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Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna  
råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara 
läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.; 

beslutade den 4 november  2011. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 12 och 21 §§  

förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. i fråga om Tandvårds- 

och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) 

om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.;  

dels att 10 § ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 13 a. 

  
 
10 § 

1
 Utbyte enligt 21 § andra stycket lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. ska göras till den utbytbara förpackning i 

förpackningsstorleksgruppen som var utbytbar senast den sista dagen i 

ansökningsmånaden och som har det lägsta försäljningspriset per enhet inom 

sin förpackningsstorleksgrupp samt är tillgänglig under hela prisperioden. 

Endast denna förpackning ska anses vara tillgänglig, enligt 21 § andra stycket 

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., om inte annat följer av 13 eller 

13 a §§ dessa föreskrifter.  

 

13 a §  Ett öppenvårdsapotek får, när förpackningen med lägst försäljningspris 

enligt 10 § inte kan beställas för leverans inom 24 timmar även byta till den 

förpackning som har näst lägst pris eller, om inte heller den kan beställas för 

leverans inom 24 timmar, till den förpackning som därefter har lägst pris. Med 

lägst pris avses lägst försäljningspris per enhet inom 

förpackningsstorleksgruppen. Information om vilka förpackningar som får 

bytas i denna ordning publiceras på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 

webbplats. 

De förpackningar som säljs med stöd av vad som sagts i föregående stycke 

anses vara tillgängliga enligt 13 § utan särskilt beslut av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket.  

  

                                                           
1
 Senaste lydelse TLVFS 2011:4  

TLVFS 2011:5 
Utkom från trycket 

 den 20 nov 2011 



TLVFS 2011:2 

2 

 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2012. 
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