
 

Datum Diarienummer 1 (1) 
2015-12-09 3929/2015  

 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket     Läkemedelsverket  

Rättsenheten  
 

 
 
Yttrande över Förslag till föreskrifter om ändring i 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om 
förskrivning av vissa livsmedel  
Dnr. 3.1-2015-099212  
 
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.  
 
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 också 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. Vidare saluförs många livsmedel som 
används vid vissa av de aktuella sjukdomarna numera i livsmedelsbutiker till priser som inte avviker 
mer än i liten mån från priserna för motsvarande normala livsmedel. Detta bör ses i ljuset av att 
livsmedel som tillhandahålls på apotek har fri prissättning och att landstingen ofta faktureras för 
livsmedelsanvisningarna till priser som vida överstiger de priser som motsvarande livsmedel har i 
dagligvaruhandeln. Som TLV tidigare har lyft fram (TLV:s dnr 3778/2014 och 1440/2015, 
Läkemedelsverkets dnr 3.1-2014-083195 och 3.1-2015-027533) kan det mot denna bakgrund finnas 
skäl för en översyn av vilka livsmedel som ska få finnas kvar i förteckningen. 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Christin Andersson. Den medicinska 
utredaren Lisa Landerholm har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även juristen 
Marit Carlsson deltagit.  
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