Till dig som tar läkemedlet Nexium
– läkemedlet Nexium enterotabletter kommer att uteslutas ur högkostnadsskyddet
Du som behandlas mot halsbränna, sura uppstötningar eller magsår och tar medicinen
Nexium i formen enterotabletter kommer att behöva se över din medicinering tillsammans
med en läkare före den 15 januari 2011. Den 15 januari 2011 kommer Nexium enterotabletter
att uteslutas ur högkostnadsskyddet. Den här skriften presenterar bakgrunden till
förändringen och vilka läkemedel med motsvarande effekt som finns i högkostnadsskyddet.

Flera likvärdiga läkemedel i högkostnadsskyddet mot sår i matstrupen och
magsår
TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, är en myndighet som beslutar om vilka läkemedel som
ingår i högkostnadsskyddet. TLV har granskat den statliga subventionen av läkemedlet
Nexium eftersom det är stor prisskillnad mellan Nexium och de tre andra läkemedelssorter
som också ingår i högkostnadsskyddet och ger motsvarande medicinsk effekt. De tillhör
allihop läkemedelsgruppen protonpumpshämmare, PPI, som används för att hämma
produktionen av syra i magsäcken.

Flera läkemedel med motsvarande medicinsk effekt till lägre pris
De tre andra läkemedel i högkostnadsskyddet som används som Nexium är läkemedel med
någon av de aktiva substanserna omeprazol, lansoprazol eller pantoprazol. De ger
motsvarande effekt som Nexium, men Nexium är minst sex gånger dyrare. Därför utesluts
Nexium enterotabletter 20 mg och 40 mg ur högkostnadsskyddet. Dyra läkemedel ska inte
subventioneras när det finns billigare alternativ med likvärdig medicinsk effekt.

Nexium utesluts den 15 januari 2011
Du som berörs av det här beslutet har två alternativ:



Du kan kontakta din läkare för att diskutera om du bör få ett annat läkemedel eller
rekommenderas annan behandling
Du kan själv stå för hela kostnaden för läkemedlet.

Läkemedel ska vara värda sitt pris
TLV:s uppdrag är att se till så att de läkemedel som finns i högkostnadsskyddet ger mesta
möjliga hälsa för de skattemedel som går till subvention av läkemedel. Det betyder att ett
dyrare läkemedel måste tillföra mer nytta för patienten jämfört ett som är billigare. Vid lika
effekt men mycket olika pris är det inte rimligt att låta skattemedel gå till subvention av det
dyrare eftersom dessa pengar kan användas till annat inom hälso- och sjukvården, till exempel
till att subventionera nya, mer kraftfulla läkemedel eller läkemedel där annan behandling
saknas.
Mer information
Mer information om TLV:s granskning av Nexium enterotabletter finns på www.tlv.se/nexium

