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Preparatval vid intravenös behandling med rituximab
Region Skåne har sedan juli 2018 en upphandling av läkemedelssubstansen rituximab i beredningsformen
koncentrat till infusionslösning.
Region Skåne har tecknat avtal för originalprodukten Mabthera samt biosimilarerna Ritemvia och
Rixathon. From 1 feb 2019 har produkten Ritemvia sänkt sina avtalspriser, övriga produkters priser är
oförändrade, se tabell.

Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Styrka i mg

Förpackning
storlek

100 mg

2x 100mg

2 734,00
from 1 feb 2019; 2 129,60

500 mg

1x 500mg

6 835,00
from 1 feb 2019; 5 324,00

Rixathon

100 mg

2x 100mg

2 890,00

500 mg

1x 500mg

7 225,00

Mabthera

100 mg

2x 100mg

4 639,78

500 mg

1x 500mg

11 599,44

Produktnamn

Ritemvia

Avtalspris per förpackning

kostnad kr/mg

13,67

RANGLeverantör
ORDNING

1

Ori on Pha rma AB

14,45

2

Sa ndoz A/S

23,20

3

Roche AB

from 1 feb 2019;

10,65

Val av produkt ska ske genom fastställd rangordning för intravenösa beredningar och produkt med lägst
avtalspris ska väljas i första hand. Avsteg från rangordningen kan ske utifrån den medicinska
professionens bedömning och med iakttagande av individuella patientbehov. Ritemvia saknar godkänd
indikation vid RA respektive KLL, medan Rixathon har identiskt samma indikationer som Mabthera.
Vid slutet av 2018 var volymandelen biosimilar i Skåne ca 50 procent av total volym intravenöst rituximab.
Inom vissa verksamheter används biosimilar enbart vid nyinsättning, medan det inom andra verksamheter
även görs övergång till biosimilar hos patienter med pågående Mabthera-behandling.
Läkemedelsrådet rekommenderar att biosimilar väljs vid nyinsättning av intravenöst rituximab. För
patienter med pågående Mabtherabehandling bör övergång till biosimilar övervägas.
Vid beställning av beredning från ApoEx finns regional samordning om preparatval. Aktuell
överenskommelse innebär att vid beställning i Cytobase bereds Rixathon, medan Ritemvia bereds vid
beställning i Cytodose. Vid beställning av beredning via fax ska önskat produktnamn anges.
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