
 REKOMMENDATION   

 

 

  

   

 10.12.2015   

 

 

Kyrkogatan 14, Helsingfors 

PB 33, 00023 STATSRÅDET 

www.palveluvalikoima.fi 

 

Telefon 0295 16001 

 

e-post: 

palveluvalikoima@stm.fi 

 

 

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens rekommendation:  

Behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken med intravitreal bevaci-

zumab hör till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården 

i Finland. 
 

Frågeställning Hör behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken med intravitreal 

bevacizumab till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och 

sjukvården i Finland? 

Rekommendation Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården rekommenderar att behand-

ling av våta åldersförändringar i gula fläcken (AMD) med intravitreal be-

vacizumab tillhör tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och 

sjukvården i Finland. 

 

M
o
ti

v
er

in
g
a
r 

Hälsoproblemets all-

var 

AMD är den vanligaste orsaken till synskador hos personer över 55 år. 

Utan vård leder AMD till en grav synskada och sjukdomen framskrider 

ofta snabbt under några veckor–månader. 

 

Effekt Bevacizumab är en effektiv behandling av AMD som förbättrar syn-

förmågan. Det är lika effektivt i behandlingen av AMD som ranibi-

zumab och aflibercept som används intravitrealt. 

 

Säkerhet Bevacizumab är lika säker i behandlingen av AMD som ranibi-

zumab och aflibercept. Färre än 1 procent av de som behandlas med 

bevacizumab får allvarliga skador i ögonen, samma gäller för de 

som behandlas med ranibizumab och aflibercept. 
 

Kostnader Bevacizumab är till sina kostnader det förmånligaste av de preparat som 

används intravitrealt för att behandla AMD. Kostnaderna för ranibizumab 

och aflibercept är cirka 20 gånger så stora som kostnaderna för bevaci-

zumab. Enligt en utredning gjord av Fimea var kostnaderna för en dos på 

sjukhusen i Finland 2014 följande: bevacizumab 16─49 euro, ranibizumab 

664─889 euro, aflibercept 683─830 euro. 

 

Etiska aspekter Bevacizumab används i behandlingen av AMD även om tillverkaren inte 

har ansökt om försäljningstillstånd för preparatet för behandling av AMD. 

Bevacizumab är det preparat som längst använts för intravitreal behandling 

av AMD i Finland: preparatet har använts för att behandla AMD från 

2006.   

  

Diagnos (ICD-10)-koder Åt-

gärdskoder 
(Finlands åtgärdsklassificeringar*)  

Diagnoskod (ICD-10): H35.31 

Åtgärdskod ”Injektion av läkemedel i glaskroppen” CKD05 

 

Länkar till bakgrunds-

materialet 

länk till Fimeas utredning ”Biologiset lääkkeet silmänpohjan kostean 

ikärappeuman hoidossa” (2015) ; länk till sammandraget  

 

 
*baserar sig på den nordiska åtgärdsklassificeringen (NCSP, Nordic Classification of Surgical Procedures) 

http://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/1950230/FIMEAn+selvitys+Biologiset+lääkkeet+silmänpohjan+kostean+ikärappeuman+hoidossa
http://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/1950230/FIMEAn+selvitys+Biologiset+lääkkeet+silmänpohjan+kostean+ikärappeuman+hoidossa
http://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/1950230/Yhteenveto_Silmänpohjan+kostean+ikärappeuman+hoito+bevasitsumabilla.pdf/c8443a74-b16c-4d7d-b3e5-4f163e0127fc
http://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/1950230/Yhteenveto_Silmänpohjan+kostean+ikärappeuman+hoito+bevasitsumabilla.pdf/c8443a74-b16c-4d7d-b3e5-4f163e0127fc

