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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 

på Socialdepartementets remiss av Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i 

förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. 

 

Sammanfattningsvis tillstyrker TLV förslaget. TLV har utifrån myndighetens ansvarsområde 

följande synpunkter. 

 

TLV konstaterar att de avgiftshöjningar som föreslås leder till ökade kostnader för företagen, 

med störst påverkan på de företag vars produkter omsätter mindre volymer. I förlängningen 

kommer även företagens kunder att påverkas, vilket i det här fallet huvudsakligen är 

regionerna.  

 

TLV beslutar om pris och subvention för läkemedel utifrån en värdebaserad modell där det 

värde produkten tillför ställs i relation till kostnaden. 

 

Ett möjligt sätt för företag att bibehålla nuvarande avkastning är att antingen öka sina 

intäkter eller minska sina kostnader. Ett sätt för företagen att agera för att öka sina intäkter 

är att väga in avgiftshöjningen i det ansökta priset vid ansökan om pris och subvention till 

TLV. I praktiken skulle det kunna innebära att företagen ansöker om ett högre pris både för 

produkter som redan ingår i, och för produkter som företagen vill ska ingå i 

läkemedelsförmånerna. 

 

Ett högre pris skulle i teorin kunna leda till att en produkt inte uppfyller kriterierna i lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Detta skulle kunna leda till en försämrad tillgång 

till produkterna inom läkemedelsförmånerna vilket är till nackdel för patienterna. För 

produkter som uppfyller kriterierna även med ett högre pris kommer regionerna få betala 

mer för dessa produkter.  

 

I underlaget till förslaget beskrivs de olika avgifterna över tid. Utifrån denna beskrivning 

förefaller de prishöjningar som föreslås att vara i linje med Konsumentprisindex (KPI)1 över 

samma tidsperiod. I underlaget anges även exempel på ökad arbetsbelastning samt 

effektivisering som gör att en avgiftshöjning som följer KPI förefaller rimlig. 

 
1 Uppgifter från SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/ 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/


 

  2 (2) 

   

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Agneta Karlsson. Föredragande har 

varit utredaren Cecilia Tollin. I den slutgiltiga handläggningen har även analytikern Niclas 

Stridsberg och biträdande enhetschefen Gunilla Rönnholm deltagit. 
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