Bilag 1: Sammenligningsvolumen ved 18 måneders behandling anvendt af RADS og egne beregninger af gennemsnitlig ordineret
daglig dosis (PDD) pba. heraf. Sammenligningsvolumet er for voksne i behandling, børn doseres typisk efter vægt.
Den gennemsnitlige pris pr. DDD er beregnet ud fra indberettet salg til Lægemiddelstatistikregisteret i 2012 og for 1. halvår
2013. Den gennemsnitlige pris på salg fra sygehusapotek er opgjort i ’sidste indberettede indkøbspris’ inkl. moms,
hvorimod salg fra privat apoteker er opgjort i ’ekspeditionspris’ inkl. avance, moms og evt. receptgebyr. De to priser er ikke
direkte sammenlignelige.
Produkter

Reumatologi

Dermatologi

Enbrel®

79 á 50 mg eller

91 á 50 mg eller

158 á 25 mg

Medicinsk
gastroenterologi

-

182 á 25 mg

Gennemsnitlig
PDD

7,2 mg (REU)

WHO
DDD-værdi

7 mg

7

Gennemsnitlig pris pr. DDD
1. halvår 2013 (og 2012-tal)

376 (395) DKK (10 mg, sygehusapotek)

1

358 (395) DKK (25 mg, sygehusapotek)

8,3 mg (DERM)

426 (424) DKK (25 mg, privat apotek)
374 (373) DKK (50 mg, sygehusapotek)
439 (422) DKK (50 mg, privat apotek)
Remicade®

RA/PSA: 45,927 á 100 mg

44,5 á 100 mg

38,9375 á 100 mg

AS: 56,2417 á 100 mg

8,3 mg (RA/PSA)

3,75 mg

5

10,2 mg (AS)

202 (199) DKK (100 mg, sygehusapotek)
- (226) DKK (100 mg, privat apotek)

8,1 mg (DERM)
7,1 mg (GAS)
Humira®

39,5 á 40 mg

41 á 40 mg

43,5 á 40 mg

2,9 mg (REU)

2,9 mg

5

399 (409) DKK (40 mg, sygehusapotek)
440 (445) DKK (40 mg, privat apotek)

3,0 mg (DERM)
3,2 mg (GAS)
Cimzia®

RA/PSA: 42,5 á 200 mg

-

-

15,5 mg (RA/PSA)

14 mg

245 (327) DKK (200 mg, sygehusapotek)

Simponi®

2

RA: , PSA:

3

-

-

1,64 mg (AS)

1,66 mg

AS: 18 á 50 mg
Orencia®

RA/PSA: 62,25 á 250 mg

326 (371) DKK (50 mg, sygehusapotek)
- (437) DKK (50 mg, privat apotek)

-

-

28,4 mg (RA/PSA)

27 mg

530 (530) DKK (125 mg, sygehusapotek)
366 (394) DKK (250 mg, sygehusapotek)
- (429) DKK (250 mg, privat apotek)

4

Kineret®

RA:

Roactemra®

RA/PSA: 29,862 á 400 mg

-

-

-

-

21,8 mg (RA/PSA)

0,1 mg

5

20 mg

eller 59,724 á 200 mg
Stelara®

-

327 (328) DKK (100 mg, sygehusapotek)
294 (318) DKK (20 mg/ml, sygehusapotek)
368 DKK (20 mg/ml, privat apotek)

6,1625 á 45 mg plus
1,0875 á 90 mg

-

0,68 mg (DERM)

0,54 mg

398 (392) DKK (45 mg, sygehusapotek)
439 (442) DKK (45 mg, privat apotek)
199 (196) DKK (90 mg, sygehusapotek)
219 (221) DKK (90 mg, privat apotek)

MabThera®

RA/PSA: 12 á 500 mg

-

-

10,9 mg (RA/PSA)

(1 g)

6

278 (280) DKK (100 mg, sygehusapotek)

7

277 (279) DKK (500 mg, sygehusapotek)

7

Ilaris®
1.836 (1.860) DKK (150 mg, sygehus)

RA – leddegigt, PSA – psoriasisgigt, AS - rygsøjlegigt
1: Enbrel® 10 mg er til pædiatrisk brug
2: Simponi® fravælges af RADS pga. utilstrækkelige radiografiske data om udvikling af erosioner.
3: Simponi® fravælges pga. manglende dokumentation af tilstrækkelig effekt på hudkomponenten.
4: Kineret® fravælges af RADS pga. manglende dokumentation for tilstrækkelig effekt.
5: DDD-værdien af etanercept, infliximab, anakinra og adalimumab er ifølge WHO guidelines sat ud fra behandling af leddegigt (RA).
6: MabThera® ikke har en WHO DDD-værdi, men opgøres i gram i Lægemiddelstatistikregisteret.
7: Den anførte gennemsnitlig pris pr. DDD beregnet som gennemsnitlig pris pr. PDD (10,9 mg), da Mabthera® ikke har en DDD-værdi.
8: Ilaris® WHO DDD-værdi er 2,7 mg og sat efter behandling af CAPS. Ved børnegigt er doseringen 4 mg/kg hver 4. uge, dvs. børn over 19 kg skal have mere end 1 DDD.

Side 2
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