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TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har tagit del av remissen Förslag till föreskrifter om
ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel och har
utifrån myndighetens perspektiv inga synpunkter på förslaget utöver följande.
Av konsekvensutredningen (avsnitt 4) framgår att Läkemedelsverket i vissa fall tillåter subvention av
livsmedel via licenssystemet. Enligt muntlig uppgift från Läkemedelsverket rör det sig om fall som av
olika skäl inte uppfyller kriterierna för livsmedelssubvention. Som TLV tidigare har påpekat (TLV:s dnr
4240/2012 och 3843/2013) är TLV:s uppfattning att subvention av livsmedel via licenssystemet inte
är förenlig med regleringen av licensläkemedel i 16 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
(förmånslagen). Denna reglering, som hänvisar till 15 § samma lag, gäller endast läkemedel och inte
livsmedel. Vidare framgår det av 20 § förmånslagen att kostnaderna för livsmedel som förskrivits inte
får räknas samman med köp av läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklar
som förskrivits inom läkemedelsförmånerna. Det är således inte förenligt med lagstiftningen att
subventionera livsmedel genom högkostnadsskyddet för läkemedel.
Den föreslagna ändringen av LVFS 1997:13 innebär ett ökat antal livsmedel som får utlämnas till
nedsatt pris till den som är under 16 år avseende vissa sjukdomar som fastställts av regeringen i
förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och bilagan till denna förordning. TLV saknar
en kostnadsberäkning som redovisar hur kostnaderna för det offentliga påverkas av en sådan
ändring.
Av förarbetena till 3 c § i den tidigare lagen (1954:519) om kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel
framgår att endast produkter som är väsentligt dyrare än motsvarande normala livsmedel ansågs
böra vara subventionerade (prop.1978/79:118 s. 18). Dessa förarbeten måste anses ha relevans även
för den nuvarande förmånslagstiftningen. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att många
livsmedel som används vid vissa av de aktuella sjukdomarna numera saluförs i livsmedelsbutiker till
priser som inte avviker mer än i liten mån från priserna för motsvarande normala livsmedel vill TLV i
detta sammanhang väcka frågan om att det kan finnas skäl för en översyn av vilka livsmedel som ska
få finnas kvar i förteckningen.

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

1 (2)

2 (2)

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Den medicinska
utredaren Lisa Landerholm har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även
chefsjuristen Leif Lundquist, avdelningschefen Christin Andersson och juristen Marit Carlsson
deltagit.
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