Norspan kvarstår i
högkostnadsskyddet
med begränsning

TLV har omprövat subventionen av
Norspan. Norspan kvarstår i
högkostnadsskyddet med begränsning till
patienter som provat men inte tolererat
oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt
när dessa läkemedel bedömts som
olämpliga.
Begränsningen träder i kraft den 1 mars
2015.
Norspan är ett depotplåster som innehåller
substansen buprenorfin och används vid
behandling av icke-cancerrelaterad smärta av
måttlig intensitet när en opioid krävs för att
uppnå tillräcklig smärtlindring.
TLV bedömer att Norspan (buprenorfin) får
kvarstå i högkostnadsskyddet med begränsning.
Begränsningen innebär att Norspan endast
subventioneras till patienter som provat men inte
tolererat oxikodon eller morfin i låg dos,
alternativt när dessa läkemedel bedömts som
olämpliga.
Förskrivare uppmanas att följa begränsningen
för Norspan.

Behandlingsalternativ
Relevant behandlingsalternativ till Norspan
bedöms vara en peroral depotberedning av
morfin eller oxikodon i låg dos. Det är inte visat
att det föreligger skillnad i klinisk effekt mellan
Norspan och oxikodon eller morfin och Norspan
är betydligt dyrare än dessa preparat. Norspan är
därmed inte kostnadseffektivt för patienter som
tolerarar dessa preparat.

paracetamol för patienter som inte tolererar
morfin eller oxikodon, eller när dessa läkemedel
bedöms som olämpliga. Därmed begränsas
subventionen av Norspan till dessa patienter.

Därför omprövar TLV redan
fattade beslut om subvention
TLV granskar kontinuerligt de läkemedel som ingår i
högkostnadsskyddet, för att se till att de läkemedel som
subventioneras av samhället är kostnadseffektiva.
I en omprövning granskar vi mindre grupper eller enskilda
läkemedel för att avgöra om de ska vara kvar inom
högkostnadsskyddet eller inte.
Våra omprövningar sker enligt de regler som finns beskrivna
i lagen om läkemedelsförmåner.
TLV prioriterar att ompröva subventionen för läkemedel där
vi bedömer att det finns störst anledning att ifrågasätta om
användningen är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Vi för
en dialog med bland annat landstingen och ger dem
möjlighet att ha synpunkter på vilka läkemedel vi bör
granska.

Det här är TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig
myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel
och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i
högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens
handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt
bedriver tillsyn. Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa
för skattepengarna.
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.

Bland patienter som inte tolererar morfin eller
oxikodon bedöms paracetamol vara relevant
behandlingsalternativ till Norspan. Norspan
bedöms som kostnadseffektivt jämfört med
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