Läkemedelsförmånsnämndens
författningssamling
Föreskrifter om ändring i
Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter
(LFNFS 2003:1) om ansökan och beslut hos
Läkemedelsförmånsnämnden enligt lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ;

LFNFS 2003:3
Utkom från trycket
den 31 mars 2003

beslutade den 21 mars 2003.
Läkemedelsförmånsnämnden föreskriver med stöd av 21 § förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. i fråga om Läkemedelsförmåns
nämndens föreskrifter (LFNFS 2003:1) om ansökan och beslut hos Läkeme
delsförmånsnämnden enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
dels att i 2, 7 och 9 §§ ordet ”stomiprodukt” i olika böjningsformer skall
bytas ut mot ordet ”förbrukningsartikel” i motsvarande form,
dels att i 7 § ordet ”produktanvisning” skall bytas ut mot ordet ”bruksan
visning”,
dels att 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer, 7 a § och 7 b §, av följande ly
delse.
7 a § Avser ansökan en i förmånerna redan ingående förbrukningsartikel
som hyrs ut till en enskild patient skall till ansökan fogas åtagande om an
svar för varans funktion och för förebyggande underhåll och service under
hyrestiden. Varan får inte hyras ut för kortare tid än tre månader med en må
nads uppsägningstid.
7 b § Avser ansökan en i förmånerna redan ingående förbrukningsartikel
som med serviceavtal skall användas av en enskild patient skall till ansökan
fogas åtagande om
1. att för fastställt pris utföra service enligt bruksanvisning,
2. att avisera patienten i god tid om behov av service och om förfarandet,
3. att vid behov svara för att patienten får en utbytesapparat under service
tiden, och
4. att svara för emballage och portokostnader.
8 § Om en ansökan avser en höjning av ett tidigare fastställt pris för ett lä
kemedel eller en förbrukningsartikel skall sökanden ange de skäl som moti
verar den begärda prishöjningen. Till en ansökan om prishöjning skall fogas
uppgifter om priser och behandlingskostnader för andra jämförbara läkeme
del eller förbrukningsartiklar som sedan tidigare ingår i förmånerna.
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Vid ansökan om höjning av ett tidigare fastställt pris för ett utbytbart läke
medel behöver dock inte skälen för höjning av priset anges eller pris- och
behandlingsjämförelser lämnas om priset är samma eller lägre än det pris
som fastställts för det dyraste utbytbara läkemedlet.
En ansökan om prisändring skall innehålla uppgift om tidpunkten för den
ändring som begärs.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2003.
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