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Frågor och svar 
TLV:s beslut att utesluta Triobe ur högkostnadsskyddet 

 
1. Mot vilken sjukdom används läkemedlet Triobe? 
Triobe används inte vid ett sjukdomstillstånd utan för att förebygga symtomgivande brist på vitamin 
B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt kostintag, framförallt hos äldre. 
 
2. Vad innehåller Triobe? 
Triobe innehåller en kombination av vitaminerna B6, B12 och folsyra.  
 

3. Hur många tar Triobe? 
Cirka 70 000 patienter behandlades med Triobe under 2009. 

 
4. Vad kostar det att använda Triobe? 
En förpackning på 100 tabletter kostar 170 kronor. I normalfallet rekommederas ett intag på 
1 tablett/dag. 

 
5. Varför behöver man B-vitamin och folsyra? 
B-vitaminer är viktiga för att kroppen ska fungera bra. B-vitaminer behövs bland annat för att bilda 
röda blodkroppar. Folsyra behövs vid celldelning och vid nybildning av både vita och röda 
blodkroppar. 
 

6. Hur märks det att man har brist på vitamin B12, B6 och folsyra? 
Vanliga symtom vid B-vitaminbrist är blodbrist, yrsel, minnesstörningar, känselbortfall och onormal 
trötthet. 
 

7. Vem drabbas av brist på någon typ av vitamin B12, B6 och folsyra? 
Den vanligaste orsaken till vitamin B12-brist är kronisk magkatarr (atrofisk gastrit) som är relativt 
vanligt hos äldre. B-vitaminbrist kan också uppkomma om man äter ensidig kost eller om man lider av 
glutenintolerans eller andra autoimmuna sjukdommar. Brist på folsyra kan exempelvis uppstå vid 
graviditet. 
 
Vissa läkemedel påverkar också kroppens förmåga att tillgodogöra sig B-vitamin. Patienter som står på 
långtidsbehandling med protonpumpshämmare eller metformin kan få ett försämrat upptag av 
vitamin B12. 
 
8. Varför utesluts Triobe ur högkostnadsskyddet? 
Det är inte rimligt att subventionera ett läkemedel som uteslutande ska användas för att förebygga  
B-vitaminbrist. Behandling av svårare sjukdomar har högre prioritet. Det finns dessutom  
andra mer kostnadseffektiva och bättre behandlingsalternativ till Triobe.  
 
9. Varför har TLV tidigare beslutat om att subventionera Triobe? 
TLV har aldrig beslutat att subventionera Triobe. Det är ett beslut som fattades innan myndigheten 
bildades 2002. 
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10. Vilka läkemedel ska de som använder Triobe använda istället? 
TLV utfärdar inga behandlingsrekommendationer, det är behandlande läkare som beslutar om lämplig 
behandling i det enskilda fallet. 
 
För många patienter räcker det med ett näringsrikt kostintag för att förebygga B-vitaminbrist. Endast i 
utvalda fall och för särskilda riskgrupper kan förebyggande behandling med B-vitaminpreparat vara 
motiverad. Det finns då flera alternativ både inom och utanför högkostnadsskyddet att välja mellan. 

 
11. Många äldre har behov av kosttillskott, till exempel av B-vitamin. Vad ska de 

övergå till? 
TLV utfärdar inga behandlingsrekommendationer, det är behandlande läkare som beslutar om lämplig 
behandling i det enskilda fallet. Det finns flera alternativ både inom och utanför högkostnadsskyddet 
att välja mellan. 
 
 
 
 

 


