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Nytt om pris och subvention
för antiepileptika och TNF-alfa-antagonister
Neurontin och Lamictal får lägre pris

Begränsad subvention för Lyrica

Antiepileptika får inte bytas automatiskt på apotek.
Generikakonkurrensen har inte blivit lika kraftfull
för antiepileptika som för utbytbara läkemedel.
Trots patentutgångar för Neurontin (gabapentin)
respektive Lamictal (lamotrigin) för flera år sedan,
och Topimax (topiramat) för cirka 2 år sedan,
förskrivs originalpreparaten fortfarande i ganska
stor utsträckning. Det är inte kostnadseffektivt.
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
har beslutat att sänka det högsta tillåtna priset för
originalprodukter, där generisk konkurrens finns.
Företagen som säljer Neurontin och Lamictal har
gått med på att sänka priset med 65%, och därmed
kommer dessa produkter att subventioneras även i
fortsättningen. De nya lägre priserna kommer att
gälla från och med 1 februari 2012. Men kom ihåg
att generika är fortfarande billigare än originalen!

När Lyrica lanserades 2005 låg priset i nivå med
dåvarande priser för generiskt gabapentin. Sedan
dess har gabapentingenerika sjunkit i pris. TLV
bedömer att med nuvarande pris är Lyrica inte
kostnadseffektivt som förstahandsval vid
behandling av neuropatisk smärta och generaliserat
ångestsyndrom. Subventionen för Lyrica kommer
därför att begränsas från den 1 april 2012.

Topimax utan subvention från januari 2013
Topimax (topiramat) kommer inte längre att ingå i
högkostnadsskyddet efter den 1 januari 2013,
eftersom priset är för högt. Enda undantaget är
Topimax i styrkan 15 mg. För alla andra styrkor (25
– 200 mg) finns topiramatgenerika med betydligt
lägre pris, och de kommer även i fortsättningen
ingå i läkemedelsförmånen.
Förmånskostnad för originalpreparat
på recept till invånare i Kalmar län,
under de senaste 12 månaderna:

Neurontin

1,1 miljoner kr

Lamictal
3,1 miljoner kr
Topimax
1,0 miljon kr
Lyrica
7,4 miljoner kr
Generika ej inräknade.

1. Vid neuropatisk smärta ska Lyrica bara ges
med subvention till de patienter som inte nått
behandlingsmålet med vare sig ett tricykliskt
antidepressivt läkemedel eller gabapentin.
2. Vid generaliserat ångestsyndrom ska Lyrica
endast subventioneras för de patienter som inte
nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller
SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av
medicinska skäl, till exempel på grund av
kontraindikationer.
3. Vid indikationen epilepsi gäller fortfarande full
subvention för Lyrica, utan begränsningar.
TNF-alfa-antagonister blir något billigare
TLV har granskat prissättningen för TNF-alfaantagonister. Inga produkter kommer att uteslutas
ur förmånen. Priset för Enbrel och Humira sänks
med 5% från och med den 1 januari 2012. Det
innebär att Humira fortfarande kommer att vara
litet dyrare än andra TNF-alfa-antagonister.
Remicade är billigaste preparat, så länge man ger
högst 300 mg per dostillfälle.
Under 2011 kostade TNF-alfa-antagonister till
patienter från Kalmar län cirka 20 miljoner kronor
på rekvisition, och 42 miljoner kronor inom
läkemedelsförmånen.
Läkemedelskommittén önskar Gott Nytt År!
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