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

• beslutar om pris på och 
subvention av läkemedel 

och förbrukningsartiklar

• beslutar om subvention av

tandvård

• följer upp lönsamheten på

apoteksmarknaden



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 stiger.

Våra beslut frigör skattepengar som kan 
användas 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

• behovs- och solidaritetsprincipen

• människovärdesprincipen



Vi beslutar om nya läkemedel och 
omprövar redan fattade beslut

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

Efter utredning fattar vi beslut om läkemedlet 
ska ingå i högkostnadsskyddet.

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



Indikation för Triobe

Triobe är ett B-vitaminkomplex som innehåller 

• vitamin B12

• vitamin B6

• folsyra

Triobe är godkänt av Läkemedelsverket för att förebygga 
symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid 
otillräckligt födointag eller malabsorption, framförallt hos äldre



Fakta om brist på B-vitamin

• B-vitaminer behövs bland annat för celldelning, inklusive 
nybildning av både vita och röda blodkroppar

• Vanliga symtom vid B-vitaminbrist är blodbrist, yrsel, 
minnesstörning, känselbortfall och onormal trötthet

• B-vitaminbrist kan bero på ensidigt födointag, försämrad 
möjlighet att ta upp det aktuella vitaminet eller vid ökat behov

• Vanligaste orsaken till vitamin B12-brist är kronisk magkatarr

• Vitamin B 12-brist är relativt vanligt hos äldre

• Patienter med långtidsbehandling med protonpumpshämmare 
eller metformin kan få försämrat upptag av vitamin B12 



Förebygga B-vitaminbrist

• Näringsrik kost är oftast tillräckligt för att förebygga 
B-vitaminbrist

• Endast i utvalda fall och för särskilda riskgrupper kan 
förebyggande behandling med B-vitaminpreparat vara 
motiverad

• B-vitaminbrist är dessutom behandlingsbart 



Motiv till beslut om att Triobe inte 
längre ska subventioneras
• Läkemedelsbehandling för att uteslutande förebygga
B-vitaminbrist inte tillräckligt angeläget att subventionera. Patienter 
med svårare sjukdomar prioriteras. Brist på B-vitamin är dessutom 
behandlingsbart. 

•Nyttan av Triobe svarar inte mot kostnaden. Det finns andra 
subventionerade läkemedel som innehåller högre doser av de 
ingående vitaminerna, som kostar mindre och som även kan 
användas för att behandla brist, inte bara förebygga brist.

• Under 2009 subventionerade samhället försäljning av Triobe med 
cirka 35 miljoner kronor.



Förankring av beslutsunderlaget

TLV har lämnat beslutsunderlaget 
för Triobe för synpunkter till:

• Läkemedelsverket

• SBU

• Socialstyrelsen

• Sveriges kommuner och 
landsting (LFG)

• Brukarorganisationer 



Beslutet träder i kraft 1 augusti 2010
Information på www.tlv.se/triobe

• Broschyr om TLV:s beslut om Triobe som pdf

• Besluten i sin helhet

• Powerpoint-presentation

• Frågor- och svarsdokument

Frågor kan också ställas till medicinsk utredare och 
projektledare:
Anja Wikström

Beställ broschyren: registrator@tlv.se
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