
 

  
 

  1(25) 

Läkemedelskansliet 
Informationsbrev 
 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

 
AKTUELLT INFORMATIONSBREV 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet 
2023-05-22 
Socialstyrelsen har ett utökat Regeringsuppdrag gällande läkemedel som kan an-
vändas i vården av patienter som insjuknat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”på 
nationell nivå säkra tillgången till läkemedel mot covid-19”. Uppdraget är be-
gränsat till slutenvårdens behov. Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid 
behov fatta beslut om fördelning mellan huvudmännen”. Uppdraget sträcker sig 
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.  

 

Antivirala medel 

Xevudy – uppdatering av produktinformation 
GSK har meddelat att Läkemedelsverket har beviljat förlängd dispens för försälj-
ning av Xevudy i utländsk förpackning, batch WW4X, samt i tillägg beviljat för-
längd hållbarhet med 6 månader från 2023-07-31 till och med 2024-01-31 för 
förpackningar i lager hos Oriola. 
Observera att utgångsdatumet på förpackningarna ej kommer märkas om.   
 
Xevudy som är inköpt av Socialstyrelsen finns fortfarande tillgängligt att be-
ställa från Oriola.  
 
Produktinformation för Xevudy finns tillgänglig på Fass: 
Xevudy - FASS Vårdpersonal  

Paxlovid – påminnelse om förlängd hållbarhet 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029
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Vi vill också påminna om den förlängda hållbarhet, från 18 månader till 2 år, för 
Paxlovid som vi informerade om i februari. Länk till dokument med förtydligad 
information: 
https://www.lakemedelsverket.se/4928af/globalassets/dokument/ny-
heter/dhpc/paxlovid-nirmatrelvir-ritonavir-dhpc-2023-02-22.pdf 
 
Paxlovid som är inköpt av Socialstyrelsen finns fortfarande tillgängligt att be-
ställa från Oriola. Vid beställning till sjukvården eller kommunala förråd an-
vänds det varunummer som tidigare angetts – 77 35 90.  
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 
 
 

TIDIGARE INFORMATIONSBREV 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet 
2023-02-22 
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.  

Antivirala medel 

Paxlovid – uppdatering av produktinformation 
Vi vill informera om att Pfizer har fått EMA:s godkännande på ytterligare för-
längd hållbarhet för Paxlovid från 18 månader till 2 år. Länk till dokumentet: 
https://www.lakemedelsverket.se/4928af/globalassets/dokument/ny-
heter/dhpc/paxlovid-nirmatrelvir-ritonavir-dhpc-2023-02-22.pdf 
 
De tidigare förvaringskraven har också försvunnit och numera finns inga sär-
skilda förvaringsanvisningar. 
 

https://www.lakemedelsverket.se/4928af/globalassets/dokument/nyheter/dhpc/paxlovid-nirmatrelvir-ritonavir-dhpc-2023-02-22.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/4928af/globalassets/dokument/nyheter/dhpc/paxlovid-nirmatrelvir-ritonavir-dhpc-2023-02-22.pdf
mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
https://www.lakemedelsverket.se/4928af/globalassets/dokument/nyheter/dhpc/paxlovid-nirmatrelvir-ritonavir-dhpc-2023-02-22.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/4928af/globalassets/dokument/nyheter/dhpc/paxlovid-nirmatrelvir-ritonavir-dhpc-2023-02-22.pdf
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Paxlovid som är inköpt av Socialstyrelsen finns fortfarande tillgängligt att be-
ställa från Oriola. Leverans kan ta någon extra dag och det kan i beställningssy-
stemet se ut som att varan är restnoterad. Det är den dock inte, utan det är så va-
ran är upplagd i Oriolas system. 
 
Viktigt att notera - vid beställning till sjukvården eller kommunala förråd 
används det varunummer som tidigare angetts – 77 35 90.  
 
Paxlovid tillhandahålls även av Pfizer med ordinarie varunummer. Detta ska 
normalt sett inte användas vid beställning till sjukvård och kommunala förråd.  
 
