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De aktuella rekommendationerna för behandling med Opdivo (nivolumab) och Keytruda (pembrolizumab) 
finns i införandeprotokollen för malignt melanom respektive icke-småcellig lungcancer (NSCLC). 

 PD1-hämmarna nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda) vid avancerat malignt melanom 

 PD1-hämmaren nivolumab (Opdivo) vid ickesmåcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp 

 Opdivo (nivolumab) vid icke småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp 

 
Användarstatistik 
Nedan redovisas aktuell försäljningsdata för kvartal 3 2016. Graferna ger en ögonblicksbild över 
försäljningen av både Opdivo och Keytruda. Genomgående används kronor/1000 invånare som jämförande 
mått. Eftersom läkemedlen inte omfattas av förmånerna och ges på klinik, ska dessa i första hand 
rekvireras. I figur 1 visar blå färg andelen Opdivo, medan röd färg visar andelen Keytruda. Under studerad 
försäljningsperiod, har Opdivo varit NT-rådets rekommenderade förstahandsval. Vi ser en stor följsamhet 
till detta överlag, med bara en viss användning av Keytruda på några ställen och majoritetsanvändning av 
Keytruda endast i Västra Götaland. Data för Blekinge saknas. 
I linje med att nya indikationer tillkommer och eftersom PD-1-hämmarna ofta är ett värdefullt tillskott i 
behandlingen av svåra sjukdomstillstånd, får ett ökande antal patienter också behandling. Detta 
återspeglas i figur 2, där vi ser en tydlig kostnadsökning fram till och med april, med en utplaning under de 
senaste månaderna.  
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Aktuella priser 
Både Keytruda och Opdivo är rekvisitionsläkemedel och doseringen är viktberoende. Båda läkemedlen har 
också varit föremål för nationella upphandlingar, vilket har resulterat i rabatter på aktuella listpriser. 
Observera att kostnaderna som redovisas i statistiken är exklusive upphandlingsrabatter. 
 
Nuvarande rekommendationer från NT-rådet 
 

NT-rådet rekommenderar landstingen… 
 
Malingt melanom 
… att Opdivo utgör förstahandsval vid nyinsättning av PD1-hämmare vid behandling av malignt melanom, utifrån 
utfallet i den förnyade konkurrensutsättning som genomförts inom ramen för den landstingsgemensamma 
upphandlingen.  
… att vid behandling av malignt melanom använda Opdivo och i förekommande fall, se nedan, Keytruda, enligt 
godkänd indikation och det landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokollet.  
… att Keytruda utgör andrahandsval efter individuell bedömning samt att patienter som sedan tidigare fått 
behandling med Keytruda inom ramen för kliniska studier eller compassionate use-program, kan fortsätta sin 
behandling enligt behandlande läkares bedömning.  
NSCLC av skivepiteltyp 
… att använda Opdivo vid behandling av icke‐småcellig lungcancer av skivepiteltyp enligt godkänd indikation och 
det landstingsgemensamma införandeprotokollet och i enlighet med avtalet från den landstingsgemensamma 
upphandlingen. 
NSCLC av icke-skivepiteltyp 
… att använda Opdivo vid behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp enligt godkänd indikation 
och det landstingsgemensamma införandeprotokollet och i enlighet med avtalet från den landstingsgemensamma 
upphandlingen.  
… att innan behandling sätts in, testa patienterna för PD-L1-uttryck. Under en övergångsperiod då 
analysmetoden för testet görs tillgänglig i hela landet kan undantag göras från detta. 
 
 

Pembrolizumab (Keytruda) - Summa av 
recept 

Pembrolizumab (Keytruda) - Summa av 
rekvisition 

Nivolumab (Opdivo) - Summa av recept 

Nivolumab (Opdivo) - Summa av 
rekvisition 


