
Det finns flera anledningar till att TLV har valt att om-
pröva subventionen av teststickor. Det främsta skälet är 
att teststickorna har haft ett betydligt lägre pris i lands-
tingens upphandlingar än i förmånssystemet vilket har 
indikerat att teststickorna har varit för högt prissatta. 
Därtill har flera landsting och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) efterfrågat en översyn av sortimentet av 
teststickor i läkemedelsförmånerna. Ytterligare skäl har 
varit att teststickor har stora försäljningsvolymer varje 
år. Under 2010 uppgick försäljningen inom förmånssys-
temet till cirka 600 miljoner kronor. 

Teststickor som inte längre ingår 
TLV har beslutat att följande teststickor inte längre 
kommer att subventioneras och därmed utesluts de ur 
läkemedelsförmånerna:

Produkt    Vnr
Ascensia Autodisc Cross Pharma  296301 
Bayer Ascensia Elite*   202048 
Bayer AUTODISC   280545 
BM-Test Glycemie 1-44 Cross Pharma 284331 
DANA Diabecare    205700 
EuroFlash Cross Pharma   201355
Everyx3 magasin    220060 
Excel G     290387 
FreeStyle Cross Pharma   201356  
FreeStyle Medartuum   201717
Gluco Touch Cross Pharma  201357 
GlucoSure Plus    202215
HemoCue Home Glucose   201165 
One Touch Ultra Cross Pharma  201613 
One Touch Ultra Medartuum  201880 
Precision    201369
Precision Plus    285171 
Precision Plus    200115
Precision Xtra Plus Cross Pharma  201359 
SensoCard Glucose teststickor*  204410
TRUEone systemkit       220601 

Teststickor som utesluts ur förmånssystemet kan 

patienten inte få subventionerade inom läkemedelsför-
månerna. Landstingen kan upphandla teststickor och 
tillhandahålla dessa kostnadsfritt till patienterna även 
om teststickorna inte längre ingår i läkemedelsförmå-
nerna. 

TLV slår fast vad teststickor maximalt får kosta
Efter en samlad bedömning har TLV fastslagit en tak-
prisnivå för teststickor. Takprisnivån anger det maxi-
mala pris som är acceptabelt för respektive produkttyp. 
En viss prisskillnad accepteras mellan produkterna för 
att få sortimentsbredd, stimulera konkurrens och för 
att garantera leveranssäkerhet. Sortimentsbredden ger 
utrymme för teststickor som kan ha skillnader mel-
lan varandra men där skillnaderna inte är mätbara och 
påvisbara. 

Sammanfattning
TLV har omprövat subventionen av teststickor för dia-
betiker i förmånssystemet. Omprövningen har resulte-
rat i att ovan nämnda teststickor inte längre kommer 
att subventioneras och därmed utesluts de ur läkeme-
delsförmånerna.

Besluten träder i kraft 1 oktober 2011  

* Kvar för synskadade

TLV har omprövat subventionen av teststickor för diabetiker i förmånssystemet. Omprövningen 
innebär att vissa teststickor utesluts ur läkemedelsförmånerna. Totalt räknar vi med att besluten gör 
att förmånskostnaden minskar med mer än 100 miljoner kronor per år. Genom att inte använda onö-
digt dyra teststickor kan pengar frigöras till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården. 

Delar av sortimentet av teststickor 
för diabetiker utesluts ur 
läkemedelsförmånerna

Information på www.tlv.se 

Granskningen av teststickor - www.tlv.se/teststickor

Beslutskriterier - www.tlv.se/principer 



Därför omprövar TLV redan fattade beslut om subvention

Vårt uppdrag är att besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar för att få 
ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention inom dessa områden. Förutom att 
fatta beslut om nya produkter går vi igenom det redan subventionerade sortimentet av läkemedel och 
förbrukningsartiklar och prövar om de som ingår i högkostnadsskyddet ska få behålla subventionen.  
Vi sorterar ut de produkter som inte ger tillräcklig nytta ställd i relation till vad de kostar. Men det 
innebär inte att vi enbart ska ha billiga produkter i högkostnadsskyddet. Har läkemedlen större posi-
tiva effekter på människors hälsa och livskvalitet och på samhällsekonomin i stort, då kan vi acceptera 
en högre kostnad.

Tre principer för beslut
Vid varje beslut om subvention ska vi bland annat bedöma om produkten är kostnadseffektiv.  
Det inne  bär att vi väger nyttan av läkemedlet eller förbrukningsartikeln mot kostnaden. I bedömningen 
ska kostnadseffektivitetsprincipen vägas samman med två andra principer. Det är dels behovs- och 
solidaritetsprincipen som innebär att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens 
resurser än andra patientgrupper, dels människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera 
alla människors lika värde.

Utredning och analys inför beslut
Innan vi fattar ett beslut genomför vi en utredning och analys av produkternas medicinska effekt och
kostnadseffektivitet. Under utredningens gång har vi också kontakt med övriga myndigheter inom 
hälso- och sjukvårdsområdet, aktuella brukarorganisationer samt de företag som säljer produkterna.

Vi tar fram informationsmaterial om de beslut vi fattar. Det publicerar vi på www.tlv.se. Vi gör också 
riktade insatser för att läkare och sjuksköterskor som skriver ut läkemedel ska få information om våra 
beslut så att patienter får god tid på sig att eventuellt se över sin medicinering.
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