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Bilaga  

Nedan listas de läkemedel som efter omprövningen av förmånsbegränsningar för vissa läkemedel inom det generiska utbytet 
(dnr 80/2020) ska fortsätta att ingå i läkemedelsförmånerna men med generell istället för begränsad subvention. Beslutet gäller 
från och med 30 april 2020. 

Namn 

 

Form Styrka Förp. Varunr. Företag Tidigare förmånsbegränsning 

Daonil® Tablett 3,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 011528 Sanofi AB 

Subventioneras inte vid 
nyinsättning. 

Glibenklamid 
Recip Tablett 3,5 mg Burk, 100 tabletter 169888 

Astimex Pharma 
AB 

Subventioneras inte vid 
nyinsättning. 

Glibenklamid 
Recip Tablett 3,5 mg 

Blister, 100 
tabletter 169896 

Astimex Pharma 
AB 

Subventioneras inte vid 
nyinsättning. 

Glibenklamid 
Recip Tablett 3,5 mg Burk, 250 tabletter 196550 

Astimex Pharma 
AB 

Subventioneras inte vid 
nyinsättning. 

Actos Tablett 45 mg 
Blister, 98 
tabletter 003505 

Takeda Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 45 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 024160 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 45 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 054996 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Actavis Tablett 45 mg 

Blister, 98 
tabletter 431047 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 45 mg 

Blister, 98 
tabletter 172376 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
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sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone Teva 
Pharma Tablett 45 mg 

Blister, 98 
tabletter 410609 SanoSwiss UAB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 45 mg 

Blister, 90 
tabletter (PD 
2care4 ApS) 387913 2care4 ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 45 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Medartuum AB) 500088 Medartuum AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 15 mg 
Blister, 28 
tabletter 003423 

Takeda Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 15 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 008442 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 15 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 017858 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 15 mg 

Blister, 30 
tabletter 425881 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 15 mg 
Blister, 98 
tabletter 493886 

Takeda Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 15 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 017752 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 
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Actos Tablett 15 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 018780 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Actavis Tablett 15 mg 

Blister, 98 
tabletter 068629 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 15 mg 

Blister, 98 
tabletter 199319 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone Teva 
Pharma Tablett 15 mg 

Blister, 98 
tabletter 106932 SanoSwiss UAB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 15 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Medartuum AB) 535097 Medartuum AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 15 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD Ebb 
Medical AB) 490965 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 30 mg Blister, 28 tableter 003809 
Takeda Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 30 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 008663 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 30 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 017825 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 30 mg 

Blister, 30 
tabletter 133722 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
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sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 30 mg 
Blister, 98 
tabletter 003831 

Takeda Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 017776 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Actos Tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 018756 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Actavis Tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter 409720 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter 593379 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone Teva 
Pharma Tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter 175065 SanoSwiss UAB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 30 mg 

Blister, 90 
tabletter (PD 
2care4 ApS) 457575 2care4 ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter (PD 
Medartuum AB) 424980 Medartuum AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Pioglitazone 
Accord Tablett 30 mg 

Blister, 90 
tabletter (PD 
Abacus Medicine 
A/S) 433232 

Abacus Medicine 
A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 



  5 (91) 
 

   
 

Pioglitazone 
Accord Tablett 30 mg 

Blister, 90 
tabletter (PD Ebb 
Medical AB) 079646 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 0,5 mg Blister, 30 tabl 517698 
Novo Nordisk 
Scandinavia AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 0,5 mg 

Blister, 30 tabl 
(PD Paranova 
Läkemedel AB) 014169 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Krka Tablett 0,5 mg 
Blister, 30 
tabletter 545864 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 0,5 mg 
Blister, 90 tabl 
(PD Orifarm AB) 015405 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 0,5 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Pharmachim 
AB) 008710 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 0,5 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Cross 
Pharma AB) 006639 Cross Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 0,5 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Paranova 
Läkemedel AB) 014178 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Teva Tablett 0,5 mg 
Blister, 90 
tabletter 481814 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Krka Tablett 0,5 mg 
Blister, 90 
tabletter 164800 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
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sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
STADA Tablett 0,5 mg 

Blister, 90 
tabletter 051738 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
Actavis Tablett 0,5 mg 

Blister, 90 
tabletter 465084 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide 
Accord Tablett 0,5 mg 

Blister, 90 
tabletter 507367 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 0,5 mg Blister, 120 tabl 522037 
Novo Nordisk 
Scandinavia AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Teva Tablett 0,5 mg 
Blister, 120 
tabletter 081966 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
STADA Tablett 0,5 mg 

Blister, 120 
tabletter 459855 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Krka Tablett 0,5 mg 
Blister, 120 
tabletter 187191 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide 
Accord Tablett 0,5 mg 

Blister, 120 
tabletter 139435 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
Actavis Tablett 0,5 mg 

Blister, 120 
tabletter 033741 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 
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NovoNorm® Tablett 1 mg Blister, 30 tabl 520742 
Novo Nordisk 
Scandinavia AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Krka Tablett 1 mg 
Blister, 30 
tabletter 552262 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 1 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Cross 
Pharma AB) 006652 Cross Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 1 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Pharmachim 
AB) 008922 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 1 mg 
Blister, 90 tabl 
(PD Orifarm AB) 015416 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Krka Tablett 1 mg 
Blister, 90 
tabletter 039168 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
STADA Tablett 1 mg 

Blister, 90 
tabletter 552080 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
Actavis Tablett 1 mg 

Blister, 90 
tabletter 599442 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide 
Accord Tablett 1 mg 

Blister, 90 
tabletter 394357 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 1 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Paranova 
Läkemedel AB) 006497 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
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sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 1 mg Blister, 120 tabl 522052 
Novo Nordisk 
Scandinavia AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
STADA Tablett 1 mg 

Blister, 120 
tabletter 423615 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Krka Tablett 1 mg 
Blister, 120 
tabletter 550803 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 1 mg 

Blister, 120 tabl 
(PD Pharmachim 
AB) 068021 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide 
Accord Tablett 1 mg 

Blister, 120 
tabletter 427463 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
Actavis Tablett 1 mg 

Blister, 120 
tabletter 482960 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 2 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Paranova 
Läkemedel AB) 007092 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 2 mg 
Blister, 90 tabl 
(PD Orifarm AB) 015427 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 2 mg 

