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NT-rådets rekommendation avseende Leqvio för 
behandling av hyperkolesterolemi  

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Leqvio kan användas som ett 

alternativ till PCSK9-hämmare för behandling av vissa patientgrupper med 

heterozygot familjär hyperkolesterolemi respektive aterosklerotisk kardiovaskulär 

sjukdom. 

Leqvio (inklisiran) är en kort RNA-sekvens som genom att binda till och klyva PCSK9-mRNA 

hämmar syntesen av enzymet PCSK9 i levern vilket sänker nivåerna av LDL-kolesterol. 

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Leqvio kan användas som ett alternativ till PCSK9-

hämmare till vuxna patienter med:  

 heterozygot familjär hyperkolesterolemi utan aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, som 

trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol 

≥2,6 mmol/l 

 aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, som trots maximal tolererbar behandling med statin 

och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥2,0 mmol/l 

Vidare rekommenderar NT-rådet att behandling med Leqvio initieras av specialist inom kardiologi, 

endokrinologi eller internmedicin samt att inte använda Leqvio till patienter som inte tillhör ovan 

beskrivna grupper. Berörda verksamheter i VGR uppmanas att följa rekommendationen. 

Leqvio är ett rekvisitionsläkemedel. I samband med nationell samverkan har förhandlingar 

genomförts med företaget vilket har resulterat i avtal som innebär reducerad kostnad för Leqvio. 

VGR har tecknat avtalet. 

Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering i VGR är ännu inte behandlad i 

regionens berednings- och beslutsprocess. En användning i enlighet med NT-rådets rekommendation 

fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i regionens process. Behandlande enhet står för 

läkemedelskostnaden fram till beslut. 

NT-rådets rekommendationer finns samlade på NT-rådets hemsida. 
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