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Subvention av läkemedlet Circadin
Dnr 01726-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten subventionerar läkemedlet
Circadin för behandling av narkolepsi under förutsättning att läkemedlet
förskrivits av neurolog verksam vid neurologmottagningen på Sunderby
sjukhus. Beslutet gäller så länge läkemedlet inte ingår i den allmänna läkemedelsförmånen.

Yttrande till beslutsförslaget
För ett fåtal patienter med narkolepsi fungerar inte andra läkemedel tillfredsställande. Läkemedlet Circadin kan i undantagsfall behöva användas. En
subvention av läkemedlet Circadin skulle underlätta för patienten då apoteken skulle ges möjlighet att lämna ut läkemedlet och fakturera Region Norrbotten, oavsett var patienten befinner sig i landet.

Sammanfattning
Regionen föreslås subventionera läkemedlet Circadin under förutsättning att
läkemedlet inte ingår i den allmänna läkemedelsförmånen och att läkemedlet
förskrivits mot narkolepsi av neurolog verksam vid neurologmottagningen
Sunderby sjukhus. För ett fåtal patienter med narkolepsi fungerar inte andra
läkemedel tillfredsställande. För dessa patienter ser regionen behov att möjliggöra subvention av läkemedlet Circadin. Enligt tidigare beslut (dnr 11982017) kan läkemedlet Xyrem subventioneras för patienter med narkolepsi.

Ärendet
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) ansvarar för att besluta om
läkemedel ska ingå i den allmänna läkemedelsförmånen. Det innebär att
läkemedlet blir rabatterat och omfattas av högkostnadsskyddet. Förutsättningen för detta är att TLV bedömer läkemedlet som kostnadseffektivt, d v s
att priset för läkemedlet är rimligt ur ett medicinskt, humanitärt och samhällsekonomiskt helhetsperspektiv. Ytterst är det förskrivaren och regionerna
som avgör om ett läkemedel ska användas eller inte. TLV hänvisar till möjligheten för enskilda regioner att utfärda lokala subventioner i de fall det
läkemedel inte ingår i den allmänna läkemedelsförmånen.
Läkemedlet Circadin ingår inte i den allmänna läkemedelsförmånen eftersom TLV anser att nyttan av läkemedlet inte motsvarar kostnaden vid
behandling enligt godkänd indikation: kortvarig behandling av primär sömnlöshet kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och
äldre. Circadin innehåller melatonin i form av depottabletter och kan i undantagsfall användas mot narkolepsi efter utredning av neurolog. Vanligtvis
kan vanliga melatonintabletter användas men i sällsynta fall krävs depottabletter för effekt. Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av
störningar i regleringen av vakenhet och sömn. Sjukdomen innebär bland
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annat en uttalad sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Det finns ett antal läkemedel med effekt mot sjukdomen. För ett fåtal
patienter fungerar inte dessa läkemedel tillfredsställande. Det finns ett tidigare beslut att läkemedlet Xyrem ska subventioneras vid narkolepsi (dnr
1198-2017). Även läkemedlet Circadin kan i undantagsfall behöva användas.
Årskostnad för behandling av en person med Circadin är, beroende på dosering, 3.300 – 6.500 kr. Patient som behandlas med Circadin följs upp regelbundet. Verksamheten bedömer att endast ett par patienter kommer att behöva behandlingen. Regionen ser behov att möjliggöra subvention även för
Circadin.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Verksamhetsdirektör
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