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Dessa läkemedel har TLV granskat
Triptanläkemedel har indikationen akut behandling av migrän med eller 
utan aura hos vuxna.

TLV har granskat subventionen av följande triptanläkemedel:

• Almogran (almotriptan) Almogran (almotriptan) 

• Imigran (sumatriptan) stolpiller, nässpray och för injektion 

• Imigran Novum (sumatriptan)

• Maxalt (rizatriptan)• Maxalt (rizatriptan)

• Naramig (naratriptan)

• Relpax (eletriptan)

l• Zomig (zolmitriptan)

Samtliga finns som tabletter. Vissa finns även som munsönderfallande 
tablett, nässpray, för injektion och som stolpiller. 



Skillnader och likheter mellan triptaner

• Inga avgörande skillnader mellan de triptanläkemedel som 
ingår i högkostnadsskyddet avseende:ingår i högkostnadsskyddet avseende:

• medicinsk effekt

• biverkningarg

• Stor prisskillnad mellan generiskt sumatriptan och övriga 
triptanläkemedeltriptanläkemedel



Generiskt sumatriptan har lägre pris

Patentskyddet för Imigran (sumatriptan) har löpt ut.
Nu finns generiskt sumatriptan för förskrivning med subvention  Nu finns generiskt sumatriptan för förskrivning med subvention. 

Detta har påverkat priset på sumatriptan.

D k t d D k t d D k t d dDoskostnad 
behandling med
generiskt 
sumatriptan

Doskostnad 
behandling med
Imigran Novum

Doskostnad andra 
triptanläkemedel än 
generiskt 
sumatriptan ochsumatriptan sumatriptan och 
Imigran Novum

5 kronor 55 kronor Mellan 47 och 184 
kkronor

Ovanstående prisuppgifter är avrundande.



Imigran Novum utesluts ur 
högkostnadsskyddethögkostnadsskyddet
• Generiskt sumatriptan finns tillgängligt i högkostnadsskyddet 
till en tiondel av priset jämfört med Imigran Novumtill en tiondel av priset jämfört med Imigran Novum

• Dyra läkemedel ska inte subventioneras när det finns alternativ y
med samma innehåll till ett avsevärt lägre pris

Besl tet att tesl ta Imigran No m kommer att frigöra 15 • Beslutet att utesluta Imigran Novum kommer att frigöra 15 
miljoner kronor per år. Det är pengar som kan användas till 
andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården



Samtliga triptaner utom sumatriptan 
får begränsad subventionfår begränsad subvention
TLV har beslutat att begränsa subventionen för samtliga 
triptanläkemedel utom för sumatriptan:triptanläkemedel utom för sumatriptan:

Vid nyinsättning för behandling av vuxna patienter med 
i ä  i å  läk dl t i läk d l fö å  d t fö  migrän ingår läkemedlet i läkemedelsförmånerna endast för 

patienter som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan 
i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i 

bl f i l litablettform inte är lämplig.



Motiv till beslut
• Dyra läkemedel ska inte subventioneras som förstahandsalternativ när det 
finns alternativ med likartat innehåll till ett avsevärt lägre prisg p

• Generiskt sumatriptan i tablett kostar en tiondel jämfört med övriga 
triptanläkemedel i högkostnadsskyddet

• Migrän har en påtagligt negativ inverkan på patientens livskvalitet

• Det behövs en sortimentsbredd av triptanläkemedel i olika beredningsformer i 
högkostnadsskyddet

• Det finns inga avgörande skillnader i varken medicinsk effekt eller 
biverkningsprofil mellan de triptanläkemedel som ingår i högkostnadsskyddet

• Det går inte att på förhand avgöra vilket triptanläkemedel som är bäst lämpat



Besluten frigör minst 
15 miljoner kronor15 miljoner kronor
TLV:s granskning av triptanläkemedel har resulterat i 

i ä k i  i  i kt t i t  • prissänkningar i gruppen generiskt sumatriptan 

• 15 miljoner kronor per år frigörs när Imigran Novum utesluts 
ur högkostnadsskyddetg y



Externa experter i detta beslut
• Elisabeth Waldenlind, docent, överläkare i neurologi

• Mats Elm, distriktsläkare



Förankring av beslutsunderlaget

TLV har inhämtat synpunkter på 
b l d l  fö  i  id beslutsunderlaget för triptaner vid 
migrän från:

• Läkemedelsverket

• SBU

• Socialstyrelsen

• Sveriges kommuner och 
landsting (LFG)

• BrukarorganisationerBrukarorganisationer



Beslutet träder i kraft 15 oktober 2010
Information på www.tlv.se/triptan

• Broschyr i pdf om TLV:s beslut om triptanläkemedel

• Besluten i sin helhet

• Powerpoint-presentation

• Frågor- och svarsdokumentg

Frågor kan också ställas till medicinsk utredare och 
projektledare:projektledare:
Jeanette Lagerlund

Beställ broschyren: registrator@tlv.se



Det här gör TLV
kortfattat om TLV:s uppdrag



Det här gör TLV
TLV är en myndighet under 
Socialdepartementet som:

• beslutar om pris på och • beslutar om pris på och 
subvention av läkemedel 

och förbrukningsartiklar

b l   b i  • beslutar om subvention av

tandvård

• bidrar till ökad service och 
tillgänglighet på apotek



Våra syften
Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar 
som går till läkemedel och tandvård. 

Vi  ska bidra till ökad tillgänglighet och service på apotek, utan 
att läkemedelskostnaderna för patient och landsting stigeratt läkemedelskostnaderna för patient och landsting stiger.

Våra beslut frigör skattepengar som kan 
an ändas till andra angelägna områden inomanvändas till andra angelägna områden inom 
hälso- och sjukvården.



Våra beslutskriterier
När vi beslutar om ett läkemedel ska subventioneras tar vi 
bland annat hänsyn till:

• kostnadseffektivitet

b h h lid i i i• behovs- och solidaritetsprincipen

• människovärdesprincipen



Vi beslutar om nya läkemedel och 
omprövar redan fattade beslutomprövar redan fattade beslut

Läkemedelsföretag ansöker om pris och 
subvention för nya läkemedel i subvention för nya läkemedel i 
högkostnadsskyddet hos oss. 

Eft  t d i  f tt  i b l t  läk dl t Efter utredning fattar vi beslut om läkemedlet 
ska ingå i högkostnadsskyddet.

Vi å  k å i  h l  d t b ti d  Vi går också igenom hela det subventionerade 
läkemedelssortimentet för att pröva om 
läkemedel ska få behålla sin subvention. 

Tidplan och information på 
www.tlv.se/genomgang


