
Anledningen till att TLV införde begränsningen av 
losartanprodukterna 2008 var att prisskillnaden mellan 
dessa produkter och de produkter som innehöll ACE-
hämmare var så stora att behandling med losartan inte 
ansågs kostnadseffektiv för den generella patientpo-
pulationen. Då priserna för produkter som innehåller 
losartan sjunkit kraftigt sedan patentutgången, finns 
det inte längre någon grund för att ha en begränsad 
subvention.

Cozaarprodukterna ingår inte längre i  högkostnads-
skyddet 
TLV har beslutat att Cozaar, Cozaar Comp och Cozaar 
Comp Forte inte längre kommer att subventioneras av 
samhället. Dessa kostar upp till tio gånger mer än gene-
riskt losartan som ingår i högkostnadsskyddet. Beslu-
ten kan frigöra 40 miljoner kronor. Det är skattepengar 
som kan användas till andra angelägna områden inom 
hälso- och sjukvården. 

Förskrivare måste skriva ut generiskt losartan för att 
losartan ska subventioneras
I och med att Cozaarprodukterna försvinner ur läke-
medelsförmånerna kan inte utbyte till generika ske på 
apoteken. Det innebär att förskrivare måste skriva ut 
generika som ingår i högkostnadsskyddet för att pa-
tienter fortsättningsvis ska få läkemedel som innehåller 
losartan subventionerat.

TLV slår fast vad losartan maximalt får kosta
Efter en samlad bedömning har TLV fastslagit olika 
takprisnivåer för produkter som innehåller losartan. 
Takprisnivåerna anger det maximala pris vi accepterar 
för respektive produkt för att den ska få ingå i högkost-
nadsskyddet. Vi accepterar en viss prisskillnad mellan 

produkter under förutsättning att större delen av för-
säljningen styrs mot periodens vara i enlighet med det 
generiska utbytessystemet. Detta för att upprätthålla 
och stimulera konkurrensen på marknaden.

Besluten träder i kraft 1 maj 2011  
TLV har slagit fast takprisnivåer för de olika produkter 
som innehåller losartan. Det innebär att företag som 
vill komma in på marknaden i framtiden inte får ta 
ut ett pris som överstiger dessa takpriser. Det innebär 
också att produkter som utesluts vid detta tillfälle kan 
komma in på marknaden i framtiden om de sänker 
priserna till de nivåer vi accepterar. 

Cozaarprodukterna
Cozaarprodukter innehåller den verksamma substansen 
losartan. Losartan är en angiotensin II-receptorblocke-
rare (ARB) som sänker blodtrycket genom att slappa av 
muskulaturen i blodkärlen. Cozaar Comp och Cozaar 
Comp Forte innehåller förutom losartan även substan-
sen hydroklortiazid. Hydroklortiazid sänker blodtryck-
et dels genom att en större mängd vatten än vanligt 
avlägsnas från blodet, dels genom att vissa blodkärl i 
kroppen vidgas. Det finns ett flertal läkemedelskopior 
som innehåller exakt samma aktiva substanser som 
Cozaarprodukterna, vilket innebär att de har samma 
medicinska effekt enligt Läkemedelsverket1. 

Sammanfattning
Besluten innebär att losartan kommer att finnas kvar i 
högkostnadsskyddet utan begränsning samtidigt som 
Cozaarprodukterna inte längre subventioneras. Förskri-
vare måste skriva ut generiskt losartan för att losartan 
ska subventioneras. 

De blodtryckssänkande ARB-läkemedlen Cozaar, Cozaar Comp och Cozaar Comp Forte har förlorat 
sina patent. Detta innebär att det nu finns generiskt losartan i samma prisnivå som ACE-hämmare. 
Därför tar TLV bort den begränsning på losartan som medförde att substansen endast subventionera-
des för patienter som prövat men inte kunde använda ACE-hämmare.  Samtidigt utesluts Cozaarpro-
dukterna ur högkostnadsskyddet då de inte längre är kostnadseffektiva.

Losartan subventioneras utan 
begränsning och originalläkemedlet 
Cozaar utesluts ur högkostnadsskyddet

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

Information på www.tlv.se 

Granskningen av losartan och Cozaar - www.tlv.se/cozaar

Beslutskriterier - www.tlv.se/principer 

Genomgångar läkemedelssortimentet - www.tlv.se/genomgang 



Därför omprövar TLV redan fattade beslut om subvention

Vårt uppdrag är att besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar för att få 
ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention inom dessa områden. Förutom att 
fatta beslut om nya produkter går vi igenom det redan subventionerade sortimentet av läkemedel och 
förbrukningsartiklar och prövar om de som ingår i högkostnadsskyddet ska få behålla subventionen.  
Vi sorterar ut de produkter som inte ger tillräcklig nytta ställd i relation till vad de kostar. Men det 
innebär inte att vi enbart ska ha billiga produkter i högkostnadsskyddet. Har läkemedlen större posi-
tiva effekter på människors hälsa och livskvalitet och på samhällsekonomin i stort, då kan vi acceptera 
en högre kostnad.

Tre principer för beslut
Vid varje beslut om subvention ska vi bland annat bedöma om produkten är kostnadseffektiv.  
Det inne  bär att vi väger nyttan av läkemedlet eller förbrukningsartikeln mot kostnaden. I bedömningen 
ska kostnadseffektivitetsprincipen vägas samman med två andra principer. Det är dels behovs- och 
solidaritetsprincipen som innebär att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens 
resurser än andra patientgrupper, dels människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera 
alla människors lika värde.

Utredning och analys inför beslut
Innan vi fattar ett beslut genomför vi en utredning och analys av produkternas medicinska effekt och
kostnadseffektivitet. Under utredningens gång har vi också kontakt med övriga myndigheter inom 
hälso- och sjukvårdsområdet, aktuella brukarorganisationer samt de företag som säljer produkterna.

Det här är TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva 
om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhäl-
let. Vi har också ett uppdrag på den omreglerade apoteksmarknaden. Uppgiften är att bidra till god 
service och tillgång på apotek utan att kostnaderna stiger för patient och landsting. 

Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går till läkemedel och tandvård.

TLV tar fram informationsmaterial om de beslut vi fattar. Det publicerar vi på www.tlv.se. Man kan 
också få besluten via TLV:s nyhetsbrev. Registrera dig på tlv.se/nyhetsmejl.
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