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Byt Lyrica mot generiskt pregabalin!

Lyrica vars generiska namn är pregabalin är ett
antiepileptikum som även har indikationerna
neuropatisk smärta och generaliserat
ångestsyndrom (GAD). Patentet på Lyrica för
indikationerna epilepsi och generaliserat
ångestsyndrom gick ut för några år sedan medan
patentet för neuropatisk smärta först gick ut
sommaren 2017. På marknaden finns nu flera
pregabalingenerika och dessa är bedömda att vara
bioekvivalenta med Lyrica av Läkemedelsverket
och EMA, men p.g.a. dess epilepsiindikation är de
olika pregabalinpreparaten (inklusive Lyrica) inte
direkt utbytbara på apoteket. För indikationerna
neuropatisk smärta och generaliserat
ångestsyndrom finns det inget som talar emot ett
automatiskt byte på apotek. Tyvärr kan vi i våra
system inte särskilja på vilken indikation
pregabalin förskrivs och byte görs därför inte. Av
denna anledning måste förskrivaren aktivt välja
vilket pregabalinpreparat som ska ordineras och
därmed expedieras.

I Terapirekommendationer 2018 har
Läkemedelskommittén i Västerbottens läns
landsting (VLL) efter översyn kommit fram till att
rekommendera förskrivning av Pregabalin Teva då
denna finns i alla styrkor och har haft en stabil och
bra prisbild. Pregabalin Teva finns inlagd som
receptfavorit i NCS Cross på indikationen
neuropatisk smärta. Läkemedelskommittén vill
dock betona att pregabalin inte är
förstahandsmedel för någon indikation och detta
beror inte bara på att preparatet fortfarande är
relativt dyrt utan även att det finns risk för
beroendeutveckling, speciellt vid höga doser.

Under 2017 utgjorde Lyrica 90 % av
förskrivningen av pregabalin räknat på DDD
(definierad daglig dygnsdos) vilket resulterade i en
totalkostnad för VLL på 5,6 miljoner kronor. Det
finns här en besparingspotential vid ett byte till
Pregabalin Teva på ca 2,4 miljoner kronor.

Under 2018 har den totala andelen förskrivet
Lyrica i Västerbotten hittills endast minskat från
90 % till 83 % trots att det gått en tid sedan
patentet för neuropatisk smärta gick ut.
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De största förskrivande enheterna av pregabalin
är Psykiatriska vården i Skellefteå, Psykiatrisk
klinik NUS och Neurocentrum NUS som
tillsammans står för 32 % av den totala
förskrivningen av pregabalin i VLL. Under 2017
förskrevs från dessa enheter > 95 % Lyrica
räknat på DDD. För 2018 är andelen Lyrica för
alla tre enheter fortfarande så hög som 93 %.
Eftersom behandlingen av pregabalin ofta
initieras i slutenvården är det viktigt att man just
här startar behandlingen med rätt generiskt
preparat. Påbörjas förskrivningen med Lyrica
inom slutenvården finns det stor risk att den
fortsätter i primärvården när recepten ska
förnyas.
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Andra preparat med indikationen epilepsi, som inte
är direkt utbytbara till generiska kopior, räknas upp
i nedanstående tabell.

Originalpreparat Rekommenderat
generikum
av Läkemedelskommittén i
VLL

Keppra Levetiracetam Orion
Lamictal Lamotrigin Aurobindo
Neurontin Gabapentin 1A Farma
Topimax Topiramat Orion

Vid förskrivning i NCS Cross läkemedelsmodul
kan förskrivaren se dessa rekommenderade
generiska preparat.

Therese Ahlepil, Informationsapotekare,
Läkemedelscentrum

CALENDARIUM

V 22
Onsdag 30 maj 12:10-12:55
Antikoagulantiabehandling i teori och praktik
med Eva-Lotta Glader, specialistläkare
Medicincentrum, ST-läkare klinisk farmakologi
Läkemedelscentrum.
Bergasalen, NUS samt videokonferens.
Anmälan via utbildningsportalen senast 27 maj
Läkemedelscentrum

Fredag 1 juni 09:00-12:00
D-vitaminbrist i norra Sverige - en
tvärsnittsstudie av en immigrantpopulation
på latitud 63°N, inkluderande en öppen delvis
randomiserad kontrollerad klinisk studie,
studerande effekt av behandling med olika
doser av kolecalciferol.
Disputation, Lena Granlund
NUS, Målpunkt B, plan 9 sal 933
Inst för folkhälsa och klinisk medicin
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