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Så här fungerar takpriser 
 

Alla utbytbara läkemedel inom förmånen omfattas av takpriser som utgör gränsen för hur 

höga priser (AIP/enhet) som tillåts i den förpackningsstorleksgrupp som läkemedlet tillhör.  

Flytande takpris 
Innan TLV fastställer takpriser i en utbytesgrupp utgörs taket i varje 

förpackningsstorleksgrupp av det högsta priset per enhet för en förpackning som finns i 

förpackningsstorleksgruppen. Detta kallas flytande takpris. Om priset på denna förpackning 

sänks, följer det flytande takpriset med. 

Från ny generisk konkurrens till fastställt takpris 
  

 

När generisk konkurrens uppstår och läkemedlen tas med på periodens vara-listan kan 

priserna sjunka så lågt att TLV kan fastställa takpriser. Syftet är jämnare och lägre priser på 

utbytbara läkemedel och en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Generisk 

konkurrens definieras som att minst två läkemedel av olika fabrikat finns tillgängliga i en 

utbytesgrupp. Det högsta priset i en förpackningsstorleksgrupp, oftast originalläkemedlets 

pris, noteras vid denna tidpunkt och är det pris som TLV sedan kommer beräkna ett nytt 

takpris utifrån (initialt takpris).  



   
 

   
 

 

 

För att ett takpris ska kunna fastställas måste två specifika kriterier vara uppfyllda: 

• Priset per enhet för någon förpackning i utbytesgruppen ska ha sjunkit till under 30 

procent av det pris som var det högsta priset i dess förpackningsstorleksgrupp när 

generisk konkurrens uppstod. 

• Generiskt utbytbara läkemedel ska ha funnits på marknaden och sålts under minst fyra 

månade 

    



   
 

   
 

            

När ovanstående kriterier är uppfyllda fastställs takpriser som normalt sätts till 35 procent av 

det initiala takpriset (dvs det högsta priset i förpackningsstorleksgruppen när generisk 

konkurrens uppstod).  

 

Så här sätter TLV takpriser 
 

Månad 1 – Preliminära takpriser publiceras.  
TLV analyserar om det finns några utbytesgrupper där kriterierna är uppfyllda. Om kriterierna 

är uppfyllda publiceras en lista på vår hemsida med de takpriser TLV avser att fastställa under 

efterföljande månad (månad 2). I listan framgår även vilka priser TLV utgått ifrån vid sina 

beräkningar. Berörda företag ges möjlighet att komma med synpunkter. 

Månad 2 – Fastställda takpriser beslutas och publiceras. 
Efter det att eventuella synpunkter har beaktats beslutar TLV att fastställa takpriserna, skickar 

beslutet till berörda företag och publicerar takpriserna på vår hemsida. Dessa takpriser gäller 

även för ansökningar som inkommer under samma månad. Efter att de fastställda takpriserna 

är publicerade ges berörda företag möjlighet att komma in med ansökningar om 

prissänkningar för de produkter vars pris överstiger takpriserna eller om utträde ur 

högkostnadsskyddet. 

Månad 3 – De nya fastställda takpriserna börjar gälla den första i månaden.  
För de förpackningar för vilka företaget inte begärt prissänkning eller utträde och som ligger 

över det fastställda takpriset upprättar TLV prissänkningsärenden. Det fattas beslut om dessa 

ärenden samt de ansökningar som inkommit under månad 2. 

Månad 4 – Prissänkningar/Utträden träder ikraft. 
 

 