Blister, 90 tabl 
(PD Pharmachim 
AB) 008931 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 
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Repaglinide Krka Tablett 2 mg 
Blister, 90 
tabletter 431948 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
STADA Tablett 2 mg 

Blister, 90 
tabletter 029417 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
Actavis Tablett 2 mg 

Blister, 90 
tabletter 130840 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide 
Accord Tablett 2 mg 

Blister, 90 
tabletter 590852 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 2 mg Blister, 120 tabl 522078 
Novo Nordisk 
Scandinavia AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
STADA Tablett 2 mg 

Blister, 120 
tabletter 452913 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide Krka Tablett 2 mg 
Blister, 120 
tabletter 498051 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
Sandoz Tablett 2 mg 

Blister, 120 
tabletter 102380 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

NovoNorm® Tablett 2 mg 

Blister, 120 tabl 
(PD Pharmachim 
AB) 068553 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinide 
Accord Tablett 2 mg 

Blister, 120 
tabletter 573193 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
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sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Repaglinid 
Actavis Tablett 2 mg 

Blister, 120 
tabletter 478952 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som först provat metformin, 
sulfonureider eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. 

Ivabradin Krka 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 56 
tabletter 564321 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradin Medical 
Valley 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 56 
tabletter 576832 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradine 
Anpharm 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 56 
tabletter (PD Ebb 
Medical AB) 050638 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradine Accord 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 56 x 1 
tabletter (endos) 536366 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 



  11 (91) 
 

   
 

II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Procoralan 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Cross Pharma 
AB) 421831 Cross Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Procoralan 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Medartuum AB) 560315 Medartuum AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Procoralan 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 129865 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 
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Ivabradin Krka 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter 381499 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Procoralan 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 425802 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradin Medical 
Valley 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter 134721 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradine 
Anpharm 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD Ebb 
Medical AB) 431279 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
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behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradine 
Anpharm 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 2 
care 4) 071470 2care4 ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradine 
Anpharm 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 148190 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradine Accord 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 112 x 1 
tabletter (endos) 064910 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 
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Ivabradin Medical 
Valley 

Filmdragerad 
tablett 7,5 mg 

Blister, 56 
tabletter 402058 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Procoralan 
Filmdragerad 
tablett 7,5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Medartuum AB) 160844 Medartuum AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradin Krka 
Filmdragerad 
tablett 7,5 mg 

Blister, 112 
tabletter 402472 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradin Medical 
Valley 

Filmdragerad 
tablett 7,5 mg 

Blister, 112 
tabletter 106368 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
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behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Ivabradine 
Anpharm 

Filmdragerad 
tablett 7,5 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
2care4) 111631 2care4 ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med kronisk hjärtsvikt NYHA klass 
II-IV med systolisk dysfunktion hos 
patienter med sinusrytm och vars 
hjärtfrekvens är högre än 75 slag 
per minut, i kombination med 
standardterapi, inklusive behandling 
med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är 
kontraindicerad eller inte tolereras. 

Physiotens® 
Filmdragerad 
tablett 0,2 mg 

Blister, 28 
tabletter 016618 BGP Products AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Physiotens® 
Filmdragerad 
tablett 0,2 mg 

Blister, 98 
tabletter 016642 BGP Products AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Moxonidin STADA 
Filmdragerad 
tablett 0,2 mg 

Blister, 100 
tabletter 024269 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Moxonidin Actavis 
Filmdragerad 
tablett 0,2 mg 

Blister, 98 
tabletter 112204 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Physiotens® 
Filmdragerad 
tablett 0,4 mg 

Blister, 28 
tabletter 017715 BGP Products AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Physiotens® 
Filmdragerad 
tablett 0,4 mg 

Blister, 98 
tabletter 017806 BGP Products AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Moxonidin STADA 
Filmdragerad 
tablett 0,4 mg 

Blister, 100 
tabletter 024243 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
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som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Moxonidin Actavis 
Filmdragerad 
tablett 0,4 mg 

Blister, 98 
tabletter 112213 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Alfadil® Depottablett 4 mg 
Blister, 28 
tabletter (Al) 513887 Pfizer AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Doxazosin 
STADA® Depottablett 4 mg 

Blister, 30 
tabletter 020795 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Doxazosin 
Sandoz Depottablett 4 mg 

Blister, 30 
tabletter 061277 Sandoz A/S 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Doxazosin 2care4 Depottablett 4 mg 
Blister, 30 
tabletter 403349 2care4 ApS 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Doxazosin Ebb Depottablett 4 mg 
Blister, 30 
tabletter 089671 Ebb Medical AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Doxazosin Actavis Depottablett 4 mg 
Blister, 100 
tabletter 021500 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Doxazosin 
STADA® Depottablett 4 mg 

Blister, 100 
tabletter 020806 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Alfadil® Depottablett 4 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 059133 Pfizer AB 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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Doxazosin 
Sandoz Depottablett 4 mg 

Blister, 100 
tabletter 137514 Sandoz A/S 

Subventioneras vid behandling av 
högt blodtryck endast för patienter 
som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Inderal® 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 431239 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Propranolol 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 576261 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Inderal® 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 001758 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Propranolol Ebb 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 469352 Ebb Medical AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Inderal® 
Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 30 
tabletter 431254 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Inderal® 
Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 x 1 
tabletter (endos) 001780 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Propranolol 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter 593767 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Propranolol 
2care4 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter 436005 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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Propranolol Ebb 
Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter 488602 Ebb Medical AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Propranolol 
2care4 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 200 
tabletter 119417 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Propranolol 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 250 
tabletter 511002 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Propranolol 
2care4 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 250 
tabletter 450135 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bloxazoc Depottablett 100 mg 
Blister, 30 
tabletter 579864 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 100 mg 

Blister, 50 x 1 
tabletter 441595 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 100 mg 

Blister, 98 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 025460 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 100 mg Burk, 100 tabletter 543587 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 100 mg 

Blister, 100 
tabletter 052114 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 



  19 (91) 
 

   
 

Metoprolol Teva Depottablett 100 mg 
Blister, 100 
tabletter 414822 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metomylan Depottablett 100 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 081013 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Orion Depottablett 100 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 075550 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bloxazoc Depottablett 100 mg 
Blister, 100 
tabletter 142914 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 100 mg 

Burk, 250 
tabletter, 
(dosdispensering) 052123 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metomylan Depottablett 100 mg Burk, 250 tabletter 093010 Orifarm AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser 

