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Beslut

Enhet Kliniska prövningar och licenser Datum: 
2022-03-08

Dnr:
5.2.1-2022-014357

Generell licens för läkemedel 

Beslut
Läkemedelsverket bifaller delvis ansökan och beviljar generell licens med de villkor 
som anges under rubriken Motivering till 
Licensinnehavare: Apoteket AB
Apotekets namn: Apoteket C W Scheele
Apotekets ort: Stockholm
för utlämnande till
Vårdenhet: Samtliga regioner Specialistkliniker som behandlar 

patienter med risk för svår covid-19
av läkemedlet
Produktsnamn: Evusheld
Substans: tixagevimab, cilgavimab
Styrka: 150 mg +150 mg
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Tillståndsinnehavare: MAH saknas. AstraZenecaAB (ansvarigt företag) 

manufactured by Samsung Biologics Inchon 21987, 
Korea, AstraZeneca AB; Gärtunavägen; Södertälje 151 
85; Sverige

Godkännandeland/-nr:

Mängd läkemedel som får utlämnas under giltighetstiden: t.o.m 2022-07-31

Tillämpliga bestämmelser
4 kap. 2 och 10 §§ läkemedelslagen (2015:315). 
2 kap. 17 § läkemedelsförordningen (2015:458). 
4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens.

Redogörelse för ärendet
Följande ansökan om generell licens har kommit in till Läkemedelsverket.
Sökande: Apoteket AB
Ankomstdatum: 2022-02-18
Referensnr: 2022547160
Apotekets namn: Apoteket C W Scheele
Apotekets ort: Stockholm
GLN-kod: 7313276002894

Följande förskrivare har motiverat behovet av läkemedlet.
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Förskrivares namn: Hedvig Glans
Vårdenhet: Socialstyrelsen .

Motivering 
REDOGÖRELSE AV ÄRENDET
Ansökan har inkommit motiverad av specialistläkare på uppdrag av Socialstyrelsen. 
Det framförs i motiveringen ett behov av profylaktisk behandling mot omikron BA.2-
infektion för riskpatienter med nedsatt immunförsvar. Vidare framgår att läkemedlet 
avses som profylaxdos intramuskulärt vid specialistkliniker som kan göra en rimlig 
bedömning av patienten och möjliga riskfaktorer innan administrering.

Det framgår att Socialstyrelsen vill införskaffa 1728 förpackningar av läkemedlet 
Evusheld av batchnummer 2100507 respektive 2100513 från AstraZeneca AB. 
Läkemedelsverket har efterfrågat om ytterkartongen är märkt med batchnummer. 
AstraZeneca AB har inkommit med uppgift att batch CAAH kommer framgå på 
ytterkartongen.

LÄKEMEDELSVERKET BEDÖMNING OCH MOTIVERING
Ett läkemedel som saknar marknadsgodkännande i Sverige kan enligt 4 kap. 10 § 
läkemedelslagen och 2 kap. 17 § läkemedelsförordningen (2015:458) få säljas med 
särskilt tillstånd, licens, för att tillgodose särskilda behov av läkemedel inom hälso- 
och sjukvården. I 4 kap. 2 § andra stycket läkemedelslagen framgår att tillstånd till 
försäljning enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen får förenas med särskilda villkor. Enligt 
4 § HSLF-FS 2018:25 medges licens om behovet av läkemedel inte kan tillgodoses 
genom i Sverige godkänt läkemedel.

I rådande epidemiologiska läge i Sverige cirkulerar både omikron BA.1 och BA.2. 
Godkänt läkemedel för profylax (Ronapreve) har ingen aktivitet mot omikron och är 
därför inte ett relevant behandlingsalternativ. Studie har visat att pre-exponerings 
profylax minskade risken för SARS-CoV-2 RT-PCR-positiv symptomatisk sjukdom 
(covid-19) och det har visats att Evusheld i allmänhet är väl tolererat men kan orsaka 
infusions- och överkänslighetsreaktioner.

Evusheld ges som pre-exponeringsprofylax i dosen 300 mg eller 600 mg. Dosering 
består av två separata intramuskulära injektioner om vardera 150 mg eller 300 mg 
tixagevimab och cilgavimab. På grund av Evushelds nedsatta aktivitet mot BA.1 har 
vissa myndigheter rekommenderat dubblerad dos (600 mg i.m.), vilket reflekteras i den 
förskrivarinformation som tillhandahållits av företaget. En dubblering av dosen 
förväntas inte förändra Evushelds säkerhetsprofil. På samma sätt som betydelsen av 
nedsatt in vitro aktivitet är oklar, så är det dock oklart i vilken mån detta påverkar 
magnitud och duration av skyddseffekt. Likväl är det möjligt att ge 600 mg om 
förskrivaren bedömer detta som motiverat givet det epidemiologiska läget. 

Sammanfattningsvis bedömer Läkemedelsverket att det är visat ett behov utöver 
godkända läkemedel för pre-expositionsprofylax till riskpatienter med nedsatt 
immunförsvar. Det finns osäkerhet vad gäller skyddseffekt mot omikron BA.1.
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BESLUT OCH VILLKOR
Licens beviljas för läkemedlet Evusheld med batch CAAH.

Läkemedlet får lämnas ut mot licensen för användning som pre-expositionsprofylax 
mot omicron till riskpatienter med nedsatt immunförsvar, som är över 12 år och väger 
minst 40 kg, doserat enligt den föreslagna posologin 300 eller 600 mg intramuskulärt.

Licensen är giltig till och med 31 juli 2022. 

Beslutet innebär att endast förpackningar med angiven batch får säljas av apoteket 
under licensens giltighetstid. 

Läkemedelsverket avslår ansökan för annan användning, andra förpackningar än den 
batch som anges ovan och för utlämnande efter den 31 juli 2022. 

Detta beslut har fattats av enhetschef Gunilla Andrew Nielsen efter föredragning av 
gruppchef Sarah Sandin. I den slutliga handläggningen har även utredare Maria Jafner 
och utredare Hanna Millbourn deltagit. 

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Uppsala. 
Brevet ska dock sändas till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, alternativt till 
registrator@lakemedelsverket.se. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange det diarienummer som 
finns längst upp till höger på första sidan av beslutet. Tala också om på vilket sätt ni 
vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, postadress, 
e-postadress och telefonnummer. Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar 
ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.
 
Läkemedelsverket måste ha ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått 
del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Läkemedelsverket sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala för 
prövning.

Om något är oklart kan ni vända er till Läkemedelsverket.

Observera att ett överklagande ej kan insändas via den elektroniska väg som används 
för motivering respektive ansökan om licens.

På Läkemedelsverkets vägnar

Sarah Sandin
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Detta beslut har hanterats digitalt och är därför inte undertecknat


