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Sammanfattning 
 
• Toviaz (fesoterodin) och Vesicare (solifenacin) kvarstår i 

högkostnadsskyddet till ett 30 procent lägre pris med 
nedanstående begränsning 
– subventioneras endast till patienter som inte nått behandlingsmålet med 

generiskt tolterodin 
– prissänkning träder i kraft den 1 november 2014 och begränsningen 

gäller från den 1 januari 2015 
 

• Företaget som marknadsför Emselex (darifenacin) har inte sänkt 
priset. Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet från och med den 
1 februari 2015.  

 

• Besluten frigör cirka 75 miljoner kronor per år i förmånskostnader  

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Beslutet avser direktimporterat Emselex. Det kan finnas parallellimporterat Emselex i högkostnadsskyddet, men tillgången är osäker. 



Vad besluten innebär 
• Förskrivare uppmanas att använda generiskt tolterodin med 

lägst pris i första hand och att följa begränsningen för 
Toviaz och Vesicare.  
– patienter ska ställas över till generiskt tolterodin om de tidigare inte 

provat generiskt tolterodin  
– all nyinsättning ska ske med generiskt tolterodin 

 
 

• Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet från och med den 
1 februari 2015.  
– Beslutet avser direktimporterat Emselex. Det kan finnas 

parallellimporterat Emselex i högkostnadsskyddet men tillgången är 
osäker. 

 



Syftet med omprövningen 

• Att utreda om rådande prisskillnader mellan de 
antikolinerga läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex i 
förhållande till generiskt tolterodin är motiverade 

• Att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
användning av antikolinerga läkemedel vid behandling av 
trängningsinkontinens 
 
 
 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
De antikolinerga läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex används vid behandling av trängningsinkontinens. Läkemedlen beviljades subvention då företagen ansökte om priser (11-13 kr AUP/st) som var lägre eller motsvarande för det antikolinerga läkemedlet Detrusitol (tolterodin) depot (SR) 4 mg samt att de effektmässigt bedömdes som likvärdiga. Efter att patentet på Detrusitol SR gått så säljs generiskt tolterodin SR 4 mg nu till betydligt lägre priser. Takpriset för tolterodin SR 4 mg ligger kring 5,20 kr AUP/st och periodens vara säljs för cirka 2 kr AUP/st.



Utredningens slutsatser 
• Sammantaget bedömer TLV att läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex 

har likvärdiga effekter som tolterodin depottablett (SR) 4 mg på gruppnivå. 
TLV anser att det inte är visat att läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex 
är kostnadseffektiva jämfört med tolterodin depottablett 4 mg till dagens 
priser. 

• Eftersom den kliniska effekten bedöms som likvärdig mellan preparaten är 
rådande prisskillnader omotiverade. 

• Det har under utredningens gång visat sig att för vissa patienter som inte nått 
tillräcklig effekt med tolterodin SR 4 mg kan det vara av värde att ha tillgång 
till ytterligare ett antikolinergika.  

• Toviaz och Vesicare bedöms som kostnadseffektivt som 
andrahandsalternativ efter generiskt tolterodin. Detta efter en prissänkning 
på 30 procent.  

• Företaget som marknadsför Emselex har inte sänkt priset. Behandling med 
Emselex bedöms därmed inte som kostnadseffektiv till rådande priser. 
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