Produktinformation för Paxlovid finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014  
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 

 

Informationsbrev från Läkemedelskansliet 
2022-10-07 
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 beställs för närvarande från Oriola på beställningsnummer 
773524. Detta gäller tills annat meddelas.  
 

- 1 förpackning (vnr 773524) innehåller en ampull tixagevimab 150 mg 
samt en ampull cilgavimab 150 mg, injektionslösning.  

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

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014
mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211015000037
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Xevudy (sotrovimab) 
Finns tillgängligt och beställs för närvarande från Oriola på beställningsnummer 
789882. Detta gäller tills annat meddelas.  
 

- 1 förpackning (vnr 789882) innehåller sotrovimab 500 mg/8 ml kon-
centrat till infusionsvätska. 

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

Ronapreve (kasirivimab/imdevimab) 
Finns tillgängligt och beställs för närvarande från Oriola på beställningsnummer 
778053. Detta gäller tills annat meddelas.  
 
Observera att Ronapreve inte bedöms vara effektivt mot de varianter av viruset 
som för närvarande dominerar i Sverige. 
 

- 1 förpackning (vnr 778053) innehåller kasirivimab 120 mg/ml, 1 x 11,1 
ml och imdevimab 120 mg/ml, 1 x 11,1 ml 

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

Antivirala medel 

Paxlovid (PF-07321332/nirmatrelvir + ritonavir) 
Finns tillgängligt och beställs för närvarande från Oriola på beställningsnummer 
773590. Detta gäller tills annat meddelas.  
 
Behandling för en patient består av: 

- En förpackning (vnr 773590) med 20 tabletter innehållande vardera 150 
mg PF-07321332 och 10 tabletter innehållande vardera 100 mg ritona-
vir. Normal dosering är 300 mg PF-07321332 (2 tabletter) samt 100 mg 
ritonavir (1 tablett) var 12:e timme i 5 dagar. 

 
Dispens för utländsk förpackning är beviljad av Läkemedelsverket till dess att 
läkemedel med korrekt märkning och bipacksedel finns att tillgå, dock längst till 
och med 2023-01-31. Dispensbeslut och svensk bipacksedel kommer att levere-
ras med varje förpackning. Svensk bipacksedel gäller där informationen skiljer 
sig mellan svensk och engelsk bipacksedel. Dispensen gäller för närvarande föl-
jande förpackning: 

- Paxlovid 150 mg + 100 mg filmdragerad tablett 
- Kartong för blister, 30 tabletter 
- Batchnr GC2118 
- Utgångsdatum 2023-02-28 

 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033
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Hållbarheten för Paxlovid har förlängts från 12 till 18 månader och informat-
ion om detta finns i bifogat dokument.  Länk till dokument: Förlängd hållbar-
het för PAXLOVID filmdragerade tabletter 
 
Produktinformation för Paxlovid finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014  
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 
 

 

Informationsbrev från Läkemedelskansliet 
2022-07-13 
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 nuvarande batch av Evusheld omfattas av godkän-
nande och licens behövs alltså inte. 
 
Profylaktisk behandling för en patient består av: 

- 1 förpackning (vnr 773524) innehållande tixagevimab 150 mg/cilga-
vimab 150 mg injektionslösning, totalt 300 mg.  

 
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: 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/paxlovid-dhcp-forlangd-hallbarhet.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/paxlovid-dhcp-forlangd-hallbarhet.pdf
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/
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211015000037
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- 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 
annat meddelas. Observera att Ronapreve inte är effektivt mot de varianter av 
viruset 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 

Paxlovid (PF-07321332/nirmatrelvir + ritonavir) 

Läkemedlet beräknas preliminärt vara tillgängligt för beställning från och med 
2022-07-14 med första leverans 2022-07-19.  
Beställning sker på varunummer 773590. 
 
Behandling för en patient består av: 

- En förpackning (vnr 773590) med 20 tabletter innehållande vardera 150 
mg PF-07321332 och 10 tabletter innehållande vardera 100 mg ritona-
vir. Normal dosering är 300 mg PF-07321332 (2 tabletter) samt 100 mg 
ritonavir (1 tablett) var 12:e timme i 5 dagar. 

