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SAKEN 
Start av omprövning. 

BESLUT 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) inleder härmed en omprövning av 
Cosentyx.  
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SKÄL FÖR BESLUT ATT STARTA OMPRÖVNING 
Ett av TLV:s uppdrag är att kontinuerligt ompröva tidigare fattade beslut om 
subventionering av läkemedel. TLV anser att det finns anledning att ifrågasätta om 
användningen av Cosentyx är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.  
 

 

Läkemedlet Cosentyx (sekukinumab) är avsett för behandling av plackpsoriasis, 
psoriasisartrit och axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke-radiografisk 
spondylartrit).  

Cosentyx ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna för psoriasisartrit och axial 
spondylartrit samt för behandling av plackpsoriasis med begränsning till vuxna 
patienter som inte svarat på konventionell systemisk behandling. 
Subventionsbegränsningen som finns idag för plackpsoriasis är följande: 

Subventioneras vid indikationen måttlig till svår plackpsoriasis endast hos vuxna som 
inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA 
(psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger 
mot sådana behandlingar. 

Den 31 juli 2020 fick Cosentyx utökad indikation och blev godkänd för behandling av 
måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder, som behöver 
systemisk behandling. TLV finner med anledning av detta skäl att ompröva beslutet 
från den 19 maj 2016, dnr 3990/2015 och 1534/2016, i syfte att se över den aktuella 
subventionsbegränsningen.  
 
Följande produkter inom området ingår för närvarande i förmånssystemet: 

Substans (ATC-kod) Produkt Beredningsform 
Sekukinumab (L04Ac10) Cosentyx Förfylld injektionspenna, 

2 st x 150 mg 
(SensoReady) 

Sekukinumab (L04Ac10) Cosentyx Förfylld spruta, 2 st x 150 
mg 

 
Om ytterligare produkter tillkommer inom det aktuella området under omprövningens 
gång kommer även dessa att inkluderas i utredningen. 
 

 
Berörda produkter och företag finns listade i bilaga 1.  

BESLUTSFATTARE OCH UTREDARE 
Beslut om start av omprövning har fattats av enhetschefen Jonathan Lind Martinsson. 
Föredragande har varit juristen Åsa Levin. I utredningen deltar också den medicinska 
utredaren Maria Eriksson.  
 
 
 
Jonathan Lind Martinsson.  
Chef för läkemedelsenhet 2 
Avdelningen för värdebaserad prissättning
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Bilaga 1  

De produkter och förpackningar som den 22 oktober 2020 ingår i omprövningen 
framgår av följande tabell: 
 
 

 

 
 

Substans 
ATC-kod 

Produkt Berednings-
form 

Styrk
a 

Förpackning Varun
r 

Företa
g 

Sekukinuma
b (L04Ac10) 

Cosenty
x 

Injektionsvätska
, lösning i 
förfylld 
injektionspenna 

150 
mg 

Förfylld 
injektionspenna
, 2 st x 150 mg 
(SensoReady) 

555196 Novarti
s  

Sekukinuma
b (L04Ac10) 

Cosenty
x 

Injektionsvätska
, lösning i 
förfylld spruta 

150 
mg 

Förfylld spruta, 
2 st x 150 mg 

156439 Novarti
s  

Parallellimporterade produkter ingår i omprövningen, men kommer att hanteras 
separat efter att beslut om originaldistribuerade produkter fattats.  
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