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Medicintilskudsnævnets indstilling – Selincro
H. Lundbeck A/S har ansøgt om generelt tilskud til Selincro den 16. maj 2013. Sagen blev behandlet på vores møde den 18. juni 2013.
Vi indstiller under henvisning til de kriterier, der gælder ved afgørelse af, om der skal ydes generelt
tilskud til et lægemiddel, at lægemidlet:
Selincro
(tabletter med indhold af nalmefen i styrken 18 milligram)
ikke får generelt tilskud, herunder generelt klausuleret, i henhold til sundhedslovens § 144, stk. 1 og
2.
Selincro er godkendt til reduktion af alkoholforbruget hos voksne alkoholafhængige patienter, som
har et stort alkoholforbrug (Drinking Risk Level (DRL)) uden fysiske abstinenssymptomer, og som
ikke kræver øjeblikkelig afrusning.
Selincro bør kun ordineres sammen med løbende psykosocial støtte, der fokuserer på at fremme
overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget.
Vi begrunder vores indstilling i relation til generelt tilskud med, at der er nærliggende risiko for, at
Selincro vil blive anvendt som førstevalg uden for den godkendte indikation. Vi mener således, at
der vil være risiko for, at Selincro ordineres til alkoholafhængige patienter uden at disse patienter
samtidig modtager psykosocial støtte, hvilket efter vores vurdering vil være meget uhensigtsmæssigt.
Vi finder ikke, at det er muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper, til behandling af hvilke, Selincro opfylder kriterierne for generelt tilskud. Begrundelsen herfor er som ovenfor
nævnt. Vi kan derfor ikke indstille Selincro til generelt klausuleret tilskud.
De øvrige lægemidler til behandling af alkoholafhængighed har ikke generelt tilskud, Antabus har
dog generelt tilskud. Ligesom for disse lægemidler vil det være muligt for de behandlende læger at
søge om enkelttilskud til de patienter, lægerne vælger at ordinere Selincro til i tillæg til løbende
psykosocial støtte.
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