
Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och 
Topimax (topiramat) är originalläkemedel som har 
kostat betydligt mer än deras generiska motsvarigheter. 
Det har även funnits betydande prisskillnader mellan 
olika generiska produkter. Gemensamt för dessa är att 
de har indikation vid epilepsi och de är inte utbytbara 
inom samma substans på apotek på grund av ett snävt 
terapeutiskt intervall på individnivå.

TLV anser att prisskillnader och frånvaro av utbytbarhet 
mellan likvärdiga produkter inneburit att kostnaden 
för läkemedel som innehåller substanserna lamotrigin, 
gabapentin och topiramat medfört att samhället betalat 
onödigt mycket för läkemedel med likvärdig effekt. 

Billigare alternativ likvärdiga
TLV bedömer att patienter med epilepsi som står på 
Lamictal, Neurontin och Topimax, eller på dyra gene-
riska produkter, under kontrollerade former kan ställas 
över till billigare alternativ av samma substans. En 
pristolerans har konstruerats och efter prissänkningar 
kvarstår originalprodukterna Lamictal och Neurontin i 
högkostnadsskyddet. 

Topimax utesluts dock ur läkemedelsförmånerna i 
samtliga styrkor förutom i styrkan 15 mg. Flertalet 
generiska produkter av lamotrigin, gabapentin och 
topiramat kvarstår i högkostnadsskyddet. Ingen produ-
cent har behövt sänka priset till en nivå som är lägre än 
35 procent av originalproduktens pris för att kvarstå i 
högkostnadsskyddet. Gränsen är densamma som TLV 

använder i de beslutade föreskrifterna om takpriser på 
utbytbara läkemedel. 

Övriga indikationer 
Förutom epilepsiindikation så har dessa produkter 
även andra indikationer: Lamictal vid bipolär sjukdom, 
Neurontin vid perifer neuropatisk smärta och Topimax 
som profylax av migränhuvudvärk. Vid dessa övriga 
indikationer finns det inget stöd för att dyrare produk-
ter ska användas. Det finns inget som talar emot att bil-
ligare preparat kan användas vid nyinsättningar oavsett 
indikation.

Tänk på priset
Då det fortfarande finns vissa prisskillnader mellan 
likvärdiga produkter är det viktigt att ta hänsyn till 
priset vid förskrivning av dessa produkter eftersom det 
signalerar att priskonkurrens lönar sig.

Ställ över patienter från Topimax till generiskt 
topiramat under år 2012
Sammanfattningsvis innebär TLV:s omprövning att fö-
retagen som marknadsför Neurontin och Lamictal och 
motsvarande generika har sänkt priserna på sina pro-
dukter för att kvarstå i högkostnadsskyddet. Dessa pris-
sänkningar träder i kraft den 1 februari 2012. Företaget 
som har Topimax har inte sänkt priset till den nivå TLV 
kan acceptera, förutom på styrkan 15 mg. Detta innebär 
att de patienter som står på övriga styrkor av Topimax 
under ett års tid ska ställas över till generiskt topiramat 
under läkarinitierade och kontrollerade former. 

Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och motsvarande generika kvarstår i högkostnads-
skyddet efter prissänkningar. Sammantaget frigörs cirka 115 miljoner kronor årligen inom läkeme-
delsförmånerna. Detta motsvarar en kostnadssänkning med cirka 40 procent. Topimax (topiramat) 
utesluts ur högkostnadsskyddet, förutom 15 mg, från och med 1 januari 2013. Patienter som står på 
övriga styrkor av Topimax ska därför ställas över till generiskt topiramat som kvarstår inom högkost-
nadsskyddet.

Topimax utesluts ur högkostnadsskyddet. 
Prissänkningar på Lamictal och Neurontin.

Information på www.tlv.se 

Granskningen av Lamictal, Neurontin och Topimax - www.tlv.se/epilepsilakemedel

Beslutskriterier - www.tlv.se/principer 

Omprövningar av läkemedelssortimentet - www.tlv.se/omprovning



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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