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FAQ teststickor för diabetiker

1. Vad har TLV beslutat?
TLV har omprövat subventionen av teststickor för diabetiker. Omprövningen har
resulterat i att teststickorna nedan inte längre kommer att subventioneras och
därmed utesluts de ur läkemedelsförmånerna.
Produkt
Ascensia Autodisc Cross Pharma
Bayer Ascensia Elite *
Bayer AUTODISC
BM-Test Glycemie 1-44 Cross Pharma
DANA Diabecare
EuroFlash Cross Pharma
Everyx3 magasin
Excel G
FreeStyle Cross Pharma
FreeStyle Medartuum
Gluco Touch Cross Pharma
GlucoSure Plus
HemoCue Home Glucose
One Touch Ultra Cross Pharma
One Touch Ultra Medartuum
Precision
Precision Plus
Precision Plus
Precision Xtra Plus Cross Pharma
SensoCard Glucose teststickor *
TRUEone systemkit

Vnr
296301
202048
280545
284331
205700
201355
220060
290387
201356
201717
201357
202215
201165
201613
201880
201369
285171
200115
201359
204410
220601

* Kvar för synskadade

2. När börjar beslutet gälla?
Besluten om att produkter förlorar sin subvention träder ikraft den 1 oktober
2011. Prissänkningarna träder ikraft den 28 juni 2011.
3. Varför förlorar en del teststickor sin subvention?
De anses inte kostnadseffektiva till det befintliga priset.
4. Vem kan överklaga beslutet?
Det är företaget som marknadsför en produkt som kan överklaga.
5. Hur mycket pengar frigör ni på detta sätt?
Totalt räknar vi med att besluten gör att förmånskostnaden minskar med mer än
100 miljoner kronor per år. Genom att inte använda onödigt dyra teststickor kan
pengar frigöras till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.
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6. Hur många patienter berörs?
Cirka 300 000 patienter använder teststickor varje år. Landstingen kan
upphandla teststickor och kan tillhandahålla dessa utan att de ingår i
läkemedelsförmånerna. Vi vet däremot inte hur många som påverkas av beslutet,
då det beror på hur de olika landstingens upphandlingskontrakt med företagen
ser ut.
7. På vilket sätt kan patienterna komma att drabbas av att en del
teststickor försvinner ur förmånssystemet?
Vissa patienter kan behöva byta till en annan typ av teststicka och/eller
mätsystem. Dock kommer cirka 95 procent av alla teststickor att finnas kvar i
läkemedelsförmånerna.
8. Vad innebär det för landstingen att en del teststickor försvinner ur
läkemedelsförmånerna?
Detta varierar mellan olika landsting och är mycket svårt att svara på, då det beror
på hur respektive landstings upphandling ser ut. Generellt kommer dock behovet
av att upphandla teststickor att minska.
9. Vad innebär beslutet för företagen?
Även här beror det på vilka upphandlingskontrakt som finns mellan respektive
företag och de olika landstingen. För de teststickor som säljs inom förmånen
kommer företagen att få ut ett pris som bättre motsvarar marginalnyttan.
10. Vad är syftet med TLV:s beslut?
Syftet med omprövningen var att undersöka om de prisskillnader som fanns
mellan olika stickor var motiverade. TLV fann att prisskillnaderna till stor del var
omotiverade och har därför uteslutit de produkter vars pris inte kunde motiveras
med ett ökat värde. Många företag har dock valt att sänka priset på sina
teststickor.
11. Vad är bakgrunden till att ni omprövar subventionen av teststickor?
Syftet med omprövningen var att undersöka om de prisskillnader som fanns
mellan olika stickor var motiverade. TLV fann att prisskillnaderna till stor del var
omotiverade och har därför uteslutit de produkter vars pris inte kunde motiveras
med ett ökat värde.

