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Datum

Diarienummer

2011-05-19

1438/2011

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
malin.blixt@tlv.se

Enligt sändlista

Telefon: 08 568 427 05

Remiss
Förslag till förändrad gruppering av varugrupperingskoder för
förbrukningsartiklar
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket översänder härmed förslag till förändrad
struktur av varugrupperingkoder för förbrukningsartiklar.
Synpunkter på förslaget ska vara TLV tillhanda senast torsdagen den 9 juni 2011. Skicka
gärna ert yttrande med e-post till registrator@tlv.se var vänlig och ange vårt
diarienummer 1438/2011.
Frågor under remisstiden kan ställas till Malin Blixt, e-mail malin.blixt@tlv.se
telefonnummer 08-568 427 05 eller Åsa Tormod, e-mail asa.tormod@tlv.se
telefonnummer 08-568 420 68.

Vänliga hälsningar

Niklas Hedberg
Avdelningschef, avdelningen för nya läkemedel

Bilagor
- Sändlista
- Bakgrund och syfte
- Förslag till förändrad gruppering

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET
Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm
Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se
Org. nr 202100-5364
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Sändlista
SIL
Sveriges apoteksförening
Apotekens Service AB
Oriola
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
LabTach
MedTech
SKL
Läkarförbrundet
Vårdförbundet
Tamro AB
Stockholms läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Sörmland
Landstinget i Östergötland
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Region Gotland
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Landstinget Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget Värmland
Örebro läns landsting
Landstinget Västmanland
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting

silinfo@inera.se
johan.waller@sverigesapoteksförening.se
anna.wessling@apotekensservice.se
Kundservice.lakemedel@oriola.com
registrator@mpa.se
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
jvikner@menarinidiagnostics.se
mia.engman@swedishmedtech.se
bo.claesson@skl.se
info@slf.se
info@vardforbundet.se
tamroab.info@tamro.com
bjorn.wettermark@sll.se
agneta.eklund@lul.se
gosta.loof@dll.se
ulrika.whiss@lio.se
soren.hansen@lj.se
stephan.quittenbaum@ltkronoberg.se
ellen.vinge@ltkalmar.se
monika.westermark@gotland.se
mats.josefsson@ltblekinge.se
maria.landgren@skane.se
Mikael.L.Lundborg@viktoriaklin.se
lena.ma.gustafsson@vgregion.se
gunilla.welander@liv.se
maria.palmetun-ekback@orebroll.se
inge.eriksson@ltv.se
elisabeth.kallin@ltdalarna.se
per.henrik.back@lg.se
eva.johansson@lvn.se
kristina.seling@jll.se
hakan.larsson@vll.se
anders.b.bergstrom@nll.se
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Bakgrund och förslag
TLV ser över och utvecklar regelverket för förbrukningsartiklar. Nuvarande reglering har
funnits sedan år 2002 när myndighetens verksamhet inleddes. TLV har kommit med
förslag till ny föreskrift; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrift (TLVFS
2011:3) om pris och subvention för förbrukningsartiklar. I samband med utformningen
av förslaget till den nya föreskriften noterades att en översyn av befintliga
varugrupperingskoder är nödvändig. Den nya föreskriften skickades på externremiss
den 2 maj 2011 och är tänkt att ersätta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:3) om ansökan och beslut om
förbrukningsartiklar.

Vid en ansökan om att ingå i förmånssystemet gör TLV vanligen en jämförelse mellan
produkter i samma varugrupperingskod. Det är därför viktigt att
varugrupperingskoderna är ordnade så att denna jämförelse kan göras på ett tydligt och
rättvisande sätt. Systemet med varugrupperingskoder övertogs från Apoteket i samband
med apoteksomregleringen. De nuvarande varugrupperingskoderna har en indelning
som inte är optimal då benämningarna på grupperna i många fall är missvisande eller
inaktuella. Detta då produktutvecklingen har gått fort framåt samt att vissa
produkttyper försvunnit från marknaden. Syftet med denna översyn är att få en mer
användbar, ändamålsenlig och förutsägbar indelning av varugrupperingskoderna.

