Nya begränsningar i
subventionen av
prostaglandinanaloger
TLV har omprövat subventionen för samtliga
ögondroppar som enbart innehåller
prostaglandinanaloger. Travatan, Izba, Taflotan
och Lumigan med och utan konserveringsmedel
får begränsad subvention efter att priserna har
sänkts. Monoprost är kvar i högkostnadsskyddet
med ny förenklad begränsning. Latanoprost i
konserverad form fortsätter att ingå med generell
subvention. Begränsningarna träder i kraft den 2
april 2016.

Prostaglandinanaloger används för behandling av
glaukom med öppen kammarvinkel och vid okulär
hypertension.

Begränsning av konserverade läkemedel
Travatan (travoprost), Izba (travoprost) och Lumigan
(bimatoprost) med konserveringsmedel kvarstår i
högkostandsskyddet med en begränsning vid
nyinsättning till patienter som provat latanoprost.
Detta eftersom latanoprost i konserverad form kostar
mindre än samtliga andra produkter.

Begränsning av okonserverade läkemedel
TLV bedömer att Monoprost (latanoprost), Taflotan
(tafluprost) och Lumigan (bimatoprost) utan
konserveringsmedel får vara kvar i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att
läkemedlen endast subventioneras för patienter som
inte tolererar konserveringsmedel. Detta eftersom de
okonserverade prostaglandinanalogerna kostar mer
än de konserverade. Taflotan och Lumigan i
okonserverad form begränsas också vid nyinsättning
till patienter som provat latanoprost eftersom
Monoprost med substansen latanoprost kostar mindre
än de andra okonserverade produkterna.

Kostnaden för ögondroppar som enbart innehåller
prostaglandinanaloger är cirka 96 miljoner kronor per
år, varav 60 procent är kostnader inom
läkemedelsförmånerna. De prissänkningar som skett
till följd av omprövningen förväntas leda till minskade
kostnader på cirka 8 miljoner kronor per år.

Likvärdig effekt mellan olika
prostaglandinanaloger
TLV bedömer, i likhet med den rapport som Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
publicerade år 2008, att den trycksänkande förmågan
är det mest relevanta måttet på klinisk effekt av
ögondroppar som innehåller prostaglandinanaloger
eftersom ett minskat tryck har visats fördröja
synfältsförlusten. Det är inte entydigt visat att det
finns någon kliniskt relevant skillnad i effekt mellan
olika prostaglandinanaloger. TLV bedömer därför att
den trycksänkande effekten för de olika
prostaglandinanalogerna är jämförbar. Den enda
skillnad i biverkningsprofil som visats är till fördel för
latanoprost. Eftersom det fanns omotiverade
prisskillnader mellan prostaglandinanalogerna
startade TLV omprövningen av dessa läkemedel.
Omprövningen har lett till prissänkningar på de
dyrare prostaglandinanalogerna.
Subventionsbegränsningarna har också anpassats till
rådande prisskillnader och kunskap om likheter och
skillnader mellan läkemedlen.

Produkter som ingått i omprövningen
Med konserveringsmedel
•

Xalatan och dess generika Latanoprost Actavis,
Latanoprost Sandoz, Latanoprost STADA och
Latanoprost Teva (latanoprost)

•

Travatan och Izba (travoprost)

•

Lumigan (bimatoprost)

Använd prostaglandinanaloger med lägst
kostnad i första hand
Förskrivare uppmanas att i första hand använda den
prostaglandinanalog som har lägst
behandlingskostnad vid godkänd indikation och att
följa begränsningarna för Travatan, Izba, Lumigan,
Taflotan, och Monoprost.

Utan konserveringsmedel
•

Monoprost (latanoprost)

•

Taflotan (tafluprost)

•

Lumigan (bimatoprost)

