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Vår beteckning
1682/2010

SÖKANDE

HARTMANN-SCANDICARE AB
BOX 24
334 21 Anderstorp

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsförmånerna

BESLUT
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, avslår ansökan om prishöjning för Hydrocoll concave
15 x 13,5 cm, Hydrocoll thin 15 x 15 cm, Hydrocoll thin 10 x 10 cm och Hydrocoll 15 x 15 cm från
Hartmann-Scandicare AB.

Postadress
Box 55, 171 11 SOLNA

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1

Telefonnummer
08-5684 20 50

Telefaxnummer
08-5684 20 99

2 (3)

1682/2010

ANSÖKAN
Hartmann-Scandicare AB (företaget) har ansökt om prishöjning för nedanstående.
Namn

Antal/Förp.

Hydrocoll concave 15 x 13,5 cm
Hydrocoll thin 15 x 15 cm
Hydrocoll thin 10 x 10 cm
Hydrocoll 15 x 15 cm
Hydrocoll 20 x 20 cm
Hydrocoll 10 x 10 cm

10
10
10
10
10
10

Varunr.
202717
202722
202720
202712
202716
202711

UTREDNING I ÄRENDET
Företaget ansöker om prishöjning med cirka sju procent för ovanstående förbrukningsartiklar.
Företaget motiverar sin ansökan med att det inte skett någon prisjustering och att KPI
(konsumentprisindex) stigit åtta till elva procent sedan artiklarna kom med i förmånssystemet
år 2004. Företaget hävdar vidare att även deras kostnader för inköp, administrering, kostnader
samt personal har ökat.
Företaget har inte begärt överläggning med TLV.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Företaget har uppgett att de fått ökade kostnader på grund av ökat KPI samt ökade kostnader i
för inköp, administrering, distribution samt personal.
TLV gör följande bedömning.
En begäran om prishöjning för en 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
ett likvärdigt behandlingsalternativ tillgängligt på den svenska marknaden. Även om det finns en
risk att dessa förbrukningsartiklar från Hartmann-ScandiCare AB försvinner från marknaden
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så finns det inte risk att patienterna kommer att stå utan alternativa behandlingar. Företagets
ansökan om prishöjning för ovanstående förbrukningsartiklar ska därför avslås.
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 avdelningschefen Niklas Hedberg. Föredragande har varit
medicinsk utredare Rasha Tamim. I handläggningen har även deltagit juristen Malin Blixt.

Niklas Hedberg
Rasha Tamim
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