
 

 

                

               

 

Högt blodtryck 
Februari 2008 

Resultat från genomgången av 

läkemedel mot högt blodtryck
 
I denna genomgång har vi granskat läkemedel som tillsammans innehåller ett femtiotal olika läkemedelssubstan

ser (aktiva ämnen). I listan nedan räknar vi endast upp de läkemedel och substanser vars subventionsstatus har 

förändrats, det vill säga att de har förlorat sin subvention eller fått subventionen begränsad. Att subventionen 

begränsas innebär att läkemedlet bara är subventionerat för ett visst användningsområde eller en viss patient

grupp. I många fall säljer flera företag läkemedel, som innehåller samma substans som originalläkemedlet, men 

under eget varunamn. Det är olika typer av generika och parallellimporterade läkemedel. 

De läkemedel och substanser som sedan tidigare ingick i läkemedelsförmånerna och inte redovisas nedan får 

behålla sin subvention. Observera att listan kan komma att revideras om förutsättningarna kring någon eller några 

av produkterna skulle ändras. 

Följande läkemedel mot högt blodtryck förlorar sin subvention helt från den 1 september 2008: 

Substansnamn Läkemedelsgrupp Originalprodukt 

Lerkanidipin Kalciumflödeshämmare Zanidip 

Cilazapril ACE-hämmare Inhibace, Inhibace Comp 

Trandolapril och verapamil ACE-hämmare, kombination Tarka 

Nedanstående läkemedel förlorar sin subvention från den 1 september 2008. 
Substansen kommer dock att finnas kvar i någon subventionerad form: 

Substansnamn Läkemedelsgrupp Originalprodukt 

Isradipin* Kalciumflödeshämmare Lomir 

Nifedipin, långverkande* Kalciumflödeshämmare Adalat Oros 

Kinapril** ACE-hämmare Accupro, Accupro Comp 

* Substanserna kommer fortfarande att finnas i subventionerad variant, dock med begränsning (se tabell nedan). 
** Substansen kommer fortfarande att finnas med subvention, även om originalprodukten Accupro tappar sin subvention. 

Följande läkemedel mot högt blodtryck får begränsad subvention från den 1 september 2008: 

Grupp Substansnamn Originalprodukt 

ARB* Eprosartan Teveten, Teveten Comp 

ARB* Irbesartan Aprovel, CoAprovel 

ARB* Kandesartan Atacand, Atacand Plus 

ARB* Losartan Cozaar, Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte 

ARB* Telmisartan Micardis, Micardis Plus 

ARB* Valsartan Diovan, Diovan Comp 

ARB Valsartan och amlodipin Exforge 

Begränsning: Subventioneras endast för patienter som provat men inte kan använda ACE-hämmare eller som tillägg till ACE-hämmare. 

* Även som fasta kombinationer med hydroklortiazid. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Fortsättning från föregående sida. 

Grupp Substansnamn Originalprodukt 

Betablockerare Atenolol Tenormin 

Betablockerare Bisoprolol Emconcor 

Betablockerare Karvedilol Kredex 

Betablockerare Metoprolol Seloken, Seloken Zoc 

Betablockerare Pindolol Viskén 

Betablockerare Propranolol Inderal, Inderal Retard 

Betablockerare Metoprolol och felodipin Logimax, Logimax Forte 

Begränsning: För nyinsatt behandling av högt blodtryck subventioneras ovanstående betablockerare bara om patienten först provat 
andra läkemedelsklasser. 

Betablockerare Labetalol Trandate 

Begränsning: Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida. 

Grupp Substansnamn Originalprodukt 

Kalciumflödeshämmare Isradipin, långverkande Lomir SRO 

Begränsning: Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida. 

Kalciumflödeshämmare Nifedipin Adalat 

Begränsning: Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida och vid behandling av Morbus Raynaud. 

Kalciumflödeshämmare Diltiazem Cardizem, Cardizem Retard, Cardizem Unotard 

Kalciumflödeshämmare Diltiazem Coramil 

Kalciumflödeshämmare Verapamil Isoptin, Isoptin Retard 

Begränsning: För behandling av högt blodtryck subventioneras diltiazem och verapamil bara om patienten inte kan använda kärlselektiva 
kalciumflödeshämmare. 

Grupp Substansnamn Originalprodukt 

ACE-hämmare Fosinopril Monopril 

Begränsning: Subventioneras endast för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. 

Grupp Substansnamn Originalprodukt 

Diuretika Torasemid Torem 

Begränsning: Subventioneras endast för patienter som behöver loop-diuretika men inte kan använda furosemid. 

Grupp Substansnamn Originalprodukt 

Antihypertensiva medel Metyldopa Aldomet 

Begränsning: Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida. 

Antihypertensiva medel Doxazosin Alfadil 

Antihypertensiva medel Moxonidin Physiotens 

Begränsning: För behandling av högt blodtryck subventioneras doxazozin och moxonidin bara om patienten först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Löpande information om vilka läkemedel som är subventionerade hittar du på LFN:s hemsida 
www.lfn.se eller på www.fass.se. 
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