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Regional riktlinje för användning av RoActemra för intravenöst bruk i
Region Skåne vid nationell bristsituation
Sammanfattande kommentarer och rekommendation
Region Skåne åtar sig att följa NPO Reumatologiska sjukdomars prioriteringar för att tillse att
tillgänglig volym intravenös tocilizumab används på bästa sätt.
Vid behov kan omfördelning av lokalt lagerhållen RoActemra för intravenöst bruk mellan Region
Skånes verksamheter ske utifrån nedan angiven prioritering.
Bakgrund och klinisk effekt
Roche AB har annonserat att tillgången på tocilizumab (RoActemra) riskerar att vara mycket
begränsad under flera månader framöver. Det gäller främst den intravenösa beredningen, medan
bristen på subkutan beredning sannolikt blir mindre omfattande.
Den subkutana beredningen används vid reumatologiska tillstånd. Den intravenösa beredningen
används vid reumatologiska tillstånd och för att behandla cytokinstorm vid CART-behandling
samt utanför indikation vid Covid -19.
Prioritering
Efter diskussioner inom NPO Reumatologiska sjukdomar och LOK (nätverket för Sveriges
läkemedelskommittéer) gäller följande prioriteringar inom reumatologin för att säkerställa att
tillgänglig intravenös beredning av tocilizumab används på bästa sätt:
•

•

Patienter med jättecellsarterit och andra patienter med reumatologiska tillstånd där byte
till subkutan beredning inte är möjlig, kan behandlas med intravenös beredning av
tocilizumab.
Övrig reumatologiska patienter med behov av IL-6-hämmare ges subkutan beredning och
vid brist på tocilizumab kan byte av antireumatisk behandling ske till annan IL-6
hämmare, sarilumab eller annan antireumatisk behandling efter individuell bedömning av
patientens behandlande läkare.
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Uppföljning
Region Skånes sortimentsgrupp för läkemedel följer tillgång och förbrukning under bristperioden.
Återkoppling till aktuella verksamheter och Läkemedelsrådet vid behov samt när bristsituation
upphört.
Författare
Maria Carlsson, Region Skånes sortimentsgrupp för läkemedel, Område läkemedel,
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