Följande förändringar föreslås
De varugrupperingskoder som påverkas av denna ändring är grupperna Y80, Y82 och
Y83. För att inte förväxla nya och gamla varugrupperingskoder samt för att inte påverka
historisk statistik har TLV för avsikt att byta ut koderna Y80, Y82 och Y83 mot Y90, Y92
och Y93. Systematiken blir i huvudsak densamma men med skillnaden att uppdelningen
i undergrupperna nu baseras på en sjuställig kod. Benämningen på grupperna har även
ändrats för att få en tydligare uppdelning.
För att historiskt lagrad statistik fortsatt ska kunna nyttjas kommer även
produktgrupper som inte längre tillhandahålls att tilldelas nya varugrupperingskoder.
I bilaga finns förslag till indelning av varugrupperingskod Y92. Detta är dock ingen
slutgiltig version. Förslaget är bifogat för en överblick inför kommande förändring.
Aktuella indelningar kommer succesivt att publiceras på vår webbplats.
Enligt nuvarande tidplan avser TLV att förändringarna ska träda ikraft den 4 januari
2012.
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Förslag till förändrad gruppering

Y92 Förbrukningsartiklar - Diabetes
Y92A Injektionshjälpmedel
Y92AA Injektionssprutor med fast kanyl
Y92AA01

0,1 ml

Y92AA02

0,3 ml

Y92AA03

0,5 ml

Y92AA04

1,0 ml

Y92AB Flergångspenna för administrering av insulin
Y92AB01

Utan minne

Y92AB02

Med minne

Y92AC Kanyler till insulinpenna
Y92AC01

4 mm

Y92AC02

5 mm

Y92AC03

6 mm

Y92AC04

8 mm

Y92AC05

10 mm

Y92AC06

12 - 13 mm

Y92AD Kvarliggande kanyler
Y92AD01

Kvarliggande kanyler

Y92B Analysmaterial för blod
Y92BA Teststickor för blodglukos
Y92BA01

Teststickor

Y92BA02

Teststickor i kassett

Y92BA03

Teststickor med mätare "allt-i-ett"
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Y92BB Teststickor för mätning av betaketoner i blod
Y92BB01

Teststickor för mätning av betaketoner i blod

Y92BC Sensorer och andra tillbehör för kontinuerlig glukosmätning
Y92BC01

Sensorer

Y92BC02

Specifika tillbehör

Y92C Analysmaterial för urin
Y92CA Teststickor för mätning av glukos i urin
Y92CA01

Teststickor

Y92CB Teststickor för mätning av betaketoner i urin
Y92CB01

Teststickor

Y92CC Teststickor för mätning av betaketoner och glukos i urin
Y92CC01

Teststickor

Y92D Blodprovtagare
Y92DA FlergångsY92DA01

Blodprovtagare för lancetter

Y92DA02

Blodprovtagare för lancetter i kassett

Y92DB EngångsY92DB01

Blodprovtagare med lancett

Y92E Lancetter
Y92EA Lancetter till blodprovstagare
Y92EA01

Lancetter

Y92EA02

Lancetter i kassett

Y92F Infusionsset till insulinpump
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Y92FA Infusionsset med mjuka raka kanyler
Y92FA01
Y92FA02

Komplett infusionsset
Kombipack, kompletta infusionsset med extra
nålar

Y92FA03

Komplett infusionsset med inserter

Y92FB Infusionsset med mjuk kanyl, 90 grader
Y92FB01

Komplett infusionsset

Y92FB02

Komplett infusionsset med inserter

Y92FB03

Komplett infusionsset med inserter och reservoar

Y92FC Infusionsset med stålkanyl, 90 grader
Y92FC01

Komplett infusionset

Y92FD Kanyler till infusionsset
Y92FD01

Mjuka raka kanyler

Y92FD02

Mjuka kanyler , 90 grader

Y92FD03

Stålkanyler, 90 grader

Y92FE Slang till insulinpump
Y92FE01

Slang

Y92G Tillbehör till insulinpump
Y92GA Tillbehör
Y92GA01

Reservoar/ampull

Y92GA02

Inserters

Y92GA03

Kanylförband

Y92GA04

Podar

Y92BG Hudmedel
Y92GB01

Desinfektionsmedel

Y92GB02

Häftborttagningsmedel

Y92GB03

Hudskyddande medel

