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Australien subventionerar Camurus läkemedel 
Buvidal® för behandling av opioidberoende 

− Australiensiska regeringen investerar över 40 miljoner dollar för att ge 
patienter tillgång till två nya mediciner genom förmånssystemet PBS 
 

Lund — 26 augusti 2019 — Australiens hälsominister Greg Hunt har meddelat att Camurus 
läkemedel Buvidal® (buprenorfin) vecko- och månadsdepå kommer att ingå i den australiska 
läkemedelsförmånen, PBS. Det innebär att Buvidal® från och med den 1 september 
subventioneras fullt ut vid underhållsbehandling av opioidberoende.1,2 

Fler än 110 000 australiensare uppskattas vara beroende av opioider och dödligheten i överdoser 
fortsätter att öka.3,4 Omkring 50 000 personer får behandling för sitt beroende varje dag runt om i 
Australien. 

I sitt uttalande lyfter den australiensiska hälsoministern fram att Buvidal® erbjuder en mer flexibel 
behandlingslösning för opioidberoende. Nuvarande behandling med daglig övervakad dosering 
kan ersättas med vecko- eller månadsinjektioner, vilket tar bort kostnadsbördan för daglig 
medicinering samt minskar behovet av resor till och från kliniker eller apotek.  

För vidare information, se https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/pbs-
support-for-end-of-life-care-and-opioid-dependency.  

 

Om Camurus 
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och 
marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska 
sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en 
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen 
innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. 
Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets 
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se 
www.camurus.se. 
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