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Omprövning av inhalationsläkemedel inom astma och kronisk obstruktiv
lungsjukdom
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, inleder härmed en omprövning av
subventionen för inhalationsläkemedel för behandling av astma och kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL).

Bakgrund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag att kontinuerligt ompröva de
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. När vi prövar om ett läkemedel som ingår i
förmånerna även fortsättningsvis ska ingå, utgår vi ifrån de kriterier som anges i lagen om
läkemedelsförmåner m.m. (2002:160).
Vi påbörjar nu en omprövning av inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. De
grupper av läkemedel som omfattas av omprövningen är
•

Kortverkande selektiva beta-2-agonister (SABA) vid behandling av akuta astmaanfall;
salbutamol (R03AC02) och terbutalin (R03AC03)

•

Inhalationssteroider för underhållsbehandling; beklometason (R03BA01), budesonid
(R03BA02), flutikason (R03BA05), mometasonfuroat (R03BA07) och ciklesonid
(R03BA08)

•

Långverkande beta-2-agonister (LABA); salmeterol (R03AC12), formoterol
(R03AC13) och indakaterol (R03AC18)

•

Kombinationsläkemedel med inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonister;
salmeterol och flutikason (R03AK06), formoterol och
budesonid/beklometason/flutikason (R03AK07)

I en genomgång av läkemedel mot astma, KOL och hosta 2007 bedömdes den kliniska
effekten vara likvärdig för alla läkemedel inom respektive grupp. Trots skillnader i pris
beslutades att flera läkemedel i varje grupp skulle vara kvar i förmånen med hänvisning till ett
behov av flera behandlingsalternativ.
Sedan denna genomgång har flera nya produkter inom samtliga fyra grupper kommit ut på
marknaden, samtidigt som priserna för flera läkemedel har förändrats.
Givet de behandlingsalternativ som finns idag, den information som finns om läkemedlens
kliniska effekt och skillnader i pris dem emellan finns det anledning att ifrågasätta huruvida
alla idag subventionerade läkemedel även i fortsättningen ska ingå i läkemedelsförmånen.
Berörda företag och produkter finns listade i bilaga 1.
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Ansvarig för omprövningen är den medicinska utredaren Jonas Lindblom.

Christin Andersson
Avdelningschef
Avdelningen för omprövning av läkemedelssubventioner
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