 
Dispens för utländsk förpackning är beviljad av Läkemedelsverket till dess att 
läkemedel med korrekt märkning och bipacksedel finns att tillgå, dock längst till 
och med 2023-01-31. Dispensbeslut och svensk bipacksedel kommer att levere-
ras med varje förpackning. Svensk bipacksedel gäller där informationen skiljer 
sig mellan svensk och engelsk bipacksedel. Dispensen gäller för närvarande föl-
jande förpackning: 

- Paxlovid 150 mg + 100 mg filmdragerad tablett 
- Kartong för blister, 30 tabletter 
- Batchnr GC2118 
- Utgångsdatum 2023-02-28 

 
Produktinformation för Paxlovid finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014  
 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014
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Veklury (remdesivir) 
Socialstyrelsens lager är slut och beställning sker nu i ordinarie flöde via Gileads 
vnr 542115.  

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. 

 

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. 

 

mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
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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 
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. 

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

ver till koncentrat till infusionsvätska)  
 
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. 

 

Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2022-03-17 
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 ”vid behov, ta initiativ till att på nationell 
nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av pati-
enter som insjuknat i covid-19”. Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid 
behov fatta beslut om fördelning mellan huvudmännen”. Uppdraget är förlängt 
till och med juni 2022. 
 
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.  
 

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/
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Monoklonala antikroppar  

Evusheld (tixagevimab/cilgavimab) 
Evusheld levereras till Oriola under v. 11. Beställningar kan göras från och med 
21 mars och utleverans sker så snart som möjligt. Observera att de förpackningar 
som distribueras är hållbara till och med 2022-07-31.  
 
Profylaktisk behandling för en patient består av: 

- 1 förpackning (vnr 773524) innehållande tixagevimab 150 mg/cilgavimab 
150 mg injektionslösning, totalt 300 mg. Antalet förpackningar beror på 
dosering, som i licensbeslutet anges som 300-600 mg, dvs. 1-2 förpack-
ningar. 

 
Behandlingsriktlinjer tas fram av den nationella expertgruppen för covid-19-  
läkemedel. 
 
Generell licens för den specifika batchen av Evusheld finns, diarienummer  
5.2.1-2022-014357. Innehavaren av licensen är Apoteket AB. För att övriga apo-
teksaktörer ska kunna expediera läkemedlet till vården via rekvisition behöver de 
ansöka om licens och referera till den beviljade licensen. Enligt Läkemedelsver-
ket är handläggningstiden 3 arbetsdagar för en sådan ansökan. För aktörer som 
inte kan söka genom systemet KLAS – referera till diarienumret i ansökan till 
Läkemedelsverket. 

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 och imdevimab) 
Ronapreve finns inte att beställa. Ny leverans av Ronapreve beräknas under 
andra kvartalet 2022. 
 
Produktinformation för Ronapreve finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033   
 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033
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Antivirala medel 

Lagevrio (molnupiravir) 
Avtal om inköp finns och leverans kommer att ske efter att läkemedlet har god-
känts av EMA. Nytt informationsbrev kommer att skickas när leveransinformat-
ion finns tillgänglig. 

Veklury (remdesivir) 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. 

- 1 förpackning (vnr 786585) innehåller remdesivir 100 mg (pulver till 
koncentrat till infusionsvätska)  

 
Produktinformation för Veklury finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042  
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 
 

 

Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2022-02-11 
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 ”vid behov, ta initiativ till att på nationell 
nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av pati-
enter som insjuknat i covid-19”. Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid 
behov fatta beslut om fördelning mellan huvudmännen”. Uppdraget är förlängt 
till och med juni 2022. 
 
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  

Xevudy (sotrovimab) 
Xevudy är för närvarande slut i lager. En mindre mängd förpackningar finns på 
landets sjukhus och frågor om lagerstatus i regionerna kan ställas till Fyrläns re-
presentant Lisbet Norlander (Lisbet.Norlander@skane.se). 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042
mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
mailto:Lisbet.Norlander@skane.se
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Ny leverans beräknas komma till Oriola under vecka 7, och vidare distribution 
till sjukhusapoteken kan ske inom några dagar. Observera att tidigare restordrar 
tas bort ur systemet 2022-02-14 och att en mindre prisjustering kommer att gö-
ras, se Oriolas system för aktuell prisinformation. Nya beställningar kan registre-
ras fr.o.m. 2022-02-15, för leverans så snart läkemedlet finns tillgängligt.  
 
