Triptanläkemedel mot migrän
får förändrad subvention
Generiskt sumatriptan i tablettform är det mest kostnadseffektiva triptanläkemedlet mot migrän. Andra triptanläkemedel subventioneras endast om sumatriptan
först provats utan tillräcklig effekt, eller om
tabletter inte är lämpligt.
Beslutet gäller vuxna patienter vid nyinsättning.
Imigran Novum utesluts ur högkostnadsskyddet.

Omprövning av läkemedelssubvention
BESLUTEN TRÄDER I KRAFT 2010-10-15

o m p röv n i n g av lä ke me de l ssubve ntion

Triptanläkemedel mot migrän får
förändrad subvention
TLV har granskat subventionen av triptanläkemedel som används mot migrän. Granskningen
visar att det är mest kostnadseffektivt att inleda triptanbehandling med generiskt sumatriptan
i tablettform. Andra triptanläkemedel subventioneras därför endast när generiskt sumatriptan
inte ger tillräcklig effekt, eller om tabletter inte är lämpligt. Dyra läkemedel ska inte subventioneras som förstahandsalternativ när det finns andra med likartat innehåll till lägre pris.
Beslutet träder i kraft den 15 oktober 2010.
Nästan tio procent av Sveriges befolkning har
migrän. Sjukdomen är kronisk men uppträder i
separata anfall, upp till 12 till 14 gånger per år.
Anfallen kan utlösas av stress, viss mat och dryck
eller vid hormonförändringar hos kvinnor. Kvinnor
drabbas mer än dubbelt så ofta som män.

lagda läkemedel ingår. Triptanläkemedel används när
andra läkemedel inte hjälper. 2009 behandlades omkring 92 000 patienter med något triptanläkemedel
som sammantaget de subventionerades för ungefär
172 miljoner kronor. Det är inte helt klarlagt vad som
orsakar migrän, men ett komplicerat samspel mellan
nerv- och blodkärlssystemen pågår under attacken.

Påtagligt negativ inverkan på livskvaliteten
Det mest framträdande symtomet vid migrän är attacker av svår pulserande huvudvärk som pågår ett
halvt till ett dygn eller längre. Under migränanfallet
är patienten överkänslig för ljus, ljud och dofter.
Illamående är vanligt.
Vanligen utvecklas migrän innan 40 års ålder och har
en påtagligt negativ inverkan på livskvaliteten. Enligt
studier liknar migränpatienters livskvalitet den för
patienter med hjärtsvikt, högt blodtryck och diabetes. Sjukdomen kan leda till sjukskrivningar och
därmed till produktionsbortfall. Att subventionera
läkemedel mot migrän är angeläget och kostnadseffektivt.

Triptan är ett viktigt behandlingsalternativ
Migrän behandlas ofta enligt en behandlingstrappa
där förebyggande åtgärder, receptfria och receptbe-

Triptanerna verkar genom att aktivera serotoninreceptorerna 5-HT1B och 5-HT1D, och har en
sammandragande effekt på blodkärlen i huvudet.
Det finns sex olika triptaner i Sverige: sumatriptan
(originalprodukt Imigran), Almogran (almotriptan),
Maxalt (rizatriptan), Naramig (naratriptan), Relpax
(eletriptan) och Zomig (zolmitriptan). Samtliga
finns som tabletter. Vissa finns även som munsönderfallande tablett, nässpray, för injektion och som
stolpiller.

Patentutgången för Imigran påverkar
kostnadseffektiviteten i gruppen
2005 granskade TLV subventionen av läkemedel mot
migrän, bland annat triptanerna. Vid en inbördes
jämförelse är de så lika i medicinsk effekt att ingen
kan subventioneras till ett avsevärt högre pris än de
andra. Vid granskningen 2005 hade de, med något

Dessa läkemedel får förändrad subvention från och med den 15 oktober 2010
Beslutet gäller vid nyinsättning och för vuxna patienter med migrän
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Imigran Novum (sumatriptan)

Utesluts ur högkostnadsskyddet

Almogran (almotriptan)

Begränsad subvention

Imigran i vissa beredningsformer (sumatriptan)

Begränsad subvention

Maxalt (rizatriptan)

Begränsad subvention

Naramig (naratriptan)

Begränsad subvention

Relpax (eletriptan)

Begränsad subvention

Zomig (zolmitriptan)

Begränsad subvention
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undantag, alla likartade priser och TLV bedömde
då att de var tillräckligt kostnadseffektiva för att
kvarstå i högkostnadsskyddet. Sedan dess har
patentet för Imigran (sumatriptan) löpt ut
och priset har sjunkit med 90 procent. Jämfört
med andra triptanläkemedel kostar generiskt
sumatriptan en tiondel. Detta är bakgrunden till att
TLV har granskat denna grupp läkemedel igen.

