
 
Erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i Skåne och Blekinge 

 

 

Bakgrund: Teduglutid (Revestive) är en GLP-2 (glucagonlike peptide 2)  

analog som har längre turnovertid än naturligt GLP 2. GLP-2 och teduglutid 

har en trofisk effekt på tunntarmen. Revestive har effekt vid kort tarm 

syndrom genom att vätske och näringsabsorption kan förbättras och 

iv behov minska. Kostnaden för preparatet är dock extremt hög, varför 

noggrann selektion av patienter är nödvändig för en rimlig 

kostnadseffektivitet. Optimal konventionell behandling är en 

grundförutsättning ´för att överväga användning av Revestive.    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

Metod: Vi utarbetade åt Region Skåne dokumentet ”Selektion av patienter 

för Revestivebehandling”. Exempel på motiv för sådan är mycket höga 

stomiflöden med åtföljande höga iv behov, infektionsbenägenhet, svåra 

problem med kärltillgång och komplexa fall av fistulerande Crohns sjukdom 

ofta med resttillstånd efter multipel kirurgi. Läkemedelsrådet beslutar om 

individuell finansiering utgående från de särskilda motiv som åberopas. 

Finansiering beviljas för 6 månader åt gången med krav på redovisning av 

utfall inför eventuell förlängning.   
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Summering  

Vi har behandlat 5 patienter med svårartade kort tarm syndrom med 

teduglutid (Revestive). Patienterna selekterades enligt kriterier som 

anges i Region Skånes dokument ”Selektion av patienter för 

teduglutidbehandling”. I tre av fyra fall med komplex Mb Crohn och 

hög stomi har betydande positiva resultat uppnåtts över ett år (Fall 

1-3). I det fjärde avbröts behandlingen pga otillräcklig effekt efter 6 

månader (Fall 5). Lovande resultat ses efter 2 månader i ett fall med 

extremkort tunntarm reanastomoserad till colon ascendens (Fall 4).      

 

Resultat: Tre patienter har 

uppvisat så bra resultat att fortsatt 

behandling efter ett år beviljats. 

Fall 4 uppvisar positivt resultat 

efter 2,5 månader (Se bilder!). I 

fall 5 avbröts behandlingen efter  

efter 6 månader. Denna patient 

had hög stomi pga komplex Mb 

Crohn, stora kärlaccess- och 

infektionsproblem, levercirrhos 

och diabetes. Behandlingens mål 

att övergå till peroral regim 

uppnåddes ej.   
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Hälsoekonomi: Revestive kostar  

2,3 miljoner/år. I fall 1, 2 , 3 och 4 

är vinsterna i form av arbetsförhet 

och minskade vårdkostnader 

stora, och prognosen kan 

påverkas positivt. För att 

ekonomiskt  försvara  

användningen måste dock stort 

värde tillskrivas även den ökade 

livskvaliteten, och principen att 

patienter med sällsynta diagnoser 

har samma rätt till bästa 

behandling som andra.   


