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SAKEN 

Start av omprövning. 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) inleder härmed en omprövning för 

harmonisering av texter för förmånsbegränsningar.  
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SKÄL FÖR BESLUT ATT STARTA OMPRÖVNING 

Ett av TLV:s uppdrag är att kontinuerligt ompröva tidigare fattade beslut om 

subventionering av läkemedel.  

 

Med anledning av förändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som 

träder ikraft den 2 juni 2020 ser TLV ett behov av att harmonisera befintliga 

förmånsbegränsningar.  

 

Lagändringen möjliggör bland annat att läkemedel som förskrivits utanför förmånerna 

kan bytas på öppenvårdsapotek till ett utbytbart alternativ som ingår i 

läkemedelsförmånerna. Undantaget är om läkemedlet som ingår i förmånerna har en 

förmånsbegränsning. I dessa fall ska inget byte genomföras.  

 

Med harmoniserade förmånsbegränsningar menas att förmånsbegränsningar för 

samtliga läkemedelsförpackningar som har ett gemensamt referensbeslut, normalt ska 

vara desamma.  

 

Att förmånsbegränsningar inte är harmoniserade kan innebära att en 

läkemedelsförpackning felaktigt har eller saknar en förmånsbegränsning, eller att 

förmånsbegränsningen inte är korrekt. TLV har för avsikt att åtgärda dessa olikheter 

genom denna omprövning. De två först beskrivna fallen kan dessutom medföra att byte 

in i förmånerna förhindras på felaktiga grunder, respektive genomförs där det inte ska 

genomföras.  

 

För att möjliggöra att byten in i förmånerna sker på ett korrekt sätt, det vill säga inte 

förhindras av en förmånsbegränsning som inte borde finnas, eller genomförs eftersom 

en förmånsbegränsning felaktigt saknas, har TLV beslutat att genom denna 

omprövning, se över huruvida förmånsbegränsningarna är harmoniserade.  

 

De åtgärder som är aktuella är huvudsakligen av följande natur; 

 
- Borttagning av vissa begränsningstexter  

Där begränsningstexter inte längre är aktuella av olika skäl. Ett exempel på 
detta är när en omprövning resulterat i att begränsningstexter har tagits bort 
men att denna ändring inte har tilldelats samtliga relevanta förpackningar. Det 
kan också förekomma att en läkemedelsförpackning har fått en inaktuell 
begränsningstext.   
 

- Vissa läkemedel får en begränsningstext  
Om begränsningstexten av olika skäl saknas för läkemedelsförpackningar som 
skulle ha en begränsning behöver detta korrigeras. Det kan vara ett resultat av 
att begränsningstexten ”missades” vid senare ansökningar, eller då samtliga 
förpackningar som skulle få en begränsningstext som ett resultat av en tidigare 
omprövning, inte fått den nya begränsningen. 
 

- Justeringen av texter 
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Exempel på sådana justeringar kan vara att vi tar bort läkemedelsnamnen från 
begränsningstexterna. 

 
 

Om ytterligare läkemedelsförpackningar tillkommer inom det aktuella området under 

omprövningens gång kommer även dessa att inkluderas i utredningen. 

 

Berörda läkemedelsförpackningar och företag finns listade i bilaga 1.  

BESLUTSFATTARE OCH UTREDARE 

Beslut om start av omprövning har fattats av enhetschefen Jonathan Lind Martinsson. 

Föredragande har varit den medicinska utredaren Sara Emrooz. I utredningen deltar 

också utredaren Therese Gennevall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Lind Martinsson 

Enhetschef för läkemedelsenhet 2 

Avdelningen för värdebaserad prissättning
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Bilaga 1  

De produkter och förpackningar som den 11 mars 2020 ingår i omprövningen framgår av följande tabell: 

 

ATC-kod Namn 
Varunu
mmer NPL-förp. id Företag Nuvarande begränsningstext Ny begränsningstext 

A10BH01          Xelevia® 149381 20170316100047 2care4 ApS 0 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

A10BH01          Xelevia® 124077 20170316100054 2care4 ApS 0 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

A10BH01          Xelevia® 061328 20170316100061 2care4 ApS 0 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

C09DA01          
Klomentan 
Comp 100148 20100518100408 

Aristo Pharma 
Nordic ApS 

Subventioneras endast för 
patienter som provat men inte kan 
använda ACE-hämmare, eller som 
tillägg till ACE-hämmare. 0 

D05AX52          Daivobet® 088705 20071008100133 
LEO Pharma 
AB 

Subventioneras endast för lokal 
behandling av psoriasis i 
hårbotten. 

Beredningsformen gel 
subventioneras endast för lokal 
behandling av psoriasis i hårbotten. 

D05AX52          Dovobet 413119 20140523100130 
Medartuum 
AB 

Subventioneras endast för lokal 
behandling av psoriasis i 
hårbotten. 

Beredningsformen gel 
subventioneras endast för lokal 
behandling av psoriasis i hårbotten. 
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D05AX52          Dovobet 413119 20140826100066 
Medartuum 
AB 

Subventioneras endast för lokal 
behandling av psoriasis i 
hårbotten. 

Beredningsformen gel 
subventioneras endast för lokal 
behandling av psoriasis i hårbotten. 

D05AX52          Daivobet® 041516 20151201100038 
LEO Pharma 
AB 

Daivobet gel ingår i 
läkemedelsförmånerna endast för 
lokal behandling av psoriasis i 
hårbotten. 