SelokenZOC® Depottablett 100 mg 
Burk, 500 tabletter 
(dosdispensering) 047596 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 200 mg 

Blister, 98 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 025668 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 200 mg 

Blister, 100 
tabletter 052141 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 200 mg Burk, 100 tabletter 060096 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
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för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Teva Depottablett 200 mg 
Blister, 100 
tabletter 545688 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metomylan Depottablett 200 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 081047 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Orion Depottablett 200 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 075561 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bloxazoc Depottablett 200 mg 
Blister, 100 
tabletter 037471 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 50 mg 

Blister, 28 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 439091 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 50 mg 

Blister, 30 
tabletter 052060 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Orion Depottablett 50 mg 
Blister, 30 
tabletter (Al) 075516 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bloxazoc Depottablett 50 mg 
Blister, 30 
tabletter 063514 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 50 mg 

Blister, 50 x 1 
tabletter (endos) 151587 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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SelokenZOC® Depottablett 50 mg 

Blister, 98 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 436048 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 50 mg Burk, 100 tabletter 543561 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 50 mg 

Blister, 100 
tabletter 052078 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Teva Depottablett 50 mg 
Blister, 100 
tabletter 055499 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metomylan Depottablett 50 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 080980 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Orion Depottablett 50 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 075527 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bloxazoc Depottablett 50 mg 
Blister, 100 
tabletter 089692 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 50 mg 

Burk, 250 tabletter 
(dosdispensering) 187011 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metomylan Depottablett 50 mg Burk, 250 tabletter 072101 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 50 mg 

Burk, 1000 
tabletter 
(dosdispensering) 047587 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
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för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 25 mg Burk, 30 tabletter 074757 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 25 mg 

Blister, 30 
tabletter 052041 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Orion Depottablett 25 mg 
Blister, 30 
tabletter (Al) 075493 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bloxazoc Depottablett 25 mg 
Blister, 30 
tabletter 071029 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 25 mg Burk, 100 tabletter 010360 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol 
Sandoz Depottablett 25 mg 

Blister, 100 
tabletter 052051 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Teva Depottablett 25 mg 
Blister, 100 
tabletter 519572 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Metoprolol Orion Depottablett 25 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al) 075504 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bloxazoc Depottablett 25 mg 
Blister, 100 
tabletter 500402 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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Metoprolol 
Sandoz Depottablett 25 mg 

Burk, 250 
tabletter, 
(dosdispensering) 059515 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

SelokenZOC® Depottablett 25 mg 

Burk, 1000 
tabletter 
(dosdispensering) 047578 Recordati AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Orifarm Tablett 100 mg 
Blister, 100 
tabletter 466687 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Actavis 
Filmdragerad 
tablett 100 mg 

Blister, 100 
tabletter 575432 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Accord Tablett 100 mg 
Blister, 90 
tabletter 441281 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Teva 
Filmdragerad 
tablett 100 mg 

Blister, 100 
tabletter 127679 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Sandoz Tablett 25 mg 
Blister, 100 x 1 
tabletter (endos) 011067 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Orifarm Tablett 25 mg 
Blister, 100 
tabletter 157551 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Actavis 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 100 
tabletter 479812 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Accord Tablett 25 mg Burk, 100 tabletter 454543 
Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
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för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Teva 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 100 
tabletter 103221 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Mylan Tablett 25 mg Burk, 250 tabletter 195040 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Takeda 
Filmdragerad 
tablett 50 mg Burk, 100 tabletter 580099 

Takeda Pharma 
AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Mylan Tablett 50 mg 
Blister, 98 
tabletter 039709 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Takeda 
Filmdragerad 
tablett 50 mg 

Blister, 100 
tabletter 018154 

Takeda Pharma 
AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Sandoz Tablett 50 mg 
Blister, 100 x 1 
tabletter (endos) 009637 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Orifarm Tablett 50 mg 
Blister, 100 
tabletter 377340 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Actavis 
Filmdragerad 
tablett 50 mg 

Blister, 100 
tabletter 093001 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Accord Tablett 50 mg 
Blister, 100 
tabletter 083820 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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Atenolol Teva 
Filmdragerad 
tablett 50 mg 

Blister, 100 
tabletter 549844 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Atenolol Mylan Tablett 50 mg Burk, 250 tabletter 196022 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Emconcor® CHF 
Filmdragerad 
tablett 1,25 mg 

Blister, 20 
tabletter (plast/Al) 177584 Merck AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisostad Tablett 1,25 mg 
Blister, 20 
tabletter 589289 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Orifarm Tablett 1,25 mg 
Blister, 20 
tabletter 173249 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 1,25 mg 

Blister, 20 
tabletter 578311 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Teva Tablett 1,25 mg 
Blister, 20 
tabletter 164925 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisomyl 
Filmdragerad 
tablett 1,25 mg 

Blister, 20 
tabletter 384406 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Medical 
Valley 

Filmdragerad 
tablett 1,25 mg 

Blister, 20 
tabletter 595727 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisomyl 
Filmdragerad 
tablett 1,25 mg Burk, 100 tabletter 119998 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
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för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 1,25 mg 

Burk, 250 tabletter 
(dosdispensering) 117750 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Teva Tablett 5 mg 
Blister, 30 
tabletter 135457 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol 
Vitabalans Tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter 454426 Vitabalans Oy 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Orion Tablett 5 mg 
Blister, 30 
tabletter 501651 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Krka 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter 578692 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Accord 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter (plast/Al) 484777 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Teva Tablett 5 mg 
Blister, 100 
tabletter 191557 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol 
STADA® 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister i 
aluminiumpåse, 
100 tabletter 017505 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol 
Vitabalans Tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter 517846 Vitabalans Oy 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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Bisoprolol Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter 471316 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisomyl 
Filmdragerad 
tablett 5 mg Burk, 100 tabletter 558854 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Orion Tablett 5 mg 
Blister, 100 
tabletter 467560 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Krka 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter 390947 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Accord 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 584173 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Burk, 250 tabletter 
(dosdispensering) 069102 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Teva Tablett 10 mg 
Blister, 100 
tabletter 454081 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol 
STADA® 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister i 
aluminiumpåse, 
100 tabletter 017488 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol 
Vitabalans Tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 581317 Vitabalans Oy 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 526529 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
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för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisomyl 
Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 100 tabletter 172168 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Krka 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 104332 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Accord 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 051261 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Emconcor® CHF 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 28 
tabletter (plast/Al) 181313 Merck AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisostad Tablett 2,5 mg 
Blister, 30 
tabletter 428639 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Orion Tablett 2,5 mg 
Blister, 30 
tabletter 379662 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Krka 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 30 
tabletter 064722 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Accord 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 30 
tabletter (plast/Al) 398756 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Emconcor® CHF 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 182485 Merck AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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Bisostad Tablett 2,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 588584 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Orifarm Tablett 2,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 493680 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 100 
tabletter 526065 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Orion Tablett 2,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 166220 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Teva Tablett 2,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 072945 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisomyl 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg Burk, 100 tabletter 485674 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisomyl 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 100 
tabletter 094006 Mylan AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Krka 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 100 
tabletter 106452 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Accord 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 183803 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Medical 
Valley 

