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Aimovig - ett nytt läkemedel vid
kronisk migrän
Erenumab (Aimovig) är en humaniserad
monoklonal antikropp som blockerar CGRP
(calcitonin gene-related peptide) -receptorn och är
ett nytt förebyggande läkemedel mot migrän.
Patienter med svår kronisk migrän som tidigare
prövat och inte haft effekt av minst två andra
förebyggande behandlingar kan vara aktuella för
att pröva Aimovig.

TLV har beslutat att Aimovig från och med 1
januari 2019 ingår i läkemedelsförmånen med
följande begränsning: Subventioneras endast för
patienter med kronisk migrän som efter optimerad
behandling inte haft effekt av eller inte tolererat
minst två olika profylaktiska läkemedels-
behandlingar.
Kronisk migrän definieras som minst 15
huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader
varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med
migränhuvudvärk (enligt ICHD-3).

Rådet för nya terapier (NT-rådet), som är en
expertgrupp med representanter för Sveriges
landsting och regioner, anser att de patienter med
kronisk migrän som efter optimerad behandling

inte haft effekt eller inte tolererat minst två (helst
fyra) olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar
kan ges tillgång till Aimovig. Antalet patienter
med svår migrän som enligt kriterierna kommer att
kunna vara aktuella för behandling med Aimovig i
Sverige uppskattas till cirka 2000 om strikta
inklusionskriterier tillämpas.
Eftersom patientpopulationen är stor och det finns
stor risk för indikationsglidning, är det av yttersta
vikt att man följer kliniska experters råd för in-
och utsättning. Kriterierna kan man läsa om här:
https://janusinfo.se/download/18.1bad9de61685a9
4e2bd841fb/1548222787080/Erenumab-
(Aimovig)-190123.pdf

Läkemedelskommittén vill betona att förskrivning
av Aimovig endast ska ske av neurolog enligt
rekommendation från Norrländska Regionala
Läkemedelsrådet/ARIL (Arbetsutskottet för
Regionalt Införande av nya Läkemedel)

Effekten av Aimovig ska utvärderas efter 3
månader och Aimovig ska sättas ut vid utebliven
effekt eller om minskningen i antal månatliga
migrändagar understiger 30%. För att få kontroll
på detta behöver patienten föra migrändagbok
både före och under behandling. Utsättningsförsök

ska även göras efter 12 månader. Behandlingen
ska registreras i kvalitetsregistret Neuroregistret,
http://www.neuroreg.se/, detta för att läkemedlet
senare ska genomgå en nationell utvärdering.

Tjugo procent av patienterna svarar bra på
Aimovig, hälften har medelgod effekt och tjugo
procent får ingen effekt alls. Så detta nya
läkemedel har klart varierande effekt men kan
vara en möjlighet till förbättring för vissa
subgrupper av patienter med svår kronisk
migrän.

Modifierat från Evidens nr 1 2019 och NT-
rådets rekommendation vad gäller Aimovig.

Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum
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När inte annat anges är platsen NUS

Nya centrala receptfavoriter
Vi håller på och uppdaterar de centrala
receptfavoriterna i enighet med årets
Terapirekommendationer. Följande receptfavoriter
har nu publicerats i databasen:

• Trulicity - diabetes
• Ozempic - diabetes
• Invokana – diabetes
• Pioglitazon – diabetes
• Glucobay – diabetes
• Insulin lispro Sanofi – diabetes
• Propranolol – migrän profylax
• Rizatriptan – migrän
• Alvedon – migrän
• Mirena – Gynekologi riklig menstruation
• Tranexamsyra – Gynekologi riklig

menstruation
• Tibolon – Gynekologi klimakteriebesvär
• Ovesterin – Gynekologi klimakteriebesvär,

lokala besvär
• Oestriol – Gynekologi klimakteriebesvär,

lokala besvär
• Canesten – gynekologi candida

Vid synpunkter, önskemål eller förslag vad gäller
centrala receptfavoriter, kontakta
lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelskommittén

Vecka 12
Tisdag 19 mars 13:00-15:00
Health effects from snus use – cardio-metabolic
consequences and risk of premature death.
Mittseminarium, MarjaLisa Byhamre
Allmänmedicin konferensrum By 5B vån 5
Inst. för folkhälsa och klinisk medicin.

Onsdag 20 mars 12:10-12:55
Läkemedelslunch: Infektionsbehandling och
resistens, hur ska jag kunna vara uppdaterad
på det nya?
Med Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i
Västerbotten och ordförande i nationella Strama
Betula, NUS samt videokonferens.
Anmälan via utbildningsportalen senast 17 mars

Fredag 22 mars 09:00-12:00
Hjärtfrekvensvariabilitet och
pacemakerbehandling hos barn och ungdomar
med enkammarhjärta.
Disputation, Jenny Alenius Dahlqvist
Hörsal D, 9trp, NUS
Inst. för klinisk vetenskap/pediatrik

Lördag 23 mars 13:00-15:00
Fika efter en forskare
Föreläsare: Paolo Medini, Per Lindqvist och Johan
Hultdin.
Vävens Kafé Fika

Vecka 13
Torsdag 28 mars 09:00-12:00
Neuroendokrinologiska studier av patienter
med affektiva sjukdomar.
Disputation, Marie Bendix
Sal A Psykiatriska kliniken, NUS
Inst. för klinisk vetenskap/psykiatri

Torsdag 28 mars 13:00-15:00
Samer och vård i livets slutskede – kunskap
om traditioner för att utveckla framtidens
vård.
Mittseminarium, Lena Kroik
Västerbotten, Landstingshuset
Inst. för omvårdnad

Fredag 29 mars 09:00-12:00
SOD1-patologi vid ALS - Ur
strukturspecifika antikroppars perspektiv.
Disputation, Manuela Lehmann
Betula, NUS.
Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap.

Ansökan om medel för utbildningar inom
läkemedelsområdet

Välkomna med ansökan före 1 april
Mer information och ansökningsblankett finns på
Linda: Vård\Läkemedel\Utbildning

Bertil Ekstedt sammankallande i bedömargruppen
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