Begränsad subvention för flera triptaner
Mot bakgrund av att det behövs en sortimentsbredd
av triptanläkemedel i olika beredningsformer i
högkostnadsskyddet har TLV beslutat att samtliga
granskade triptansubstanser även fortsättningsvis
ska ingå i högkostnadsskyddet. Dock är det endast
generiskt sumatriptan i tablettform som får fortsatt
generell subvention. Övriga triptanläkemedel
subventioneras endast om generiskt sumatriptan i
tablett inte ger tillräcklig effekt eller när behandling
med sumatriptan i tablettform inte är lämpligt.
Beslutet gäller vid nyinsättning och endast vuxna

patienter med migrän. Detta innebär att patienter
som behandlas med triptanläkemedel idag, oavsett
vilket, får läkemedlet subventionerat även fortsättningsvis. Unga patienter och patienter med Hortons
huvudvärk berörs inte heller av beslutet.

Originalpreparatet Imigran Novum
(sumatriptan) förlorar subventionen
TLV har också beslutat att sumatriptanläkemedel i
tablett inte får kosta mer än 10 kronor styck (AUP).
Detta har resulterat i att flera företag har sänkt
priset på sumatriptanläkemedel för att deras läkemedel ska kvarstå i högkostnadsskyddet.
Beslutet om pristak har lett till att orignalläkemedlet Imigran Novum utesluts ur högkostnadsskyddet. Om generiskt sumatriptan förskrivs
istället för Imigran Novum leder beslutet till att
runt 15 miljoner kronor per år frigörs inom högkostnadsskyddet. Det är pengar som kan användas
till andra angelägna områden inom hälso- och
sjukvården.

Därför gör TLV genomgångar av
läkemedelssortimentet
Vårt uppdrag är att besluta om pris och subvention
för läkemedel och förbrukningsartiklar för att få ut
mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till
subvention inom dessa områden. Förutom att fatta
beslut om nya läkemedel går vi igenom det redan
subventionerade läkemedelssortimentet och prövar
om läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet ska
få behålla subventionen.
Vi sorterar ut de läkemedel som inte ger tillräcklig
nytta ställd i relation till vad de kostar. Men det
innebär inte att vi enbart ska ha billiga läkemedel i
förmånssystemet. Har läkemedlet tillräckligt positiva
effekter på människors hälsa och livskvalitet och på
samhällsekonomin i stort, då får det också kosta.

grupper, dels människovärdesprincipen som innebär
att vården ska respektera alla människors lika värde.

Utredning och analys inför beslut
Innan vi fattar ett beslut genomför vi en utredning
och analys av läkemedlens medicinska effekt och
kostnadseffektivitet. Under utredningens gång har vi
också kontakt med övriga myndigheter inom hälsooch sjukvårdsområdet, aktuella brukarorganisationer samt det företag som marknadsför produkten.
Vi tar fram informationsmaterial som publiceras
på www.tlv.se om de beslut vi fattar. Vi gör också
riktade insatser för att läkare och sjuksköterskor
som skriver ut läkemedel ska få information om våra
beslut så att deras patienter får god tid på sig
att eventuellt se över sin medicinering.

Tre principer för beslut
Vid varje beslut om subvention av ett läkemedel ska
vi bland annat bedöma om det är kostnadseffektivt.
Det innebär att vi väger nyttan av läkemedlet mot
kostnaden. I bedömningen ska kostnadseffektivitetsprincipen vägas samman med två andra principer.
Det är dels behovs- och solidaritetsprincipen som
innebär att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patient-

Information på www.tlv.se
Beslutet om triptanläkemedel - www.tlv.se/triptan
Beslutskriterier - www.tlv.se/principer
Brukarrådet - www.tlv.se/brukare
Genomgångar
läkemedelssortimentet - www.tlv.se/genomgang
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Det här är TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig
myndighet som har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras
av samhället. Vi har också ett uppdrag på den omreglerade apoteksmarknaden. Uppgiften är att bidra till god service och tillgång på
apotek utan att kostnaderna stiger för patient och landsting.
Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går
till läkemedel och tandvård.

Tan dvårdS - och Läke m e d e lsf ö r m ånsv e r k e t

Box 55 [Sundbybergsvägen 1], 171 11 Solna
Tel: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99
registrator @ tlv.se, www.tlv.se