Filmdragerad 
tablett 2,5 mg Burk, 105 tabletter 052065 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
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för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Bisoprolol Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 2,5 mg 

Burk, 250 tabletter 
(dosdispensering) 541965 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol HEXAL Tablett 25 mg 
Blister, 30 
tabletter 566732 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol 2care4 Tablett 25 mg 
Blister, 30 
tabletter 519825 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carveratio Tablett 25 mg 

Blister, 30 
tabletter 
(PVC/PVDC/alumi
nium) 031847 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol HEXAL Tablett 25 mg 
Blister, 100 
tabletter 425679 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol 
Aurobindo 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 100 
tabletter 520165 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carveratio Tablett 25 mg 

Blister, 100 
tabletter 
(PVC/PVDC/alumi
nium) 447596 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol Ebb Tablett 25 mg 
Blister, 100 
tabletter 196101 Ebb Medical AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol 2care4 Tablett 25 mg 
Blister, 100 
tabletter 400068 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 
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Carvedilol HEXAL Tablett 3,125 mg 
Blister, 30 
tabletter 070997 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol HEXAL Tablett 6,25 mg 
Blister, 100 
tabletter 176862 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol 
Aurobindo 

Filmdragerad 
tablett 6,25 mg 

Blister, 100 
tabletter 054317 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carveratio Tablett 6,25 mg 

Blister, 100 
tabletter 
(OPA/PVC/alumin
ium) 142615 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol Ebb Tablett 6,25 mg 
Blister, 100 
tabletter 390287 Ebb Medical AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol 2care4 Tablett 6,25 mg 
Blister, 100 
tabletter 573119 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol HEXAL Tablett 12,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 558335 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol 
Aurobindo 

Filmdragerad 
tablett 12,5 mg 

Blister, 100 
tabletter 109112 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carveratio Tablett 12,5 mg 

Blister, 100 
tabletter 
(PVC/PVDC/alumi
nium) 464226 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol Ebb Tablett 12,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 430433 Ebb Medical AB 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
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för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Carvedilol 2care4 Tablett 12,5 mg 
Blister, 100 
tabletter 481971 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning för 
behandling av högt blodtryck endast 
för patienter som först provat andra 
läkemedelsklasser. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 14 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 009683 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 28 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 197005 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Teva 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter (plast/Al) 084976 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 514183 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 28 
tabletter 185554 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 047960 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 30 tabletter 484180 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin Krka 
d.d. 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 191334 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 
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Rosuvastatin 
Orion 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 28 
tabletter 496676 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 28 
tabletter 029268 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 100 tabletter 525757 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 98 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 582737 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Teva 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 562811 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Teva 

Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 100 tabletter 529118 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 172417 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 98 
tabletter 139011 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 192491 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 98 
tabletter 102524 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
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uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 100 tabletter 464286 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin Krka 
d.d. 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 546593 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Orion 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 577811 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 98 
tabletter 511242 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 98 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 022527 Orifarm AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 100 tabletter 449521 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 28 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 482603 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 30 
tabletter 173794 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 28 
tabletter 166032 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 
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Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 30 
tabletter 379055 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 20 mg Burk, 30 tabletter 537112 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin Krka 
d.d. 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 30 
tabletter 558375 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Orion 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 28 
tabletter 428251 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 28 
tabletter 532114 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 98 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 407798 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 20 mg Burk, 100 tabletter 599197 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Teva 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 562961 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Teva 

Filmdragerad 
tablett 20 mg Burk, 100 tabletter 591435 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 100 
tabletter 057193 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
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uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 98 
tabletter 116902 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 100 
tabletter 059236 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 98 
tabletter 498452 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 20 mg Burk, 100 tabletter 100208 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin Krka 
d.d. 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 100 
tabletter 588937 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Orion 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 100 
tabletter 168301 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 20 mg 

Blister, 98 
tabletter 161763 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 28 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 461064 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 30 
tabletter 466760 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 
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Rosuvastatin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 28 
tabletter 048376 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 30 
tabletter 079580 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin Krka 
d.d. 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 30 
tabletter 426547 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Crestor® 
Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 98 
tabletter 
(kalenderförpackn
ing) 104214 AstraZeneca AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Teva 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 483085 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter 079938 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 98 
tabletter 513969 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 98 
tabletter 047276 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter 125392 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 40 mg Burk, 100 tabletter 062157 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
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uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin Krka 
d.d. 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter 172576 KRKA Sverige AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Orion 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 100 
tabletter 382609 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 98 
tabletter 104587 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 40 mg Burk, 100 tabletter 115815 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Orion 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 28 
tabletter 460502 Orion Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Rosuvastatin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 98 
tabletter 385547 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som inte har 
uppnått behandlingsmålet med 
generisk statin. 

Ezetimibe Mylan Tablett 10 mg Burk, 28 tabletter 173382 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Sandoz Tablett 10 mg 
Blister, 30 
tabletter (Al/Al) 488217 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 
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Ezetimibe Orion Tablett 10 mg 
Blister, 30 
tabletter 514143 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimibe Accord Tablett 10 mg 
Blister, 28 
tabletter (plast/Al) 144688 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib STADA Tablett 10 mg 
Blister, 30 
tabletter 134550 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Actavis Tablett 10 mg 
Blister, 30 
tabletter 185916 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Krka Tablett 10 mg 
Blister, 30 
tabletter 183455 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Medical 
Valley Tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 549042 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Aristo Tablett 10 mg 
Blister, 30 
tabletter 071280 

Aristo Pharma 
Nordic ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimibe Mylan Tablett 10 mg Burk, 100 tabletter 026812 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
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om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Sandoz Tablett 10 mg 
Blister, 100 
tabletter (Al/Al) 157833 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimibe Orion Tablett 10 mg 
Blister, 100 
tabletter 590925 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimibe Accord Tablett 10 mg 
Blister, 98 
tabletter (plast/Al) 379762 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib STADA Tablett 10 mg 
Blister, 100 
tabletter 151780 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Actavis Tablett 10 mg 
Blister, 100 
tabletter 533376 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Ezetimib Krka Tablett 10 mg 
Blister, 100 
tabletter 523937 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner.  

