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Information angående nya varugrupperingskoder
Bakgrund
TLV ser över och utvecklar regelverket för förbrukningsartiklar. I samband med
utformningen av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrift (TLVFS 2011:3)
om pris och subvention för förbrukningsartiklar noterades att en översyn av befintliga
varugrupperingskoder var nödvändig. Systemet med varugrupperingskoder övertogs
från Apoteket i samband med apoteksomregleringen. Syftet med översynen är att få en
mer användbar, ändamålsenlig och förutsägbar indelning av varugrupperingskoderna.
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.
Remiss
TLV skickade den 19 maj 2011 ut en remiss (bilaga 1) med ett förslag till förändrad
gruppering av varugrupperingskoder för förbrukningsartiklar.
De synpunkter som kommit in rörande förslaget har huvudsakligen varit positiva. En
handfull remissinstanser har varit negativa då de uppfattat remissen som att produkter
som inte fanns med i den struktur som fanns bilagerad till remissen (exempelvis
insulinpumpar) inte längre kommer att ingå i förmånssystemet när
varugrupperingskoderna förändras.
I remissutskicket fanns endast en exemplifiering av de nya varugrupperingskoderna för
att det skulle framgå hur den nya strukturen skulle se ut. Alla produkter, oavsett om de
nu ingår i förmånssystemet eller inte, kommer att tilldelas en ny varugrupperingskod.
Hur den slutliga strukturen av varugrupperingskoder ser ut framgår av bilaga 2.
Ytterligare information om detta samt vilka produkter som kommer att ingå i respektive
grupp kommer inom kort att publiceras på vår hemsida www.tlv.se
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Förändring
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.
Förändringen kommer att ske i TLV:s prisdatabas under december 2011. Förändringen
hos Apotekens Service AB kommer att ske något senare, högst sannolikt i månadsskiftet
januari/februari 2012. En viss diskrepans kommer således att föreligga under en kortare
period. Därefter kommer de gamla varugrupperingskoderna som börjar på Y80, Y82 och
Y 83 att tas bort. Denna nya systematik är inte statiskt, vid behov
(produktutveckling/innovation) kommer TLV att skapa nya varugrupperingskoder. Det
kan då också hända att TLV byter varugrupperingskod på förbrukningsartiklar inom
läkemedelsförmånerna om det visar sig att någon annan kod passar bättre.
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