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SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel ska ingå 
i läkemedelsförmånerna från och med 2013-02-01 till i tabellen angivna priser. TLV 
fastställer det alternativa försäljningspriset till samma belopp som AIP. 
 
Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) 

Vfend Pulver och 
vätska till 
infusionsvätska, 
lösning 

200 mg Injektionsflaska, 
200 mg och påse, 
50 ml 

387439 1375,00 1449,50 
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ANSÖKAN 

Pfizer AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i 
läkemedelsförmånerna och att pris fastställs. 
 
Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP (SEK) 

Vfend Pulver och vätska 
till infusionsvätska, 
lösning 

200 mg Injektionsflaska, 
200 mg och påse, 
50 ml 

387439 1375,00 

 

UTREDNING I ÄRENDET 

Vfend innehåller den antimykotiska substansen vorikonazol. Läkemedlet finns i 
beredningsformerna filmdragerade tabletter, pulver till oral suspension samt pulver till 
infusionsvätska. I den förpackning som idag ingår i förmånen finns endast en flaska med 
pulver till infusionsvätska. Vätska, spruta och eventuella adaptrar måste köpas in separat. 
 
Företaget ansöker nu om subvention för en förpackning som förutom tidigare nämnda flaska 
med pulver till infusionsvätska även innehåller lösning som pulvret ska blandas med samt en 
spruta och en adapter. Priset är detsamma som för befintlig förpackning men vårdpersonal och 
andra som ska tillreda infusionsvätskan får nu allt material i samma förpackning. 
 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 
Enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett receptbelagt läkemedel 
omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för 
läkemedlet under förutsättning 
1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humanitära 
och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en 
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läke-
medelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.  

 
TLV gör följande bedömning. 
 
TLV bedömer att Vfend pulver och vätska till infusionsvätska, lösning, ger större nytta till 
samma kostnad jämfört med befintlig förpackning som endast innehåller pulver till 
infusionsvätska, lösning. 
 
TLV anser därför att Vfend, pulver och vätska till infusionsvätska, uppfyller kriterierna i 15 § 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. och att ansökan därför ska bifallas.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet, som ska vara 
skriftligt, ska ställas till förvaltningsrätten, men ges in till Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, 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 Nämnden för läkemedelsförmåner hos TLV. Följande ledamöter 
har deltagit i beslutet: hälso- och sjukvårdsdirektören Catarina Andersson Forsman 
(ordförande), medicinske rådgivaren Stefan Back, vice förbundsordföranden David 
Magnusson, läkemedelschefen Maria Landgren, hälsoekonomen Ingemar Eckerlund, 
docenten Susanna Wallerstedt och landstingsdirektören Gunnar Persson. 
Föredragande har varit Maria Johansson, medicinsk utredare. I handläggningen har även 
deltagit Mikael Hedberg, jurist. 
 
 
 
 
 
 
Catarina Andersson Forsman 
 
     Maria Johansson 
 
 
  
 
 
   
 