Ezetimib Medical 
Valley Tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 540660 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 
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Ezetimib Aristo Tablett 10 mg 
Blister, 100 
tabletter 458840 

Aristo Pharma 
Nordic ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som har provat generisk statin och 
inte uppnått behandlingsmålet, eller 
om det konstateras att patienten 
inte tål statiner. 

Solifenacin Teva 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter (plast/Al) 428750 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Orion 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter 074602 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter 596640 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter 405690 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Krka 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter 545639 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 
tabletter 101752 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 30 x 1 
tabletter (plast/Al, 
endos) 455796 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 5 mg Burk, 60 tabletter 198601 Sandoz A/S 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Teva 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 102339 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Orion 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 90 
tabletter 117865 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter 460344 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 
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Solifenacin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 90 
tabletter 085300 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Krka 
Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter 585905 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 5 mg Burk, 105 tabletter 542890 Sandoz A/S 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 x 1 
tabletter (plast/Al, 
endos) 476881 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 5 mg 

Blister, 100 
tabletter 434776 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Teva 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter (plast/Al) 416449 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Orion 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 124599 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 053141 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 467005 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter 373955 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 30 
tabletter (plast/Al, 
endos) 460831 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 60 tabletter 493504 Sandoz A/S 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 
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Solifenacin Teva 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al) 476908 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin Orion 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 90 
tabletter 160300 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Accord 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 448424 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 90 
tabletter 144988 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Sandoz 

Filmdragerad 
tablett 10 mg Burk, 105 tabletter 192267 Sandoz A/S 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter (plast/Al, 
endos) 579991 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Solifenacin 
Medical Valley 

Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 100 
tabletter 099866 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast till patienter 
som inte nått behandlingsmålet 
med generiskt tolterodin 

Celebra® Kapsel, hård 100 mg 
Blister, 30 kapslar 
(Al) 001120 Pfizer AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib STADA Kapsel, hård 100 mg Blister, 30 kapslar 395840 
STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Orion Kapsel, hård 100 mg Blister, 30 kapslar 580684 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 
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Celecoxib Medical 
Valley Kapsel, hård 100 mg Blister, 30 kapslar 408996 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Ebb Kapsel, hård 100 mg Blister, 30 kapslar 173614 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celebra® Kapsel, hård 100 mg 
Blister, 100 
kapslar (plast) 390971 Pfizer AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib STADA Kapsel, hård 100 mg 
Blister, 100 
kapslar 427644 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Krka Kapsel, hård 100 mg 
Blister, 100 
kapslar 141441 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Sandoz Kapsel, hård 100 mg 
Blister, 100 
kapslar 501380 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Orion Kapsel, hård 100 mg 
Blister, 100 
kapslar 421452 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Medical 
Valley Kapsel, hård 100 mg 

Blister, 100 
kapslar 385453 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
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biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Ebb Kapsel, hård 100 mg 
Blister, 100 
kapslar 381296 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Krka Kapsel, hård 200 mg Blister, 10 kapslar 576766 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Medical 
Valley Kapsel, hård 200 mg Blister, 10 kapslar 461589 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celebra® Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 30 kapslar 
(Al) 001205 Pfizer AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib STADA Kapsel, hård 200 mg Blister, 30 kapslar 375830 
STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Krka Kapsel, hård 200 mg Blister, 30 kapslar 067046 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Sandoz Kapsel, hård 200 mg Blister, 30 kapslar 531958 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 
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Celecoxib Orion Kapsel, hård 200 mg Blister, 30 kapslar 528774 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Medical 
Valley Kapsel, hård 200 mg Blister, 30 kapslar 536199 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Ebb Kapsel, hård 200 mg Blister, 30 kapslar 099591 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celebra® Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 100 
kapslar (Al) 391268 Pfizer AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib STADA Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 100 
kapslar 189454 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Krka Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 100 
kapslar 431022 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Sandoz Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 100 
kapslar 428618 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Orion Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 100 
kapslar 541289 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
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biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib 2care4 Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 100 
kapslar 529085 2care4 ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Medical 
Valley Kapsel, hård 200 mg 

Blister, 100 
kapslar 054282 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celecoxib Ebb Kapsel, hård 200 mg 
Blister, 100 
kapslar 190807 Ebb Medical AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Celebra® Kapsel, hård 200 mg 

Burk, 500 kapslar 
(dosdispensering 
och 
sjukhusförpacknin
g) 006546 Pfizer AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 28 
tabletter 118996 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Teva 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 30 
tabletter 475456 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 30 
tabletter 090054 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 
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Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 30 
tabletter 545663 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Coxolin 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 28 
tabletter 598202 

2Care4 Generics 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 30 
tabletter 448762 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Orion 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 30 
tabletter  (Al) 597639 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter 171571 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 100 
tabletter 163453 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Coxolin 
Filmdragerad 
tablett 30 mg 

Blister, 98 
tabletter 132493 

2Care4 Generics 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 14 
tabletter 414315 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
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biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 14 
tabletter 065754 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 14 
tabletter 452697 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Coxolin 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 14 
tabletter 569849 

2Care4 Generics 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 14 
tabletter 432606 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Orion 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 14 
tabletter  (Al) 124140 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Teva 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 14 
tabletter 378710 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 30 
tabletter 407891 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 
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Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 30 
tabletter 512918 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Orion 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 30 
tabletter  (Al) 592883 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 98 
tabletter 152478 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 100 
tabletter 160047 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 120 mg Blister, 7 tabletter 116766 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 120 mg Blister, 7 tabletter 113116 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 120 mg Blister, 7 tabletter 456773 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 120 mg Blister, 7 tabletter 050874 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
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biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Orion 
Filmdragerad 
tablett 120 mg 

