
TLV: granskning av pennkanyler 
för injektion av insulin
Besluten träder i kraft den 1 september 2010



Alla utom en kvarstår i 
högkostnadsskyddet
• Alla pennkanyler utom en kvarstår i högkostnadsskyddet men till lägre 
priser. 

• Novofine, 28 G ×12 mm, utesluts eftersom det finns likvärdiga produkter 
till lägre kostnad. 

• Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för pengar som går till 
subvention av förbrukningsartiklar.



Samtliga pennkanyler i 
högkostnadsskyddet har granskats
• Omkring 350 000 människor i Sverige behandlas för diabetes. 

• Vid diabetes är bukspottkörteln förmåga att producera insulin störd.

• Många diabetiker behöver tillföra kroppen insulin.

• Pennkanyler används för att injicera insulin

• Den kopplas till en insulinpenna med insulin

• När granskningen inleddes fanns 24 pennkanyler i högkostnadsskyddet

• Samtliga 24 pennkanyler har granskats



Stora prisvariationer

• Ur medicinskt perspektiv är egenskaperna hos de granskade 
pennkanylerna mycket lika

• Trots stora likheter varierade priserna mellan 74 öre och 1,39 
kronor styck



Omfattande prissänkningar

• De säljande företagen har inte visat att det stora prisspannet

tillför någon extra nytta 

• 15 av de 24 granskade pennkanyler har efter granskningen 
lägre pris

• Prissänkningarna var förutsättningen för att kvarstå i

högkostnadsskyddet 

• Ingen pennkanyl kostar idag mer än 1 krona styck



17-procentig prissänkning

• Granskningen har lett till en 17-procentig prissänkning på

pennkanyler

• Prissänkningarna frigör cirka 16 miljoner kronor per år

• Det är pengar som kan användas till andra angelägna områden 

inom hälso- och sjukvården



Novofine, 28 G ×12 mm utesluts

• Novofine 28 G x 12 mm utesluts ur högkostnadsskyddet

• Det finns likvärdiga pennkanyler till lägre pris

• Produkten ger inte en nytta som motsvarar det högre priset

• Övriga pennkanyler i produktgruppen Novofine kvarstår i 
högkostnadsskyddet

• TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa som går till 
subvention av förbrukningsartiklar



Beslutet träder i kraft 
1 september 2010
Prissänkningarna trädde i kraft under sommaren 2010

Information på www.tlv.se/pennkanyler
• Broschyr i pdf om TLV:s beslut om pennkanyler

• Beslutet i sin helhet

• Powerpoint-presentation

Frågor kan också ställas till projektledaren:
Malin Blixt

Beställ broschyren: registrator@tlv.se



Det här gör TLV
kortfattat om TLV:s uppdrag



Det här gör TLV
TLV är en myndighet under 
Socialdepartementet som:

• beslutar om pris på och 
subvention av förbrukningsartiklar

och läkemedel 

• beslutar om subvention av

tandvård

• bidrar till ökad service och 
tillgänglighet på apotek

Vårt mål är att få ut mesta möjliga 
hälsa för skattepengarna.



Våra syften
Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar 
som går till förbrukningsartiklar, läkemedel och tandvård. 

Vi  ska bidra till ökad tillgänglighet och service på apotek, utan 
att läkemedelskostnaderna för patient och landsting stiger.

Våra beslut frigör skattepengar som kan 
användas till andra angelägna områden inom 
hälso- och sjukvården.



Våra beslutskriterier
När vi beslutar om en produkt ska subventioneras tar vi bland 
annat hänsyn till:

• kostnadseffektivitet

• behovs- och solidaritetsprincipen

• människovärdesprincipen



Vi beslutar om nya läkemedel och 
omprövar redan fattade beslut

Läkemedelsföretag ansöker hos oss om pris och 
subvention för nya produkter i högkostnadsskyddet. 

Efter utredning fattar vi beslut om den ska ingå i 
högkostnadsskyddet.

Vi går också igenom hela det subventionerade 
sortimentet läkemedel och förbrukningsartiklar för 
att pröva om produkterna ska få behålla sin 
subvention. 

Tidplan och information på 
www.tlv.se/genomgang
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