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Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 

2022-06-22 

Med anledning av pågående pandemi har Socialstyrelsen ett utökat Regerings-

uppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som insjuk-

nat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”på nationell nivå säkra tillgången till läke-

medel mot covid-19”. Uppdraget är begränsat till slutenvårdens behov. 

Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning 

mellan huvudmännen”. Uppdraget är förlängt till och med december 2023. 

 

I detta informationsbrev informerar Läkemedelskansliet om de läkemedel som 

Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De läkeme-

del som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för läkeme-

del till hälso- och sjukvården.  

 

Monoklonala antikroppar  

Evusheld (tixagevimab/cilgavimab) 

Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-

nat meddelas. Observera att de förpackningar som nu distribueras är hållbara till 

och med 2022-07-30. Försäljningen av denna batch upphör därför 2022-06-30 

och ersätts med en batch med utgångsdatum 2022-12-31. Varunumret är det-

samma som tidigare.  

 

Profylaktisk behandling för en patient består av: 

- 1 förpackning (vnr 773524) innehållande tixagevimab 150 mg/cilgavimab 

150 mg injektionslösning, totalt 300 mg. Antalet förpackningar per be-

handling beror på dosering, som i licensbeslutet anges som 300-600 mg 

dvs. 1-2 förpackningar. 

 

Generell licens finns för den första batchen av Evusheld med utgångsdatum 

2022-07-30, diarienummer 5.2.1-2022-014357. Innehavaren av licensen är Apo-

teket AB. För att övriga apoteksaktörer ska kunna expediera läkemedlet till vår-

den via rekvisition behöver de ansöka om licens och referera till den beviljade 

licensen. Enligt Läkemedelsverket är handläggningstiden 3 arbetsdagar för en 
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sådan ansökan. För aktörer som inte kan söka genom systemet KLAS – referera 

till diarienumret i ansökan till Läkemedelsverket. 

 

Produktinformation för Evusheld finns tillgänglig på Fass: 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211015000037 

 

Xevudy (sotrovimab) 

Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-

nat meddelas. 

 

Behandling för en patient består av: 

- 1 förpackning (vnr 789882) innehållande sotrovimab 500 mg/8 ml kon-

centrat till infusion 

 

Produktinformation för Xevudy finns tillgänglig på Fass: 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029  

 

Ronapreve (kasirivimab/imdevimab) 

Finns åter tillgängligt nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-

nat meddelas. Observera att Ronapreve inte är effektivt mot de varianter av viru-

set som för närvarande dominerar i Sverige. 

 

Kombinationsförpackningen består av: 

- 1 förpackning (vnr 778053) innehållande kasirivimab 1200 mg och 

imdevimab 1200 mg 

 

Produktinformation för Ronapreve finns tillgänglig på Fass: 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033   

 

Antivirala medel 

Veklury (remdesivir) 

Socialstyrelsens lager kommer inom kort att ta slut och då tar Gilead över för-

säljningen av Veklury i ordinarie flöde. 

• Använd vnr 786585 så länge det finns att beställa eller senast t.o.m. 

2022-06-30. I Oriolas beställningssystem framgår om vnr 786585 fortfa-

rande finns i lager. 

• Övergå sedan till att beställa på Gileads vnr 542115. 

I samband med övergången kommer en prisjustering att göras. 

 

- 1 förpackning (vnr 786585/542115) innehåller remdesivir 100 mg (pul-

ver till koncentrat till infusionsvätska)  

 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211015000037
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033
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Produktinformation för Veklury finns tillgänglig på Fass: 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042  

 

 

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) 

Avtal om inköp har tecknats för regionernas behov. Första leverans beräknas till 

tredje kvartalet 2022 och nytt informationsbrev kommer när beställningsinform-

ation finns tillgänglig. 

 

Produktinformation för Paxlovid finns tillgänglig på Fass: 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014  

 

Lagevrio (molnupiravir) 

Avtalsperioden har löpt ut. Läkemedlet är ännu ej godkänt. 

 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 

Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014
mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/