Blister, 7 tabletter  
(Al) 086292 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 28 
tabletter 106604 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Teva 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 30 
tabletter 415676 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 30 
tabletter 026679 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 30 
tabletter 490174 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Coxolin 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 30 
tabletter 073076 

2Care4 Generics 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 30 
tabletter 150812 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 
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Etoricoxib Orion 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 30 
tabletter  (Al) 506807 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 98 
tabletter 434330 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Teva 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 100 
tabletter 398655 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 98 
tabletter 570269 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 100 
tabletter 379173 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Coxolin 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 98 
tabletter 556089 

2Care4 Generics 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 100 
tabletter 534228 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Orion 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 100 
tabletter  (Al) 134609 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
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biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 60 mg Blister, 7 tabletter 196976 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 60 mg Blister, 7 tabletter 107848 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 60 mg Blister, 7 tabletter 423217 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 60 mg Blister, 7 tabletter 505975 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 28 
tabletter 110484 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 30 
tabletter 461240 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 30 
tabletter 593527 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 
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Coxolin 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 30 
tabletter 028528 

2Care4 Generics 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 30 
tabletter 047962 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Orion 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister,  30 
tabletter  (Al) 379058 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Teva 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 30 
tabletter 073828 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister,  98 
tabletter 478209 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Teva 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 100 
tabletter 060888 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 98 
tabletter 103105 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 100 
tabletter 506756 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
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biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Coxolin 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 98 
tabletter 120708 

2Care4 Generics 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 90 mg 

Blister, 100 
tabletter 500822 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Sandoz 
Filmdragerad 
tablett 90 mg Blister, 7 tabletter 532338 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib STADA 
Filmdragerad 
tablett 90 mg Blister, 7 tabletter 556361 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Krka 
Filmdragerad 
tablett 90 mg Blister, 7 tabletter 443922 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Brown 
Filmdragerad 
tablett 90 mg Blister, 7 tabletter 545522 Brown & Burk AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 

Etoricoxib Teva 
Filmdragerad 
tablett 90 mg Blister, 7 tabletter 062486 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med hög risk för blödningar 
och/eller gastrointestinala 
biverkningar, till exempel på grund 
av hög ålder eller tidigare magsår. 
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Norspan® Depotplåster 
5 
mikrogram/timme Påse, 12 plåster 450799 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

5 
mikrogram/timme Påse, 12 plåster 187896 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Glenmark Depotplåster 

5 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 554321 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
STADA Depotplåster 

5 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 406282 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprefarm Depotplåster 
5 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 535573 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Bupremyl Depotplåster 
5 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 484427 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Teva Depotplåster 

5 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 437114 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Norspan® Depotplåster 
5 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 024635 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
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alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

5 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 457353 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Glenmark Depotplåster 

5 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 573536 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
STADA Depotplåster 

5 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 160894 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprefarm Depotplåster 
5 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 403866 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Bupremyl Depotplåster 
5 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 036422 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Teva Depotplåster 

5 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 095892 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Norspan® Depotplåster 
10 
mikrogram/timme Påse,12 plåster 588643 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 
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Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

10 
mikrogram/timme Påse, 12 plåster 530525 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Glenmark Depotplåster 

10 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 509967 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
STADA Depotplåster 

10 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 477697 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprefarm Depotplåster 
10 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 538219 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Bupremyl Depotplåster 
10 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 071435 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Teva Depotplåster 

10 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 371050 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Norspan® Depotplåster 
10 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 024541 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

10 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 389240 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
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alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Glenmark Depotplåster 

10 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 500135 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
STADA Depotplåster 

10 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 517683 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Bupremyl Depotplåster 
10 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 449927 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Teva Depotplåster 

10 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 513008 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Norspan® Depotplåster 
20 
mikrogram/timme Påse, 12 plåster 078880 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

20 
mikrogram/timme Påse, 12 plåster 549627 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Glenmark Depotplåster 

20 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 120920 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 
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Buprenorphine 
STADA Depotplåster 

20 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 397823 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprefarm Depotplåster 
20 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 514077 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Bupremyl Depotplåster 
20 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 394975 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Teva Depotplåster 

20 
mikrogram/timme 

Påse, 12 x 1 
plåster 138267 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Norspan® Depotplåster 
20 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 024517 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

20 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 381894 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Glenmark Depotplåster 

20 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 548476 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
STADA Depotplåster 

20 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 121281 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
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alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprefarm Depotplåster 
20 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 132032 

Orifarm Generics 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Bupremyl Depotplåster 
20 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 176379 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Teva Depotplåster 

20 
mikrogram/timme 

Påse, 4 x 1 
plåster 467151 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Norspan Depotplåster 
15 
mikrogram/timme Påse, 12 plåster 505760 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

15 
mikrogram/timme Påse, 12 plåster 537542 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Norspan Depotplåster 
15 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 477143 Mundipharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 

Buprenorphine 
Sandoz Depotplåster 

15 
mikrogram/timme Påse, 4 plåster 424639 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
som provat men inte tolererat 
oxikodon eller morfin i låg dos, 
alternativt när dessa läkemedel 
bedömts som olämpliga. 
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AZILECT Tablett 1 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 033263 Pharmachim AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

AZILECT Tablett 1 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 051857 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

Rasagiline Mylan Tablett 1 mg 
Blister, 28 
tabletter (plast/Al) 540709 Mylan AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

Rasagilin Krka Tablett 1 mg 
Blister, 28 
tabletter 032092 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

Rasagiline Accord Tablett 1 mg 
Blister, 28 
tabletter (Al) 475076 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

Rasagilin STADA Tablett 1 mg 
Blister, 28 
tabletter 578341 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

AZILECT Tablett 1 mg 

Blister, 100 
tabletter (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 129564 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

AZILECT Tablett 1 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 033275 Pharmachim AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
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och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

AZILECT Tablett 1 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 042629 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

AZILECT Tablett 1 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 549897 Orifarm AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

AZILECT Tablett 1 mg 

Blister, 112 
tabletter (PD 
Abacus Medicine 
A/S) 594561 

Abacus Medicine 
A/S 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa 

Rasagiline Mylan Tablett 1 mg 
Blister, 112 
tabletter (plast/Al) 487650 Mylan AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

Rasagilin STADA Tablett 1 mg 
Blister, 112 
tabletter 087539 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

Rasagilin Krka Tablett 1 mg 
Blister, 112 
tabletter 518224 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

Rasagiline Accord Tablett 1 mg 
Blister, 112 
tabletter (Al) 161934 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 
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Rasagiline 
Bluefish Tablett 1 mg 

Blister, 112 
tabletter (Al) 458353 

Bluefish 
Pharmaceuticals 
AB 

Subventioneras endast som 
tilläggsbehandling till levodopa hos 
patienter med Parkinsons sjukdom 
och "On-off"-syndrom, och som får 
otillräcklig effekt av levodopa. 

