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2010-07-23

SÖKANDE

MEDCORE AB
BOX 6065
164 06 Kista

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsförmånerna

BESLUT
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående
förbrukningsartiklar ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 6 augusti 2010 till i
tabellen angivna priser.
Namn

Antal/
Förp.

Varunr.

AIP
(SEK)

AUP
(SEK)

Mini Rythmic PN, Externt batteri,
ny kontakt, laddningsbart, 10x5,
5x2 cm svart koppling
Mini Rythmic PN, Laddare till
pump och det externa batteriet, ny
koppling

1 ST

730740

1880, 00

2 096,64

AUP inkl.
moms,
f.n. (SEK)
2 621,00

1 ST

730741

390,00

448,70

561,00

Postadress
Box 55, 171 11 SOLNA

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1

Telefonnummer
08-5684 20 50

Telefaxnummer
08-5684 20 99
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ANSÖKAN
MEDCORE AB (företaget) har ansökt om, att på omstående sida angivna förbrukningsartiklar
ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs.
UTREDNING I ÄRENDET
Företaget ansöker om subvention för extern batteri och laddare till Mini Rythmic PN
infusionspump. Företaget har sedan tidigare extern laddare och batteri subventionerade som är
avsedda för Mini Rythmic PN. Den enda skillnaden mellan de nyansökta och de redan
subventionerade artiklarna är tillverkningsmaterialet på kontakten. Laddaren och batteriet som
ansökan avser har en kontakt som är tillverkad av hårdplast jämfört med metall för de som
redan omfattas förmånssystemet. Företaget uppger att denna vidareutveckling är en
säkerhetsåtgärd som medför att både laddaren och batteriet fäster bättre på infusionspumpen.
Funktionsmässigt och medicinskt råder ingen skillnad mellan de gamla och de nya
produkterna.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Mini Rythmic PN externt laddningsbart batteri och laddaren till Mini Rythmic PN
infusionspump ger samma nytta som de redan subventionerade artiklarna och till samma
tidigare godkända pris.
TLV gör följande bedömning.
De beslutskriterier som anges för läkemedel i 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. är inte direkt tillämpliga på förbrukningsartiklar. Mot bakgrund av det allmänna syftet med
nuvarande reglering av läkemedelsförmånerna och samhällets intresse av en statlig priskontroll
(prop. 2002/03:42, sid 7) måste emellertid grunderna för denna bestämmelse tillämpas även när
det gäller förbrukningsartiklar.
Avgörande för TLVs bedömning är sålunda vilken nytta som tillförs genom denna produkt i
förhållande till de alternativ som står till buds för patienterna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet, som ska vara
skriftligt, ska ställas till förvaltningsrätten, men ges in till 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.
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Detta beslut har fattats av avdelningschefen Niklas Hedberg. Föredragande har varit
medicinska utredaren Rasha Tamim. I handläggningen har även deltagit juristen Malin Blixt.

Niklas Hedberg

Rasha Tamim
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