Beredningsformen gel 
subventioneras endast för lokal 
behandling av psoriasis i hårbotten. 

L04AC13          Taltz 445654 20170622100014 Orifarm AB 

Subventioneras endast för 
behandling av måttlig till svår 
plackpsoriasis hos vuxna som inte 
svarat på systemisk behandling 
såsom ciklosporin, metotrexat eller 
PUVA (psoralen och ultraviolett A), 
eller när intolerans eller 
kontraindikationer föreligger mot 
sådana behandlingar. 

Subventioneras endast för 
behandling av vuxna patienter med:  
- måttlig till svår plackpsoriasis som 
inte svarat på systemisk behandling 
såsom ciklosporin, metotrexat eller 
PUVA (psoralen och ultraviolett A), 
eller när intolerans eller 
kontraindikationer föreligger mot 
sådana behandlingar.  
- aktiv psoriasisartrit som behandlats 
med en TNF-hämmare eller där detta 
inte är lämpligt. 

L04AC13          Taltz 372344 20170622100038 Orifarm AB 

Subventioneras endast för 
behandling av måttlig till svår 
plackpsoriasis hos vuxna som inte 
svarat på systemisk behandling 
såsom ciklosporin, metotrexat eller 
PUVA (psoralen och ultraviolett A), 
eller när intolerans eller 
kontraindikationer föreligger mot 
sådana behandlingar. 

Subventioneras endast för 
behandling av vuxna patienter med:  
- måttlig till svår plackpsoriasis som 
inte svarat på systemisk behandling 
såsom ciklosporin, metotrexat eller 
PUVA (psoralen och ultraviolett A), 
eller när intolerans eller 
kontraindikationer föreligger mot 
sådana behandlingar.  
- aktiv psoriasisartrit som behandlats 
med en TNF-hämmare eller där detta 
inte är lämpligt. 
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L04AC13          Taltz 375422 20170802100063 

Paranova 
Läkemedel 
AB 

Subventioneras endast för 
behandling av måttlig till svår 
plackpsoriasis hos vuxna som inte 
svarat på systemisk behandling 
såsom ciklosporin, metotrexat eller 
PUVA (psoralen och ultraviolett A), 
eller när intolerans eller 
kontraindikationer föreligger mot 
sådana behandlingar. 

Subventioneras endast för 
behandling av vuxna patienter med:  
- måttlig till svår plackpsoriasis som 
inte svarat på systemisk behandling 
såsom ciklosporin, metotrexat eller 
PUVA (psoralen och ultraviolett A), 
eller när intolerans eller 
kontraindikationer föreligger mot 
sådana behandlingar.  
- aktiv psoriasisartrit som behandlats 
med en TNF-hämmare eller där detta 
inte är lämpligt. 

N03AX16          LYRICA® 088093 20161130100375 Orifarm AB 

Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) 
generellt ångestsyndrom endast 
för de patienter som inte nått 
behandlingsmålet med antingen 
SSRI eller SNRI, eller då dessa 
inte är lämpliga av medicinska 
skäl. 3) generellt ångestsyndrom 
endast för de patienter som inte 
nått behandlingsmålet med 
antingen SSRI eller SNRI, eller då 
dessa inte är lämpliga av 
medicinska skäl. 

Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) 
neuropatisk smärta endast för de 
patienter som inte nått 
behandlingsmålet med vare sig TCA 
eller gabapentin, eller då dessa inte 
är lämpliga av medicinska skäl. 3) 
generellt ångestsyndrom endast för 
de patienter som inte nått 
behandlingsmålet med antingen 
SSRI eller SNRI, eller då dessa inte 
är lämpliga av medicinska skäl. 

N03AX16          LYRICA® 199642 20161130100450 
Medartuum 
AB 

Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) 
generellt ångestsyndrom endast 
för de patienter som inte nått 
behandlingsmålet med antingen 
SSRI eller SNRI, eller då dessa 
inte är lämpliga av medicinska 
skäl. 3) generellt ångestsyndrom 
endast för de patienter som inte 
nått behandlingsmålet med 
antingen SSRI eller SNRI, eller då 
dessa inte är lämpliga av 
medicinska skäl. 

Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) 
neuropatisk smärta endast för de 
patienter som inte nått 
behandlingsmålet med vare sig TCA 
eller gabapentin, eller då dessa inte 
är lämpliga av medicinska skäl. 3) 
generellt ångestsyndrom endast för 
de patienter som inte nått 
behandlingsmålet med antingen 
SSRI eller SNRI, eller då dessa inte 
är lämpliga av medicinska skäl. 
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N03AX16          LYRICA® 462799 20161130100443 
Medartuum 
AB 

Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) 
generellt ångestsyndrom endast 
för de patienter som inte nått 
behandlingsmålet med antingen 
SSRI eller SNRI, eller då dessa 
inte är lämpliga av medicinska 
skäl. 3) generellt ångestsyndrom 
endast för de patienter som inte 
nått behandlingsmålet med 
antingen SSRI eller SNRI, eller då 
dessa inte är lämpliga av 
medicinska skäl. 

Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) 
neuropatisk smärta endast för de 
patienter som inte nått 
behandlingsmålet med vare sig TCA 
eller gabapentin, eller då dessa inte 
är lämpliga av medicinska skäl. 3) 
generellt ångestsyndrom endast för 
de patienter som inte nått 
behandlingsmålet med antingen 
SSRI eller SNRI, eller då dessa inte 
är lämpliga av medicinska skäl. 

 