CYMBALTA 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 28 kapslar 021721 

Eli Lilly Sweden 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

CYMBALTA 
Enterokapsel, 
hård 30 mg 

Blister, 28 kapslar 
(PD Orifarm AB) 458468 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetin STADA 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 28 kapslar 539894 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetine Orion 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 28 kapslar 145799 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetin Pensa 
Enterokapsel, 
hård 30 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Plast/Al) 436489 

Pensa Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Aritavi 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Burk, 28 kapslar 583570 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetine Krka 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 30 kapslar 510348 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Accord 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 28 kapslar 128047 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Aritavi 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 30 kapslar 165280 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetine Aristo 
Enterokapsel, 
hård 30 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 416023 

Aristo Pharma 
Nordic ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetin STADA 
Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 98 kapslar 189534 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Krka 
Enterokapsel, 
hård 30 mg 

Blister, 100 
kapslar 146234 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetine 
Sandoz 

Enterokapsel, 
hård 30 mg Blister, 98 kapslar 574176 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine 
Sandoz 

Enterokapsel, 
hård 30 mg 

Burk, 120 kapslar 
(dosdispenering) 405143 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

CYMBALTA 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 28 kapslar 
(PD Pharmachim 
AB) 551583 Pharmachim AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetin STADA 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 28 kapslar 503134 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Orion 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 28 kapslar 431814 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetin Pensa 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Plast/Al) 376628 

Pensa Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 



  70 (91) 
 

   
 

Duloxetine Krka 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 30 kapslar 194246 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Accord 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 28 kapslar 118477 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Aritavi 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 30 kapslar 059304 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetine Aristo 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 504850 

Aristo Pharma 
Nordic ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

CYMBALTA 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 98 kapslar 021975 

Eli Lilly Sweden 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

CYMBALTA 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 98 kapslar 
(PD Orifarm AB) 153443 Orifarm AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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CYMBALTA 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 98 kapslar 
(PD Abacus 
Medicine A/S) 595383 

Abacus Medicine 
A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetin STADA 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 98 kapslar 151832 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Orion 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 98 kapslar 112098 Orion Pharma AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetin Pensa 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 98 kapslar 
(Plast/Al) 465825 

Pensa Pharma 
AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Aritavi 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Burk, 90 kapslar 182397 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Krka 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 100 
kapslar 466654 KRKA Sverige AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetine Accord 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Blister, 98 kapslar 462375 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Aritavi 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 100 
kapslar 413865 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Aristo 
Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Blister, 98 kapslar 
(plast/Al) 487386 

Aristo Pharma 
Nordic ApS 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 
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Duloxetine 
Sandoz 

Enterokapsel, 
hård 60 mg 

Burk, 120 kapslar 
(dosdispensering) 544752 Sandoz A/S 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Duloxetine Mylan 
Enterokapsel, 
hård 60 mg Burk, 250 kapslar 112543 Mylan AB 

Subventioneras endast för patienter 
med depression eller generaliserat 
ångestsyndrom som inte nått 
behandlingsmålet med minst två 
andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt 
venlafaxin om inte särskilda skäl 
talar mot det. Läkemedlet 
subventioneras också vid 
behandling av smärtsam 
diabetesneuropati. 

Valdoxan 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 393234 Pharmachim AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Valdoxan 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 406940 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Valdoxan 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 115066 Orifarm AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
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behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatine Teva 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter 129042 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatine 
Mylan 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter 372061 Mylan AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatine 
Anpharm 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter 482555 

Les Laboratoires 
Servier 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter 493519 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatine 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 x 1 
tabletter 448348 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 
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Valdoxan 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 
tabletter (PD 
Pharmachim AB) 502173 Pharmachim AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Valdoxan 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 
tabletter (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 187225 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Valdoxan 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 
tabletter (PD 
Orifarm AB) 501988 Orifarm AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatine Teva 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 
tabletter 579208 Teva Sweden AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatine 
Mylan 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 
tabletter 105028 Mylan AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatin 
Glenmark 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 
tabletter 488603 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 
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Agomelatine 
Anpharm 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 
tabletter 501087 

Les Laboratoires 
Servier 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Agomelatine 
STADA 

Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 84 x 1 
tabletter 486452 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras endast som ett 
andrahandsmedel för patienter som 
på grund av biverkningar inte 
tolererat och därmed inte nått 
behandlingsmålet med SSRI eller 
annat läkemedel mot depression. 

Atomoxetin 
Actavis Kapsel, hård 10 mg Blister, 28 Kapslar 429584 Teva Sweden AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Sandoz Kapsel, hård 10 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 428929 Sandoz A/S 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Medical Valley Kapsel, hård 10 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 507822 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Mylan Kapsel, hård 10 mg Blister, 28 kapslar 423635 Mylan AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetin Orion Kapsel, hård 10 mg Blister, 28 kapslar 519210 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
STADA Kapsel, hård 10 mg Blister, 30 kapslar 498877 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Audalis 
Filmdragerad 
tablett 10 mg 

Blister, 28 
tabletter 501297 

Evolan Pharma 
AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 10 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 397259 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Glenmark Kapsel, hård 10 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 408862 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 10 mg Blister, 7 kapslar 075536 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 10 mg 

Blister, 7 kapslar 
(plast/Al) 177429 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Actavis Kapsel, hård 25 mg Blister, 28 kapslar 107643 Teva Sweden AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Sandoz Kapsel, hård 25 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 063729 Sandoz A/S 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Medical Valley Kapsel, hård 25 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 450216 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Mylan Kapsel, hård 25 mg Blister, 28 kapslar 499435 Mylan AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 25 mg Blister, 28 kapslar 525649 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetine 
STADA Kapsel, hård 25 mg Blister, 30 kapslar 159387 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Audalis 
Filmdragerad 
tablett 25 mg 

