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Sammanfattning 
• Lokala östrogener används vid behandling av urogenitala besvär hos 

postmenopausala kvinnor 
 

• Vanliga symptom är vaginal torrhet, trängningsinkontinens, överaktiv 
blåsa och återkommande urinvägsinfektioner 

 

• Följande läkemedel kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet: 
Oestring vaginalinlägg, Ovesterin vaginalkräm, Ovesterin vagitorium 
och Oestriol tablett 
 

• Originalläkemedlet Vagifem 10 µg från Novo Nordisk kommer att 
uteslutas 
 

• Besluten frigör cirka 25 miljoner kronor per år 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lokala östrogenbristsymptom uppstår hos kvinnor efter menopaus som en konsekvens av att produktionen av östrogen minskar. Lägre nivåer av östrogen i kroppen kan leda till lokala besvär i underlivet, så kallade urogenitala besvär. Slemhinnorna i vagina och kring urinvägarna förändras och blir successivt mer torra och sköra allteftersom koncentrationen av det cirkulerande östrogenet sjunker. Typiska symptom på vaginal torrhet är klåda, ömhet, blödningar, sveda och smärta vid samlag. Vanliga symptom från urinvägarna är sveda när man kissar, urininkontinens och återkommande urinvägsinfektioner. Symptomen uppstår i samband med klimakteriet men blir vanligare och mer uttalade några år efter menopausen. De urogenitala besvären är inte övergående utan kvarstår livet ut om behandling inte ges. Behandling av urogenitala besvär sker med antingen vaginalt administrerat östrogen (substanserna östradiol och östriol) eller peroralt lågpotent östrogen (substansen östriol). De läkemedel som ingått i omprövningen är Oestring vaginalinlägg, Ovesterin vagitorium, Ovesterin vaginalkräm, Vagifem vaginaltablett, Oestriol tablett och Ovesterin tablett. Produkterna är avsedda för samma patientgrupp och samtliga har indikation substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymptom till kvinnor efter menopaus, förutom produkten Vagifem vaginaltablett i styrkan 10 µg som har indikation behandling av vaginal atrofi orsakat av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. 



Syftet med omprövningen 

• Att utvärdera effekt och säkerhet för läkemedel som 
innehåller östrogener avsedda för lokal användning vid 
urogenitala besvär 
 

• Att utreda om rådande prisskillnader mellan de dyraste 
och billigaste läkemedlen är motiverade 
 
 
 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns flera anledningar till att TLV har prioriterat en omprövning av subventionen av läkemedel innehållande östrogener avsedda för lokal användning vid urogenitala besvär. Huvudfrågan i omprövningen varit att utvärdera om de prisskillnader som finns mellan de olika produkterna är motiverade.Flertalet av produkterna har funnits med länge i läkemedelsförmånerna och omfattas av läkemedelsförmånerna genom övergångsbestämmelserna till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Att läkemedel omfattas av förmånerna genom övergångsbestämmelserna innebär att TLV inte gjort någon prövning av om dessa läkemedel är kostnadseffektiva behandlingsalternativ enligt de kriterier som gäller idag. De aktuella produkterna ingick i en tidigare påbörjad omfattande genomgång av p-piller och läkemedel mot klimakteriebesvär, men denna genomgång avskrevs utan att någon prövning genomfördes. Ett flertal landsting har påtalat för TLV att subventionen bör ses över eftersom området omsätter relativt stora summor inom förmånerna idag. 



Utredningens slutsatser 

• För produkter som administreras vaginalt är effekten i huvudsak 
likvärdig. Detta gäller vid behandling av samtliga symptom 
 

• Peroral behandling (Oestriol tablett) har endast effekt vid behandling 
av vaginal torrhet 
 

• Peroral behandling innebär en högre systemisk absorption vilket kan 
öka risken för livmodercancer 
 

