemedelsrådet inga andra alternativ än att låta Apoex 

leverera Octagam för alla rekvisitioner på IVIG i styrkan 100 mg/ml utan att 

först kontakta beställaren. Bytet har fungerat väl och tillfälliga 

bristsituationer har kunnat hanteras. 

 

Tabell 1. Avtalsvaror sedan 1 april 2021, nya avtalspriser från och med 1 

april 2023; Octagam, infusionsvätska, lösning, 100 mg/ml: 

Varunummer Förpackningsstorlek Gram per 
förpackning 

Avtalspris per förpackning 
från och med 2023-04-01 

157995 20 ml 2 g 1 260 

158007 50 ml 5 g 3 150 

158018 100 ml 10 g 6 300 

158040 200 ml 20 g 12 600 

037992 300 ml 30 g 18 900 

Kan någon patient få icke avtalad produkt på 100 mg/ml?   

Det kan finnas ett fåtal patienter som av tunga medicinska skäl inte kan byta 

till Octagam 100 mg/ml. Observera att utan avtal är Region Skåne inte 

prioriterad kund vilket innebär osäkra leveranser av följande läkemedel;  

Privigen  De fåtal som inte kan byta till Octagam. 

Gamunex De fåtal som inte kan byta till Octagam.  

Företaget har meddelat att de bara kan leverera till max en 

handfull patienter. 

Kiovig  De fåtal som inte kan byta till Octagam 
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4 Infusionsvätska i styrkan 50 mg/ml  

Avtalad Flebogamma DIF är tänkt till de ytterst få fall där IVIG i styrkan 50 

mg/ml behöver nyinsättas. Den låga styrkan används idag endast av ett fåtal 

patienter i hela Region Skåne. Tunga medicinska skäl är orsak.  

Tabell 2. Avtalsvaror sedan 1 april 2021, ingen prishöjning i samband med 

förlängning av avtal; Flebogamma DIF, infusionsvätska, lösning, 50 mg/ml; 

Varunummer Förpackningsstorlek Gram per 
förpackning 

Avtalspris per 
förpackning 

469391 100 ml 5 g 2 675 

189020 200 ml 10 g 5 350 

187859 400 ml 20 g 10 700 

 

5 Pulver och vätska till infusion 

Det finns bara en produkt, Gammagard S/D, som tillhandahålls som pulver 

och vätska till infusion. De fåtal patienter i Region Skåne som idag 

använder Gammagard behöver inte byta. 


