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SÖKANDE  TERUMO SWEDEN AB 
Nya Varvet, Byggnad 90 
426 71 Västra Frölunda 
 

   
 
 
 
 
SAKEN 
 
Ansökan inom läkemedelsförmånerna 
 
 
BESLUT 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om prishöjning för nedan 
angivna förbrukningsartiklar. 
 
 
Namn Antal/ 

Förp. 
Varunr AIP (SEK) 

Terumo injektionsspruta, 2 ml 100 ST 202734 37,10 
Terumo injektionsspruta, 5ml 100 ST 202735 45,15 
Terumo injektionsspruta, 30 ml 50 ST 202738 145,00 
Terumo Neolus injektionskanyler 1,2x50 mm, röd 100 ST 269241 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 1,2x40 mm, röd 100 ST 269233 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,9x40 mm, gul (nr 1) 100 ST 254847 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,8x40 mm, grön (nr 2) 100 ST 254839 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,7x50 mm, svart 100 ST 254821 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,7x30 mm, svart (nr 12) 100 ST 254813 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,6x25 mm, blå (nr 16) 100 ST 254805 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,5x16 mm, orange 100 ST 254797 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,4x20 mm, grå, (nr 20) 100 ST 254789 22,00 
Terumo Neolus injektionskanyler, 0,45x12 mm, brun 100 ST 227124 22,00 

 



  
  2 (3) 

   
      2431/2010 
   

   
 

Postadress 
Box 22520, 104 22  STOCKHOLM 

Besöksadress 
Fleminggatan 7 

Telefonnummer 
 08-5684 20 50 

Telefaxnummer 
08-5684 20 99 

 

 
ANSÖKAN 
  
TERUMO SWEDEN AB (företaget) har ansökt om att ovanstående förbrukningsartiklar ska 
ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs.  
 
 
UTREDNING I ÄRENDET 
 
Företaget har angivit att priset legat fast under många år och att det i dagsläget inte täcker 
produktions- och logistikkostnader. 
 
Det finns liknande produkter tillgängliga inom läkemedelsförmånerna. Terumo Neolus 
injektionssprutor och injektionskanyler används för samma patientgrupp som de liknande 
produkterna. Företaget har inte visat att det är angeläget att just Terumo Neolus 
injektionssprutor och injektionskanyler finns kvar inom läkemedelsförmånerna. 
 
Företaget har inte begärt överläggning med TLV.  
 
 
SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Företaget har uppgett att priset har legat fast under många år och att det i dagsläget inte täcker 
produktions- och logistikkostnader. 
 
TLV gör följande bedömning. 
 
En begäran om prishöjning för ett läkemedel (vilket även inkluderar förbrukningsartiklar) 
som redan ingår i läkemedelsförmånerna måste bedömas mot bakgrunden av att det redan 
tillhandahålls till ett givet pris. Den kostnad den förbrukningsartikeln medför svarar mot en 
viss medicinsk och samhällsekonomisk nytta. En prishöjning av en redan subventionerad 
produkt kommer då att leda till en högre kostnad för samma nytta.  
 
Utformningen av lagstiftningen och uttalanden i förarbetena (t.ex. prop. 2001/02 sid. 30) 
måste uppfattas så att den möjlighet till prishöjning som ges i 13 § lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. bör tillämpas restriktivt. TLV godtar i regel prishöjningar enbart i 
fall där det framstår som uppenbart att priset måste höjas, såsom när en angelägen produkt 
annars riskerar att försvinna som terapival.  
 
TLV kan konstatera att för patienter med behov av ovanstående förbrukningsartiklar finns minst 
en likvärdig produkt tillgängligt på den svenska marknaden. Även om det finns en risk att dessa 
förbrukningsartiklar från Terumo Sweden AB försvinner från marknaden så finns det inte risk 
att patienterna kommer att stå utan alternativa behandlingar. Företagets ansökan om 
prishöjning för ovanstående förbrukningsartiklar ska därför avslås.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet, som ska vara 
skriftligt, ska ställas till förvaltningsrätten, men ges in till TLV. TLV måste ha fått 
överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, annars kan 
överklagandet inte prövas. TLV sänder överklagandet vidare till förvaltningsrätten för 
prövning om inte TLV själv ändrar beslutet på det sätt som begärts. 
 
Detta beslut har fattats av avdelningschefen Niklas Hedberg. Föredragande har varit juristen 
Malin Blixt. I handläggningen har även medicinska utredaren Åsa Tormod deltagit.  
 
 
 
 
 
 
Niklas Hedberg 
 
 
 Malin Blixt 
 


