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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
100317

Frågor och svar om besluten att utesluta läkemedel
med hyaluronsyra
1. Mot vilken sjukdom används ämnet hyaluronsyra?
Hyaluronsyra är godkänt av Läkemedelsverket för behandling vid mild till måttlig
knäledsartros.

2. Varför utesluts hyaluronsyra ur högkostnadsskyddet?
TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går till subvention av
läkemedel. Företagen som säljer dessa läkemedel har inte visat att värdet av den eventuella
medicinska effekten av läkemedlen motsvarar kostnaden.

3. Hur många läkemedel med hyaluronsyra utesluts ur högkostnadsskyddet?
Det finns tre läkemedel med hyaluronsyra i högkostnadsskyddet. Patienten får läkemedlet
som injektion i knäleden.
Samtliga tre subventionerade läkemedel utesluts:
•
•
•

Artzal
Hyalgan
Synvisc

4. Hur mycket säljer läkemedel med hyaluronsyra för i Sverige?
De säljer för omkring 20 miljoner kronor per år varav nästan 16 miljoner kronor finansieras
av subvention tack vare högkostnadsskyddet.

5. Hur många patienter tar läkemedel med hyaluronsyra?
Det är svårt att ge en exakt siffra. En uppskattning är att omkring 10 000 patienter per år
behandlas med hyaluronsyra. Siffran är baserad på försäljningsstatistik och beräknad utifrån
den genomsnittliga behandlingskostnaden med hyaluronsyra .

6. Ska patienter med ett recept på ett hyaluronsyrapreparat återvända till
förskrivande läkare för att få ett nytt recept?
Till och med den 14 juni 2010 får patienter med recept på läkemedel med hyaluronsyra dessa
läkemedel med subvention. Därefter måste patienten antingen betala hela summan själv
eller vända sig till behandlande läkare att diskutera sin medicinering.

7. Upphör recept på hyaluronsyra att gälla från och med den 15 juni 2010?
Receptet gäller fortfarande men från och med den 15 juni 2010 ingår inte läkemedel med
hyaluronsyra längre i högkostnadsskyddet. Det betyder att från och med den 15 juni 2010
måste patienten betala dessa läkemedel själv.

8. Vilket läkemedel ska berörda patienter ta istället?
Det är behandlande läkare som beslutar om lämplig symtomlindrande medicinering för
berörd patient. Det finns alternativ till hyaluronsyra i högkostnadsskyddet.

9. Försvinner läkemedel med hyaluronsyra från den svenska marknaden?
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Det är sannolikt att dessa läkemedel kommer att finnas kvar till försäljning i Sverige, men
utan subvention eftersom det utesluts ur högkostnadsskyddet.

10. Vad är ett ”delbeslut” som besluten om hyaluronsyra är?
I detta fall är ett ”delbeslut” ett tidigarelagt beslut i en av TLV:s genomgångar av det
subventionerade läkemedelssortimentet. Läkemedel med hyaluronsyra ingår i TLV:s
genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel som blir klar senare
under 2010.

11. Varför har TLV tidigarelagt besluten om läkemedel med hyaluronsyra?
TLV har tidigarelagt dessa beslut för att hushålla med samhällets resurser. TLV vill inte
invänta att genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel slutförs
eftersom vi har tillräckligt underlag för att fatta beslut redan nu. De företag som säljer dessa
läkemedel har inte visat att värdet av den eventuella medicinska effekten motsvarar
kostnaden – trots detta har de hittills subventionerats med nästan 16 miljoner kronor
årligen.

12. När träder besluten om att läkemedel med hyaluronsyra utesluts i kraft?
De träder i kraft den 15 juni 2010.

13. Var finns information om ert beslut om hyaluronsyra?
Information om detta beslut finns på www.tlv.se/hyaluronsyra

14. När träder besluten i genomgången av smärtstillande och
inflammationsdämpande läkemedel i kraft?
Det utredande arbetet i genomgången av dessa läkemedel pågår fortfarande. Besluten
kommer preliminärt att fattas vid halvårsskiftet och ikraftträdandet blir minst tre månader
senare.

15. Vad betyder det att TLV har samarbetat med Socialstyrelsen i dessa
beslut?
Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel (som dessa beslut
ingår i) gör vi i samverkan med Socialstyrelsen inom ramen för deras arbete att ta fram
Nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar. Tillsammans vill vi förse hälsooch sjukvården med ett sammanhållet kunskapsunderlag och ge en samlad bild av hur vård
inom det här området bör utformas.
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