Behandling för en patient består av: 

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

 
Den kommande leveransen av Xevudy består av en ny trespråkig förpackning 
(engelska/tyska/franska), för vilken Läkemedelsverket har beviljat dispens. 
 
Produktinformation för Xevudy finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029  
 

Ronapreve (kasirivimab och imdevimab) 
Ronapreve finns inte längre att beställa. Ny leverans av Ronapreve beräknas un-
der andra kvartalet 2022. 
 
Produktinformation för Ronapreve finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033   
 

Antivirala medel 

Lagevrio (molnupiravir) 
Avtal om inköp finns och leverans kommer att ske efter att läkemedlet har god-
känts av EMA. Nytt informationsbrev kommer att skickas när leveransinformat-
ion finns tillgänglig. 
 

Veklury (remdesivir) 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. 

- 1 förpackning (vnr 786585) innehåller remdesivir 100 mg (pulver till 
koncentrat till infusionsvätska)  

 
Produktinformation för Veklury finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042  
 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042
mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
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Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2022-01-27 
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 ”vid behov, ta initiativ till att på nationell 
nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av pati-
enter som insjuknat i covid-19”. Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid 
behov fatta beslut om fördelning mellan huvudmännen”. Uppdraget är förlängt 
till och med juni 2022. 
 
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  

Xevudy (sotrovimab) 
Tillgången på Xevudy är mycket begränsad. En stor andel av tillgängliga för-
packningar finns ute på klinikerna. Den mindre andel som finns kvar hos Oriola 
ska endast beställas när klinikens lager är på väg att ta slut. Ny leverans är pla-
nerad till februari månad. Närmare besked om leveransdatum kommer i början 
av februari. Frågor om lagerstatus kan ställas till Fyrläns representant Lisbet 
Norlander (Lisbet.Norlander@skane.se). 
 
Behandling för en patient består av: 

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

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

Bamlanivimab och etesevimab 
Bamlanivimab och etesevimab finns inte längre att beställa. Socialstyrelsen pla-
nerar inga nya inköp av läkemedlet. 
 

mailto:Lisbet.Norlander@skane.se
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210507000029
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Ronapreve (kasirivimab och imdevimab) 
Ronapreve finns inte längre att beställa. Ny leverans av Ronapreve beräknas un-
der andra kvartalet 2022. 
 
Produktinformation finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033   
 

Antivirala medel 

Lagevrio (molnupiravir) 
Avtal om inköp finns och leverans kommer att ske efter att läkemedlet har god-
känts av EMA. Nytt informationsbrev kommer att skickas när leveransinformat-
ion finns tillgänglig. 
 

Veklury (remdesivir) 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. 

- 1 förpackning (vnr 786585) innehåller remdesivir 100 mg (pulver till 
koncentrat till infusionsvätska)  

 
Produktinformation finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042  
 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 
 

 

 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-12-14 
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 ”vid behov, ta initiativ till att på nationell 
nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av pati-
enter som insjuknat i covid-19”. Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid 
behov fatta beslut om fördelning mellan huvudmännen”. Uppdraget är förlängt 
till och med juni 2022. 
 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042
mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/


  
 

SOCIALSTYRELSEN         15(25) 

 

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  

Bamlanivimab och etesevimab 
Etesevimab finns nu inte längre att beställa. Det innebär att bamlanivimab inte 
heller är aktuellt för beställning annat än för kompletteringsbeställning till be-
fintlig etesevimab.  
 
Observera att distribuerade förpackningar av bamlanivimab har utgångsdatum 
2022-01-17 och ska användas innan dess. Socialstyrelsen planerar inga nya in-
köp av läkemedlet.  
 