• Det mest kostnadseffektiva läkemedlet är Ovesterin vaginalkräm 
 

• Ingen produkt har visat bättre medicinsk effekt än Ovesterin 
vaginalkräm 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lokal östrogenbehandling har god effekt på symptom i vagina och urinvägar. Det vetenskapliga underlaget är störst när det gäller behandling av vaginal torrhet, och effekterna av behandling är väldokumenterade framför allt jämfört med placebo. På grund av avsaknad av direkt jämförande studier bedömer TLV att det inte går att dra slutsatser om skillnad i effekt vid behandling med de vaginalt applicerade preparaten (Oestring vaginalinlägg, Ovesterin vagitorium, Ovesterin vaginalkräm och Vagifem vaginaltablett). TLV bedömer att produkterna framstår som huvudsakligen likvärdiga när det gäller effekt vid behandling av vaginal torrhet. Vid behandling av symptom kring urinvägarna är det vetenskapliga underlaget begränsat. TLV:s slutsats är dock att vaginalt administrerat östrogen har effekt vid behandling av överaktiv blåsa och trängningsinkontinens samt har en förebyggande effekt mot urinvägsinfektioner. Däremot finns ingen evidens för att peroral östrogenbehandling (Oestriol tablett) förbättrar symptomen från urinvägarna. Vidare skiljer sig biverkningsprofilen åt för peroral östrogenbehandling jämfört med vaginal östrogenbehandling. Peroral behandling med östriol innebär en högre systemisk absorption vilket i studier visats öka risken för livmodercancer (endometriecancer), något som inte kunnat verifieras för vaginal östrogenbehandlingEnligt behandlingsrekommendationer och riktlinjer som finns inom terapiområdet rekommenderas i första hand de vaginala beredningsformerna. Biverkningar vid behandling är vanligtvis milda och övergående och vaginal behandling ger som regel inte några systemeffekter och stimulerar inte tillväxten av livmoderslemhinnan. Användningen av peroral östrogenbehandling är restriktiv och rekommenderas endast till kvinnor där lokal behandling inte är möjlig. Det kan till exempel vara äldre kvinnor som har nedsatt funktion och rörlighet. De experter som TLV knutit till utredningen anser att lokal östrogenbehandling generellt sett är mycket effektivt vid behandling av urogenitala besvär. Experterna bedömer att de olika produkterna i princip har likvärdig medicinsk effekt men att de olika egenskaperna hos produkterna gör att de alla har sin plats inom terapiområdet.



Originalläkemedlet Vagifem 10 µg utesluts ur 
högkostnadsskyddet  

• På grund av det höga priset utesluts originalläkemedlet Vagifem 
vaginaltablett 10 µg (Novo Nordisk) ur högkostnadsskyddet 

 

• Oestring kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkning 
 

• Även de billigaste produkterna Ovesterin vaginalkräm, Ovesterin 
vagitorium och Oestriol tablett kvarstår 

 

• Från 1 januari 2014 finns det inte längre några parallellimporterade 
Vagifem i högkostnadsskyddet. Leverantörerna har antingen begärt 
utträde ur högkostnadsskyddet eller avregistrerat sin produkt.  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
TLV bedömer att det är kostnadseffektivt att behandla med de billigaste produkterna, Ovesterin vaginalkräm, Ovesterin vagitorium och Oestriol tablett.Behandling med Vagifem vaginaltablett 10 µg doserat två gånger per vecka, i enlighet med produktresumén, kostar motsvarande 3,10 kronor per dygn.Det är flera gånger dyrare än behandlingsalternativen Ovesterin vaginalkräm och Ovesterin vagitorium. Vagifem 10 µg har inte visat på en bättre medicinsk effekt jämfört med Ovesterinprodukterna.När beslutet fattades  i juni 2013 fanns fyra parallellimportföretag  som hade sänkt priserna på Vagifem 10 µg. Sedan dess har samtliga begärt utträde ur förmånerna eller avregistrerat sin produkt. Det gäller även Vagifem 25 µg.  Företaget Pfizer har sänkt priset på sin produkt Oestring så att den kommer kvarstå i högkostnadsskyddet.



Vilka konsekvenser får besluten? 
• Besluten träder i kraft 1 oktober 2013. Från och med detta datum 

kommer patienter inte längre att kunna få originalläkemedlet Vagifem 
förskrivet med subvention 
 

• Flera beredningsformer kvarstår inom högkostnadsskyddet, en del till 
lägre pris än tidigare 

 

• Om patienten ska få lokala östrogener subventionerat kan inte längre 
Vagifem skrivas ut 
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