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Några utgångspunkter i lagen om läkemedelsförmåner

▪ Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett
läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna
och fastställer inköpspris samt försäljningspris.

▪ TLV är skyldig att ge landstingen och sökanden (företaget)
möjlighet till överläggning inför fastställande av pris och
subvention på ett läkemedel

▪ Vid tillkomsten av förmånslagen förutsattes att en
vägledande myndighetspraxis gradvis fick växa fram och
vinna stadga

KÄLLA: Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.; Prop. 2001/02:63

Beslut som TLV fattar utgår från §15 i lagen om läkemedelsförmåner
15 § Ett receptbelagt läkemedel ska 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 §
läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt
mer ändamålsenliga. Lag (2009:373).

KÄLLA: Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.; Prop. 2001/02:63
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Värdebaserade prissättningen grundas på den etiska plattformen

TLV:s beslut fattas utifrån tre principer
•1 Människovärdesprincipen: att vården
ska respektera alla människors lika
värde
•2 Behovs- och solidaritetsprincipen:
att de som har de största medicinska
behoven ska ha mer av vårdens
resurser än andra patientgrupper
•3 Kostnadseffektivitetsprincipen: att
kostnaderna för att använda ett
läkemedel ska vara rimliga från
medicinska, humanitära och
samhällsekonomiska synpunkter
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Sammanvägning av de tre
principerna görs vid
fastställande av
betalningsvilja (kostnad per
QALY)

TLV arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla den värdebaserade
prissättningen
Tre huvudsakliga element

Viktiga aspekter att uppnå

1 Implementering av takprismodell
för läkemedel äldre än 15 år
2 Kontinuerlig utveckling och förnyelse
av TLVs existerande arbetssätt, t.ex.:
• Hälsoekonomiska bedömningar
• Utformningen av subventionsbeslut
• Genomförandet av omprövningar
3 Ökad samverkan med andra aktörer
• Trepartsöverläggningar inom ramen
för TLVs beslutsprocess
• Mer aktiva samarbeten med
landstingen

Källa:

God tillgång
• Jämlik tillgång
• Tillgång som säkerställer
medicinskt motiverad behandling
• Tidig tillgång till innovativa
läkemedel
God kostnadskontroll
• Bästa möjliga prisbild och
kostnadseffektiv användning
under läkemedels hela livscykel
• Priser i nivå med jämförbara
länder
• Nyttja möjligheter till naturlig
konkurrens

SOU 2012:75, Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU22; Budgetproposition 2013/14:1 & 2013/14:93
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