Kombinationsbehandling för en patient består av: 

- 1 förpackning (vnr 787387) innehållande bamlanivimab 700 mg 
- 2 förpackningar (vnr 789714) innehållande etesevimab 700 mg 

Ronapreve (kasirivimab och imdevimab) 
Begränsad tillgång råder. Fördelning mellan huvudmännen tillämpas. Ny leve-
rans av Ronapreve beräknas under andra kvartalet 2022. 
 
Kombinationsförpackningen består av: 

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

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

Xevudy (sotrovimab) 
Vi har fått preliminärt besked om leverans av Xevudy till Oriola under v. 51. Be-
ställningar kan göras från och med 21 december och utleverans sker så snart som 
möjligt. Produktinformation finns tillgänglig på EMAs webbplats: 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/referral-pro-
cedures/article-53-opinions 
 
Behandling för en patient består av: 

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

 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211019000033
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures/article-53-opinions
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures/article-53-opinions
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Beredskapslicens för sotrovimab finns, diarienr. 5.2.1-2021-092864. Innehava-
ren av licensen är Apoteket AB. För att övriga apoteksaktörer ska kunna expedi-
era läkemedlet till vården via rekvisition behöver de ansöka om licens och refe-
rera till den beviljade licensen. Enligt Läkemedelsverket är handläggningstiden 3 
arbetsdagar för en sådan ansökan. För aktörer som inte kan söka genom systemet 
KLAS – referera till diarienumret i ansökan till Läkemedelsverket. 
 

Antivirala medel 

Veklury (remdesivir) 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. 

- 1 förpackning (vnr 786585) innehåller remdesivir 100 mg (pulver till 
koncentrat till infusionsvätska)  

 
Produktinformation finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200417000042  
 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 

 

 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-11-10 
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 ”vid behov, ta initiativ till att på nationell 
nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av pati-
enter som insjuknat i covid-19”. Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid 
behov fatta beslut om fördelning mellan huvudmännen”. Uppdraget är förlängt 
till och med juni 2022. 
 
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.  
 

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

Bamlanivimab och etesevimab 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller. Obser-
vera att tillgängliga förpackningar av bamlanivimab har utgångsdatum vid nyår 
och att beställningar därför ska avse att användas under 2021. Socialstyrelsen 
planerar inga nya inköp av läkemedlet. Kombinationsbehandling för en patient 
består av: 

- 1 förpackning (vnr 787387) innehållande bamlanivimab 700 mg 
- 2 förpackningar (vnr 789714) innehållande etesevimab 700 mg 

 

Kasirivimab och imdevimab 
Begränsad tillgång råder. Fördelning mellan huvudmännen tillämpas enligt tidi-
gare använd fördelningsnyckel för att säkerställa tillgången till avsedd patient-
grupp. Överväg att använda alternativet bamlanivimab/etesevimab till patienter 
som bedöms ha klinisk nytta av det (se Nationellt vårdprogram covid-19). Kom-
binationsbehandling för en patient består av: 

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

 
Observera att läkemedlet endast får användas vid den indikation som är fastställd 
i beredskapslicensen, vilken är baserad på EMA:s utlåtande enligt artikel 5.3 av-
seende användning. Följande indikation gäller: 
”Behandling av mild till måttlig covid-19 hos vuxna och barn över 12 år, som 
väger minst 40 kg, och som har hög risk för progression till svår covid-19. Detta 
inkluderar exempelvis patienter med underliggande sjukdomar som ger immun-
brist, eller som behandlas med läkemedel som sätter ned immunförsvaret.” 
 

Antivirala medel 

Veklury (remdesivir) 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. 

- 1 förpackning (vnr 786585) innehåller remdesivir 100 mg (pulver till 
koncentrat till infusionsvätska)  

 
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 
 

 

 

https://infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/treatments-covid-19/covid-19-treatments-article-53-reviews
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/treatments-covid-19/covid-19-treatments-article-53-reviews
mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
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Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-09-20 
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 ”vid behov, ta initiativ till att på nationell 
nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av pati-
enter som insjuknat i covid-19”. 
 