Blister, 28 
tabletter 546599 

Evolan Pharma 
AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 25 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al/Al) 411846 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Glenmark Kapsel, hård 25 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 566937 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 25 mg Blister, 7 kapslar 476662 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 25 mg 

Blister, 7 kapslar 
(plast/Al) 442150 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetin 
Actavis Kapsel, hård 40 mg Blister, 28 Kapslar 586797 Teva Sweden AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Sandoz Kapsel, hård 40 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 582584 Sandoz A/S 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Medical Valley Kapsel, hård 40 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 146751 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Mylan Kapsel, hård 40 mg Blister, 28 kapslar 451515 Mylan AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 40 mg Blister, 28 kapslar 436353 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
STADA Kapsel, hård 40 mg Blister, 30 kapslar 183924 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 



  83 (91) 
 

   
 

Atomoxetin 
Glenmark Kapsel, hård 40 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 049831 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Audalis 
Filmdragerad 
tablett 40 mg 

Blister, 28 
tabletter 079702 

Evolan Pharma 
AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 40 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 489669 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 40 mg 

Blister, 7 kapslar 
(plast/Al) 136954 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 40 mg Blister, 7 kapslar 071892 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Actavis Kapsel, hård 60 mg Blister, 28 Kapslar 457112 Teva Sweden AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetine 
Sandoz Kapsel, hård 60 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 122828 Sandoz A/S 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Medical Valley Kapsel, hård 60 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 462130 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Mylan Kapsel, hård 60 mg Blister, 28 kapslar 553132 Mylan AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 60 mg Blister, 28 kapslar 371616 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
STADA Kapsel, hård 60 mg Blister, 30 kapslar 577616 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Glenmark Kapsel, hård 60 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 175170 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Audalis 
Filmdragerad 
tablett 60 mg 

Blister, 28 
tabletter 397332 

Evolan Pharma 
AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 60 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 383944 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Actavis Kapsel, hård 18 mg Blister, 28 Kapslar 493173 Teva Sweden AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Sandoz Kapsel, hård 18 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 590256 Sandoz A/S 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Medical Valley Kapsel, hård 18 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 540859 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Mylan Kapsel, hård 18 mg Blister, 28 kapslar 475932 Mylan AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetin Orion Kapsel, hård 18 mg Blister, 28 kapslar 450042 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
STADA Kapsel, hård 18 mg Blister, 30 kapslar 437007 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Glenmark Kapsel, hård 18 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 105978 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Audalis 
Filmdragerad 
tablett 18 mg 

Blister, 28 
tabletter 501786 

Evolan Pharma 
AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 18 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 178650 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 18 mg Blister, 7 kapslar 421756 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 18 mg 

Blister, 7 kapslar 
(plast/Al) 477081 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Strattera Kapsel, hård 80 mg Blister, 28 kapslar 051406 Orifarm AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 80 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al/Al) 473986 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Actavis Kapsel, hård 80 mg Blister, 28 Kapslar 182569 Teva Sweden AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Sandoz Kapsel, hård 80 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 396653 Sandoz A/S 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Medical Valley Kapsel, hård 80 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 575356 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetin Mylan Kapsel, hård 80 mg Blister, 28 kapslar 404978 Mylan AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 80 mg Blister, 28 kapslar 046316 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
STADA Kapsel, hård 80 mg Blister, 30 kapslar 407586 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Glenmark Kapsel, hård 80 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 460131 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Audalis 
Filmdragerad 
tablett 80 mg 

Blister, 28 
tabletter 407728 

Evolan Pharma 
AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Actavis Kapsel, hård 100 mg Blister, 28 Kapslar 439766 Teva Sweden AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 
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Atomoxetine 
Sandoz Kapsel, hård 100 mg 

Blister, 28 kapslar 
(Al) 499076 Sandoz A/S 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Mylan Kapsel, hård 100 mg Blister, 28 kapslar 428262 Mylan AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin Orion Kapsel, hård 100 mg Blister, 28 kapslar 033526 Orion Pharma AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetin 
Glenmark Kapsel, hård 100 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 564996 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
Nordic AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Audalis 
Filmdragerad 
tablett 100 mg 

Blister, 28 
tabletter 425069 

Evolan Pharma 
AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Atomoxetine 
Accord Kapsel, hård 100 mg 

Blister, 28 kapslar 
(plast/Al) 453350 

Accord 
Healthcare AB 

Subventioneras när svar på tidigare 
behandling med metylfenidat 
bedöms vara kliniskt otillräckligt, 
eller när behandling med 
centralstimulerande medel är 
olämpligt. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 2,5 ml 
(PP) 581969 Alcon Nordic A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 
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Travoprost 
Medical Valley 

Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Droppbehållare, 
2,5 ml 121834 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travoprost 
STADA 

Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Droppbehållare, 
2,5 ml 180186 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 2,5 ml 
(PP) (PD 
Pharmachim AB) 012026 Pharmachim AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 2,5 ml 
(PP) (PD Abacus 
Medicine A/S) 377905 

Abacus Medicine 
A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 3 x 2,5 ml 
(PP) 517180 Alcon Nordic A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 3 x 2,5 ml 
(PP) (PD 
Pharmachim AB) 116386 Pharmachim AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 3 x 2,5 ml 
(PP) (PD Orifarm 
AB) 162786 Orifarm AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 3 x 2,5 ml 
(PP) (PD Cross 
Pharma AB) 159297 Cross Pharma AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 3 x 2,5 ml 
(PP) (PD 
Paranova 
Läkemedel AB) 042663 

Paranova 
Läkemedel AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travoprost 
Medical Valley 

Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Droppbehållare, 3 
x 2,5 ml 583735 

Medical Valley 
Invest AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travoprost 
STADA 

Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Droppbehållare, 3 
x 2,5 ml 084880 

STADA Nordic 
ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travoprost 
Sandoz 

Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Droppbehållare, 3 
x 2,5 ml 494947 Sandoz A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 
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Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 3 x 2,5 ml 
(PP) (PD Abacus 
Medicine A/S) 071271 

Abacus Medicine 
A/S 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Travatan 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Flaska, 3 x 2,5 ml 
(PP) (PD 2care4 
ApS) 579088 2care4 ApS 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

Bondulc 
Ögondroppar, 
lösning 40 mikrogram/ml 

Droppflaska, 3 x 
2,5 ml 523679 Teva Sweden AB 

Subventioneras vid nyinsättning 
endast för patienter som provat 
latanoprost. 

 


