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Sammanfattning 
• Ögondroppar med prostaglandinanaloger används som 

förebyggande behandling av glaukom. 
• Den trycksänkande effekten för prostaglandinanalogerna är 

jämförbar. 
• Samtliga prostaglandinanaloger kvarstår i 

högkostnadsskyddet. 
• Travatan, Izba, Taflotan och Lumigan med och utan 

konserveringsmedel får begränsad subvention. 
• Monoprost kvarstår med begränsad subvention och 

latanoprost i konserverad form med generell subvention. 
• Priserna för Travatan, Izba, Taflotan och Lumigan med och 

utan konserveringsmedel har sänkts med 7 till 22 procent. 
• Besluten frigör cirka 8 miljoner kronor per år. 



Begränsat till de som inte tolererar 
konserveringsmedel 

Priser och subventionsbegränsningar efter omprövningen för 
alla ögondroppar som enbart innehåller prostaglandinanaloger 
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Syfte med omprövningen 
• Det saknas stöd för att det finns signifikanta skillnader i 

effekt mellan prostaglandinanalogerna. 
• Den enda skillnad i biverkningsprofil som visats är till 

fördel för latanoprost som också har lägst pris. 
• De skillnader i behandlingskostnad mellan 

prostaglandinanalogerna som fanns innan omprövningen 
var för stora eftersom effekten mellan dem bedöms vara 
jämförbar. 

• Innan omprövningen var subventionsbegränsningarna 
olika för produkter som TLV anser är jämförbara. 
 



Vad besluten innebär 
• Samtliga prostaglandinanaloger kvarstår i högkostnadsskyddet. 
• Travatan, Izba och Lumigan som innehåller konserveringsmedel 

subventioneras vid nyinsättning endast för patienter som provat 
latanoprost. 

• Taflotan och Lumigan utan konserveringsmedel subventioneras för 
patienter som inte tolererar konserveringsmedel och vid nyinsättning 
endast för patienter som har provat latonoprost. 

• Monoprost subventioneras endast för patienter som inte tolererar 
konserveringsmedel. 

• Latanoprost i konserverad form fortsätter att ingå med generell 
subvention. 

• Förskrivare uppmanas att i första hand använda den 
prostaglandinanalog som har lägst behandlingskostnad och att följa 
begränsningarna för Travatan, Izba, Lumigan, Taflotan, och 
Monoprost. 

• De nya begränsningarna träder ikraft 2 april 2016. 
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