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  

Bamlanivimab och etesevimab 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. Kombinationsbehandling för en patient består av: 

- 1 förpackning (vnr 787387) innehållande bamlanivimab 700 mg 
- 2 förpackningar (vnr 789714) innehållande etesevimab 700 mg 

 
Socialstyrelsen önskar få information från regionerna om hur behovet av bam-
lanivimab och etesevimab ser ut framöver. Efterfrågan har den senaste tiden va-
rit mycket låg och vi ser nu över hur kvarvarande lager ska hanteras. Hållbar-
hetstiden för inköpt bamlanivimab går ut kring nyår. Observera att beredskaps-
licensen för etesevimab endast gäller för kombinationsbehandling med bamlani-
vimab. Vänligen inkom med era behov snarast möjligt, dock senast 1 oktober, 
till lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
 

Kasirivimab och imdevimab 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. Kombinationsbehandling för en patient består av: 

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

 

Antivirala medel 

Veklury (remdesivir) 
Finns tillgängligt och nuvarande beställningsförfarande hos Oriola gäller tills an-
nat meddelas. 

- 1 förpackning (vnr 786585) innehåller remdesivir 100 mg (pulver till 
koncentrat till infusionsvätska)  
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Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 
 
Har ni frågor hör av er till krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se 

 

 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-06-22 
Med anledning av pågående pandemi har Socialstyrelsen fått ett utökat Rege-
ringsuppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som 
insjuknat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”vid behov, ta initiativ till att på nat-
ionell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av 
patienter som insjuknat i covid-19”. 
 
I detta informationsbrev kommer Läkemedelskansliet informera om de läkemed-
len som Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De 
läkemedel som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för lä-
kemedel till hälso- och sjukvården.  

Monoklonala antikroppar  

Bamlanivimab och etesevimab 
Förtydligande angående beställning av etesevimab 
  
Etesevimab 1förpackning á 700mg har varunummer 789714, finns nu tillgäng-
ligt för leverans från Oriola under vecka 25.  
 
En dos etesevimab är 1400mg = 2 förpackningar. En förpackning kostar 3850 kr, 
vilket ger en total kostnad på 7700 kr för 1 dos etesevimab.  
 
Obs! Etesevimab och bamlanivimab beställs på separata varunummer.  
En beställning av kombinationsbehandlingen består av: 

- 1 förpackning bamlanivimab á 700mg, varunummer 787387  
- 2 förpackningar etesevimab á 700mg, varunummer 789714 

-  

 
  

mailto:lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/lakemedelskansliet/
mailto:krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se
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Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-05-27 
Med anledning av pågående pandemi har Socialstyrelsen fått ett utökat Rege-
ringsuppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som 
insjuknat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”vid behov, ta initiativ till att på nat-
ionell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av 
patienter som insjuknat i covid-19”. 
 
I detta informationsbrev kommer Läkemedelskansliet informera om de läkemed-
len som Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De 
läkemedel som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för lä-
kemedel till hälso- och sjukvården.  

Monoklonala antikroppar  

Bamlanivimab och etesevimab 
Etesevimab 700mg har varunummer 789714.  
Beställning av etesevimab kan påbörjas torsdag den 27 maj. Arbete med leverans 
och frisläppning inom Europa pågår.  
 
Beredskapslicens för etesevimab har beviljats av Läkemedelsverket och får end-
ast användas i kombination med bamlanivimab. 
 
En dos etesevimab är 1400mg = 2 vialer. En vial kostar 3850 kr, vilket ger en to-
tal kostnad på 7700 kr för 1 dos etesevimab.  
 
Obs! Etesevimab och bamlanivimab beställs på separata varunummer.  
En beställning av kombinationsbehandlingen består av: 

- 1 vial bamlanivimab á 700mg, varunummer 787387  
- 2 vialer etesevimab á 700mg, varunummer 789714. 

 

Casirivimab och imdevimab 
Casirivimab och imdevimab är nu tillgängligt. 

 
En beställning av kombinationsbehandlingen består av: 

- 1 förpackning med 1vial casirivimab och 1 vial imdevimab, varunum-
mer 778053. 

