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SKÄLEN FÖR BESLUTET
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i april 2014 på eget initiativ tagit upp
frågan om Taflotan (tafluprost) även fortsättningsvis ska ingå i läkemedelsförmånerna.
Anledningen till att TLV valt att inleda omprövningen var att Monoprost sedan 2013 även
ingår med samma begränsning som Taflotan men till ett betydligt lägre pris. Taflotan
framstod därför inte längre som ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.
Taflotan ingår sedan den 3 december 2008 med begränsad subvention i förmånssystemet.
Läkemedlet subventioneras enbart till de patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som
behöver en prostaglandinanalog men inte tolererar konserveringsmedel1. Sedan den 5 mars
2013 ingår numera även Monoprost med samma begränsning i förmånssystemet2. TLV
bedömde att för de patienter som inte kan använda ögondroppar som innehåller
konserveringsmedel på grund av biverkningar var relevant jämförelsealternativ Taflotan. TLV
gjorde således bedömningen att Taflotan och Monoprost var medicinskt likvärdiga för denna
patientgrupp.
Under omprövningen har företaget vid två tillfällen sänkt priset på Taflotan.
Det kvarstår en viss prisskillnad mellan Taflotan och Monoprost. Enligt TLV är det emellertid
angeläget att både Taflotan och Monoprost (de enda två läkemedelspreparaten inom
förmånssystemet som saknar konserveringsmedel) finns inom läkemedelsförmånerna för att
upprätthålla en priskonkurrens och därmed säkerställa en sortimentsbredd inom
terapiområdet.
Mot denna bakgrund bedömer TLV att det saknas anledning att i dagsläget ifrågasätta att
användningen av Taflotan i huvudsak är kostnadseffektiv. Det framstår därför inte som
motiverat att vidta ytterligare åtgärder. TLV avskriver således ärendet från vidare
handläggning.
TLV avser att följa utvecklingen inom terapiområdet och frågan om fortsatt subvention kan
bli föremål för ny omprövning.
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Detta beslut har fattats av avdelningschefen Christin Andersson. Föredragande har varit
hälsoekonomen Katarina Ericson. I handläggningen har även juristen Ida Nordholm och
medicinska utredaren Ebba Gregory deltagit.

Christin Andersson
Katarina Ericson

