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Yttrande över Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel 
för barn 
(S2014/8108/FS) 
 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har inget att erinra mot förslaget om 
kostnadsfria läkemedel för barn. TLV har följande synpunkter på förslaget. 
 
TLV tillstyrker förslaget till de redaktionella ändringar som föreslås i 18 § 2 -3 samt 
19 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Den föreslagna 18 § 3 innebär 
ingen ändring i sak men bidrar till ökad tydlighet avseende under vilka 
förutsättningar som förbrukningsartiklar omfattas av läkemedelsförmånerna.  
 
I konsekvensbeskrivningen till förslaget att upphäva 5 § sjunde stycket lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. saknar TLV en beskrivning av att den gemensamma 
kostnadsreduceringen för barn i samma familj gäller under ett år från första 
inköpstillfället även för barn som under denna tid fyller 18 år. Det nya förslaget i 19 § 
första stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m., om kostnadsfria läkemedel för 
personer som inte har fyllt 18 år, innebär att kostnadsfriheten upphör när personen 
fyller 18 år. Det skulle i samband med ikraftträdandet av dessa författningsändringar 
kunna få till konsekvens att vissa personer, som ingår i en familj där barnen har 
uppnått full kostnadsreducering inom högkostnadsskyddet, efter sin 18-årsdag får 
betala fullt pris för läkemedel som de med nuvarande regelverk skulle ha fått 
kostnadsfritt under resterande delen av den pågående ettårsperioden. 
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Volymerna av läkemedel inom respektive utom förmånerna kan komma att påverkas 
av förslaget. TLV:s bedömning är att förslaget i vart fall inte bör försvaga 
incitamenten för läkemedelsföretag att ansöka om att läkemedel som används av 
barn och unga ska ingå i förmånerna.  
 
Det är inte möjligt för myndigheten att utifrån underlaget i departementsskrivelsen 
bedöma konsekvenserna av kostnader för de parter som nämns i skrivelsen. 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. 
Föredragande har varit medicinska utredaren Laila Sjöström. Vid den slutliga 
handläggningen har juristen Ulrika Ternby, avdelningschefen Christin Andersson 
samt chefsjuristen Leif Lundquist deltagit.  
 
 
 
 
 
Sofia Wallström 
 
 
     Laila Sjöström 
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