Beredskapslicenser 
Innehavaren av beredskapslicenserna för kombinationsbehandlingarna är Apote-
ket AB. För att övriga apoteksaktörer ska kunna expediera läkemedlen via rekvi-
sition behövs ansökan om licens och referera till de beviljade beredskapslicen-
serna. Obs! Bamlanivimab och etesevimab är två separata beredskapslicenser.  
 



  
 

SOCIALSTYRELSEN         21(25) 

 

Läkemedelsverket bedömer handläggningstiden till max 3 dagar. 
 

Har ni frågor hör av er till krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se 

 

 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-05-17 
Med anledning av pågående pandemi har Socialstyrelsen fått ett utökat Rege-
ringsuppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som 
insjuknat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”vid behov, ta initiativ till att på nat-
ionell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av 
patienter som insjuknat i covid-19”. 
 
I detta informationsbrev kommer Läkemedelskansliet informera om de läkemed-
len som Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De 
läkemedel som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för lä-
kemedel till hälso- och sjukvården.  

Monoklonala antikroppar  

Bamlanivimab och etesevimab 
Socialstyrelsen ingick avtal med Eli Lilly i februari för att säkra tillgång av bam-
lanivimab för behandling av covid-19.  
 
Beredskapslicens för etesevimab har beviljats av Läkemedelsverket och får end-
ast användas tillsammans med bamlanivimab. Avtal med Eli Lilly som ska säkra 
tillgång av etesevimab är klart. 
 
Leverans av etesevimab meddelas i särskild ordning.  

Casirivimab och imdevimab 
Beställningar går nu att göra på varunummer 778053.  
 
Läkemedelsverkets kvalitetssäkring är nu klar och produkten kan levereras till 
vården. Casirivimab och imdevimab kommer levereras till Socialstyrelsen kon-
signationslager denna vecka för vidare leverans till vården.  

 
Oriola uppdaterar i beställningssystemet information om när leverans kan ske till 
beställande apotek.  

 
Innehavaren av beredskapslicensen är Apoteket AB. För att övriga apoteksaktö-
rer ska kunna expediera läkemedlet via rekvisition behöver de ansöka om licens 
och referera till den beviljade beredskapslicensen.  

mailto:krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se
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Läkemedelsverket bedömer handläggningstiden till max 3 dagar. 
 

 
Har ni frågor hör av er till krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se 

 
 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-05-06 
Med anledning av pågående pandemi har Socialstyrelsen fått ett utökat Rege-
ringsuppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som 
insjuknat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”vid behov, ta initiativ till att på nat-
ionell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av 
patienter som insjuknat i covid-19”. 
 
I detta informationsbrev kommer Läkemedelskansliet informera om de läkemed-
len som Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De 
läkemedel som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för lä-
kemedel till hälso- och sjukvården.  
 

Antivirala medel 

Veklury (remdesivir) 
Inget nytt. Nuvarande beställningsförfarande ligger kvar.  
Varunummer: 786585 

Monoklonala antikroppar  

Bamlanivimab 
Socialstyrelsen ingick avtal med Eli Lilly i februari för att säkra tillgång av 
Bamlanivimab för behandling av covid-19.  
 
Beredskapslicens för etesevimab har beviljats av Läkemedelsverket och får end-
ast användas tillsammans med bamlanivimab. Socialstyrelsen arbetar för att 
säkra tillgången av etesevimab. Leverans av etesevimab meddelas i särskild ord-
ning.  

Casirivimab och imdevimab 
Oriolas varunummer för casirivimab och imdevimab är 778053. 
Kvalitetssäkring pågår fortfarande. Preliminärt försäljningsdatum kan inte fast-
ställas. 
Innehavaren av beredskapslicensen är Apoteket AB. För att övriga apoteksaktö-
rer ska kunna expediera läkemedlet via rekvisition behöver de ansöka om licens 
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och referera till den beviljade beredskapslicensen. Läkemedelsverket bedömer 
handläggningstiden till max 3 dagar. 
 

