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Bakgrund
TLV inledde en omprövning av ARB-läkemedlen förra våren för att:

• Cozaar med den verksamma substansen losartan förlorade patentet i 
februari/mars 2010 och att det nu finns generika till väsentligt lägre priser. 
Cozaar är ett av ARB-läkemedlen.

•ARB-läkemedlen säljer för stora summor pengar; under 2010 uppgick 
försäljningen till drygt 800 miljoner kronor.

I den här omprövningen har TLV valt att enbart titta på substansen losartan och 
losartan i kombination med hydroklortiazid. Övriga ARB-läkemedel får vi se 
över i ett senare skede om det bedöms motiverat med tanke på att patenten för 
dessa snart kommer att gå ut.



Slopad begränsning

TLV tar bort begränsningen på losartan som innebär att substansen 
endast subventionerades för patienter som prövat men inte kunde 
använda ACE-hämmare. 

Anledningen till att vi tagit bort begränsningen är att Cozaar förlorat 
sina patent och det finns generiskt losartan att tillgå. Tidigare var 
prisskillnaden så pass stor att behandling med losartan inte ansågs 
kostnadseffektiv för den generella patientpopulationen. När det nu 
finns generiskt losartan i samma prisnivå som ACE-hämmare behövs 
det inte längre någon begränsning. 



Cozaarprodukterna ingår inte 
längre i  högkostnadsskyddet
TLV har granskat subventionen för Cozaarprodukterna: Cozaar, Cozaar
Comp och Cozaar Comp Forte och kommit fram till att: 

Cozaarprodukterna inte längre ska subventioneras av samhället. 
Cozaarprodukterna kostar upp till tio gånger mer än generiskt losartan
som ingår i högkostnadsskyddet. Besluten kan frigöra 40 miljoner kronor. 
Det är skattepengar som kan användas till andra angelägna områden 
inom hälso- och sjukvården.



Generika

Det finns ett flertal generika som innehåller exakt samma aktiva 
substanser som Cozaarprodukterna. Det vill säga losartan eller 
losartan i kombination med hydroklortiazid i olika doser.  Detta 
innebär att de har samma medicinska effekt. Läkemedelsverket har 
bedömt läkemedlen som medicinskt likvärdiga och de är utbytbara.

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/�


Vad innebär beslutet?

Att förskrivare måste skriva ut generiska losartan för att 
patienterna ska få subvention

Förskrivare som vill att patienter ska få substansen losartan 
subventionerat måste skriva ut generiskt losartan. Om man fortsätter 
att skriva Cozaar på recepten kommer inte utbyte på apoteken att 
kunna ske och patienten får då betala hela läkemedelskostnaden själv. 

Därför är det väldigt viktigt att skriva ut generiskt losartan som ingår i  
högkostnadsskyddet. 



Losartan mot högt blodtryck

• Cozaar innehåller den verksamma substansen losartan. Losartan är en 
angiotensin II-receptorblockerare (ARB) som sänker blodtrycket genom 
att slappa av muskulaturen i blodkärlen. 

• Cozaar Comp och Cozaar Comp Forte innehåller förutom losartan
även substansen hydroklortiazid. Hydroklortiazid sänker blodtrycket 
dels genom att en större mängd vatten än vanligt avlägsnas från blodet, 
och dels genom att vissa blodkärl i kroppen vidgas.



Berörda patienter

Det är cirka 150 000-200 000 individer som står på preparat 
som innehåller losartan. Av dessa uppskattas mellan 20 000 
och 30 000 individer stå på Cozaarpreparat.



Takpris på losartan

Cozaarprodukterna är upp till 10 gånger dyrare än befintliga 
läkemedelskopior. För att inte behöva betala ett överpris för våra 
läkemedel sätter vi ett takpris. 

Priserna får variera under takpriset. Detta för att stimulera 
konkurrensen och därmed pressa priserna. 



Sammanfattning

• Besluten innebär att losartan kommer att finnas kvar i 
högkostnadsskyddet utan begränsning. 
• Förskrivare måste förskriva generiskt losartan för att losartan ska 
subventioneras. 
• Besluten förväntas frigöra 40 miljoner kronor. Det är pengar som kan 
användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.



Förankring av beslutsunderlaget

TLV har lämnat beslutsunderlaget för losartan för synpunkter till:

• Läkemedelsverket

• SBU

• Socialstyrelsen

• Sveriges kommuner och landsting (LFG)

• Brukarorganisationer 



Beslutet träder i kraft 1 maj 2011
Information på www.tlv.se/cozaar

• Besluten i sin helhet

• Broschyr i pdf om TLV:s beslut om Cozaar

• Powerpoint-presentation

• Frågor- och svarsdokument

Frågor kan också ställas till: Catharina Strömbäck 

E-post: catharina.stromback@tlv.se
Tfn: 08-568 420 72

mailto:catharina.stromback@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 
subvention av läkemedel och
förbrukningsartiklar

• beslutar om subvention av

tandvård

• bidrar till god service och 
tillgänglighet på apotek

Vårt mål är att få ut mesta möjliga 
hälsa för skattepengarna.



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

Vi  ska bidra till god 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 en produkt 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 hos oss om pris och 
subvention för nya produkter i högkostnadsskyddet. 

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

Vi går fortlöpande igenom det subventionerade 
sortimentet av läkemedel och förbrukningsartiklar 
för att pröva om produkterna ska få behålla sin 
subvention. 

Tidplan och information på 
www.tlv.se/genomgang
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