 
Har ni frågor hör av er till krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se 

 
Informationsbrev från Läkemedelskansliet, 
2021-04-23 
Med anledning av pågående pandemi har Socialstyrelsen fått ett utökat Rege-
ringsuppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som 
insjuknat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”vid behov, ta initiativ till att på nat-
ionell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av 
patienter som insjuknat i covid-19”. 
 
I detta informationsbrev kommer Läkemedelskansliet informera om de läkemed-
len som Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De 
läkemedel som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för lä-
kemedel till hälso- och sjukvården.  
 

Antivirala medel 

Veklury (remdesivir) 
Ramavtalet angående inköp av Veklury har inte förlängts då det inte längre före-
ligger en restsituation.  
Nuvarande beställningsförfarande ligger kvar tills annat meddelas. 

Monoklonala antikroppar  

Bamlanivimab 
Socialstyrelsen ingick avtal med Eli Lilly i februari för att säkra tillgång av bam-
lanivimab för behandling av covid-19.  
 
Nu är också ramavtal mellan EU och Lilly för deras kombinationsprodukt (bam-
lanivimab + etesevimab) klart. Socialstyrelsen arbetar för att ta in denna och ini-
tialt även möjliggöra inköp av endast etesevimab för att komplettera befintligt 
lager av bamlanivimab.  

Casirivimab och imdevimab 
Ramavtal mellan EU och Roche är klart angående inköp av casirivimab och 
imdevimab för behandling av covid-19. Socialstyrelsen har gjort ett avrop på ra-
mavalet för säkra tillgången av läkemedlet till Sverige.  
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Socialstyrelsen har anmodat om beredskapslicens för läkemedlet hos Läkeme-
delsverket för detta ändamål och fått den godkänd.  

 
Innehavaren av licensen är Apoteket AB. För att övriga apoteksaktörer ska 
kunna expediera läkemedlet till vården via rekvisition behöver de ansöka om li-
cens och referera till den beviljade beredskapslicensen. Enligt Läkemedelsverket 
är handläggningstiden max 3 dagar för en sådan ansökan. 
 
Preliminärt försäljningsdatum 10 maj. Vi återkommer när datum och varunum-
mer för beställning är fastställt. 

 
Har ni frågor hör av er till krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se 

 

Informationsbrev från Läkemedelskansliet 
2021-04-16 
Med anledning av pågående pandemin har Socialstyrelsen fått ett utökat Rege-
ringsuppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som 
insjuknat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”vid behov, ta initiativ till att på nat-
ionell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av 
patienter som insjuknat i covid-19”. 
 
I detta informationsbrev kommer läkemedelskansliet informera om de läkemed-
len som Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De 
läkemedel som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för lä-
kemedel till hälso- och sjukvården.  

Antivirala medel 

Veklury (remdesivir) 
Ramavtalet angående inköp av Veklury har inte förlängts då det inte längre före-
ligger en restsituation och därmed bör inköpen gå via de ordinarie kanalerna. I 
befintliga lager i Sverige finns för närvarande Veklury som uppskattas räcka till 
sex till tio månaders användning.  

Monoklonala antikroppar  

Bamlanivimab 
Socialstyrelsen ingick avtal med Eli Lilly i februari för att säkra tillgång av bam-
lanivimab för behandling av covid-19. Läkemedlet bamlanivimab finns idag till-
gängligt för behandling av covid-19 patienter i Sverige. 
Det pågår även dialog med företaget om tillgång till deras kombinationsprodukt 
(bamlanivimab + etesevimab).  

mailto:krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se
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Casirivimab och imdevimab 
Ramavtal mellan EU och Roche är klart angående inköp av casirivimab och 
imdevimab för behandling av covid-19. Det betyder att Socialstyrelsen har på-
börja processen med att göra avrop och sluta ett lokalt avtal för att säkra till-
gången av läkemedlet till Sverige. Socialstyrelsen har anmodat om en bered-
skapslicens för läkemedlet hos Läkemedelsverket för detta ändamål och fått den 
godkänd.   
Det finns förtillfället inget fastställt datum för när leveranser av läkemedlet till 
Sverige kan genomföras.  

 
Har ni frågor hör av er till krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se 
 

 

mailto:krisledning.lakemedel@socialstyrelsen.se
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