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Omtryck 

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 2 mars 2020. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 
4 a, 4 b, 12 och 21 §§ förordningen (2002:687) om läkemedelsför-
måner 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.1 

dels att 1 a, 3, 3 c, 3 d, 9, 10, 11 och 12 c §§ samt bilagan till före-
skrifterna och de allmänna råden ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 b och 13 b §§, av 
följande lydelse. 

Föreskrifterna och de allmänna råden kommer därför att ha föl-
jande lydelse från och med den dag då denna författning träder i 
kraft. 

Tillämpningsområde 
1 §   Dessa föreskrifter omfattar läkemedel som är utbytbara. Vad 
som sägs om läkemedel gäller också för varor som avses i 18 § 1 
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

I 4 § finns även bestämmelser om alternativt försäljningspris för 
samtliga läkemedel inom läkemedelsförmånerna. (TLVFS 2011:4). 

Definitioner 
1 a §2   De termer och definitioner som används i läkemedelslagen 
(2015:315), lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt 

 
1 Senaste omtryck HSLF-FS 2017:63. 
2 Senaste lydelse HSLF-FS 2020:4. 
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lagen (2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i 
dessa föreskrifter om inget annat sägs. 

Därutöver används följande begrepp med nedan angiven bety-
delse. 

Den månad då generisk konkurrens uppstår är den månad då 
minst två läkemedel som är utbytbara enligt 21 § första stycket lagen 
om läkemedelsförmåner m.m. i en viss utbytesgrupp först erbjuds till 
försäljning till öppenvårdsapoteken på den svenska marknaden. 

Utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som enligt Läkemedels-
verkets lista över utbytbara läkemedel är sinsemellan utbytbara. 

Förpackningsstorleksgrupp är en gruppering av förpackningar 
med läkemedel i samma utbytesgrupp, i jämförbara förpacknings-
storlekar, inom vilken utbyte enligt 21, 21 a och 21 b §§ lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. ska göras på öppenvårdsapoteken. In-
formation om indelningen i förpackningsstorleksgrupper finns i bila-
gan till dessa föreskrifter samt för vissa fall i 3 d och 3 e §§. 
(HSLF-FS 2020:5). 

Prissättning av utbytbara läkemedel 
2 §   Vid prövning av en ansökan om att en utbytbar förpackning ska 
ingå i läkemedelsförmånerna fastställer Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket det begärda priset om det är samma eller lägre än 
takpriset enligt 3–3 c §§. Detta gäller dock inte för förpackningar 
som enligt 3 d § eller 3 e § ännu inte tillhör en förpackningsstorleks-
grupp, utan i enlighet med bilagan till dessa föreskrifter får gruppkod 
EK+löpnummer. För sådana förpackningar fastställer Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket i stället det begärda priset med till-
lämpning av de allmänna kriterierna i lagen (2002:160) om läkeme-
delsförmåner m.m. 

Takpriset enligt 3–3 c §§ baseras på apotekens inköpspris och be-
räknas på priset per enhet av ett läkemedel i en utbytbar förpackning 
inom samma förpackningsstorleksgrupp.  

Om takpriset inte kan fastställas med ledning av reglerna i 3–3 c 
§§ fastställs det med tillämpning av de allmänna kriterierna i lagen 
om läkemedelsförmåner m.m. (HSLF-FS 2020:4). 
 
3 §3   Takpriset i en förpackningsstorleksgrupp fram till dess att för-
utsättningarna i 3 a § är uppfyllda, utgörs av det högsta priset per 
enhet för en läkemedelsförpackning som har fastställda priser inom 
läkemedelsförmånerna och som ingår i förpackningsstorleksgruppen 
under beslutsmånaden. (HSLF-FS 2020:5). 
 

 
3 Senaste lydelse TLVFS 2011:4. 



 
HSLF-FS 
2020:5 

3 

3 a §   Takpris enligt denna paragraf ska tillämpas under den andra 
beslutsmånad som följer efter det att 

1. minst fyra hela prisperioder i följd har passerat från och med att 
minst två läkemedel som är utbytbara enligt 21 § första stycket lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. i en viss utbytesgrupp säljs 
på öppenvårdsapotek och 

2. priset per enhet för en förpackning har sjunkit under en nivå om 
30 procent av det takpris som gällde den månad då generisk konkur-
rens uppstod. 

Takpriset utgör då 35 procent av det takpris som gällde i förpack-
ningsstorleksgruppen den månad då generisk konkurrens uppstod. 

Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda för en förpack-
ning i en utbytesgrupp tillämpas takpris enligt denna paragraf för 
samtliga utbytesgrupper med samma substans och beredningsform i 
vilka läkemedel som är utbytbara enligt 21 § första stycket lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. tillhandahålls samt i alla till dessa under-
liggande förpackningsstorleksgrupper. 

Takpriset i en förpackningsstorleksgrupp enligt denna paragraf 
ska aldrig vara lägre än som motsvarar ett inköpspris om 15 kronor 
för en förpackning. (HSLF-FS 2020:4). 
 
3 b §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan besluta om att 
annat takpris ska gälla än det som följer enligt 3–3 a §§. Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket kan även i övrigt fatta beslut om tak-
pris för viss förpackningsstorleksgrupp. (TLVFS 2011:4). 
 
3 c §4   Takpris enligt 3–3 b §§ fastställs med justering för antalet 
enheter i den förpackning som ansökan avser. Finns ingen förpack-
ning med fastställt pris inom läkemedelsförmånerna i den aktuella 
förpackningsstorleksgruppen ska priset för den förpackning som 
hade det högsta priset per enhet i den närmast större förpacknings-
storleksgruppen användas för att fastställa takpriset. Om sådan för-
packningsstorleksgrupp saknas utgörs takpriset av det högsta priset 
per enhet i närmaste mindre förpackningsstorleksgrupp. (HSLF-FS 
2020:5). 

Allmänna råd 
Justering för antalet enheter vid fastställande av takpris för viss 
förpackning görs normalt genom att det relevanta enhetspriset 
multipliceras med antalet enheter i den förpackning som ansökan 
avser. (TLVFS 2011:4). 

 
4 Senaste lydelse TLVFS 2011:4. 
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Beslut om förpackningsstorleksgrupper i vissa fall5 
3 d §6   För parenterala läkemedel som är utbytbara enligt 21 § första 
stycket och 21 a § första stycket 1 lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m. fattar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket be-
slut om indelningen i förpackningsstorleksgrupper. Som underlag 
inför beslut inhämtar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Lä-
kemedelsverkets bedömning, om det inte är obehövligt. Indelning 
enligt sådant beslut tillämpas på utbytet på öppenvårdsapoteken från 
och med månaden efter att beslutet fattades. Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket kan komma att ändra beslutet om förutsättningar-
na för beslutet ändras eller det i övrigt kommer fram särskilda skäl 
för en ändring. (HSLF-FS 2020:5). 
 
3 e §   Om särskilda skäl föreligger kan Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket även i andra fall än sådana som omfattas av 3 d § fatta 
beslut om indelningen i förpackningsstorleksgrupper inom en viss 
utbytesgrupp. Indelning enligt sådant beslut gäller istället för den 
indelning som följer av bilagan till dessa föreskrifter. Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket kan komma att ändra beslutet om förut-
sättningarna för beslutet ändras eller det i övrigt kommer fram sär-
skilda skäl för en ändring. (HSLF-FS 2018:28). 

Alternativt försäljningspris 
4 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställer ett alterna-
tivt försäljningspris, som ska vara lika med inköpspriset, för alla 
läkemedel i läkemedelsförmånerna. 

Ansökan och beslut om prisändring av utbytbara 
läkemedel under takpris 
5 §   Beslut om prisändringar fattas en gång i månaden (beslutsmå-
naden), senast fem arbetsdagar efter månadsskiftet om inte särskilda 
skäl motiverar något annat. 

 
6 §   En ansökan om prisändring ska ges in till Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket senast den sista arbetsdagen i månaden före 
beslutsmånaden för att kunna omfattas av beslut under den besluts-
månaden. 

 
7 §   Beslut om prisändringar tillämpas på öppenvårdsapoteken från 
och med månaden efter beslutsmånaden. Fastställda priser gäller tills 

 
5 Rubriken införd genom HSLF-FS 2017:63. 
6 Senaste lydelse HSLF-FS 2020:4. 
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ett nytt prisbeslut börjar tillämpas. Månaden efter beslutsmånaden 
utgör prisperioden. (HSLF-FS 2018:28). 

 
8 §   Alla kalendermånader är beslutsmånader. 

Utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek 
9 §7   Vid tillämpning av 21 § andra stycket och 21 a § första styck-
et 2, samt vid motsvarande utbyte enligt 21 b § första stycket lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. avses med ett tillgängligt 
läkemedel varje läkemedelsförpackning inom förpackningsstorleks-
gruppen som har fastställda priser inom läkemedelsförmånerna och 
som finns på det enskilda öppenvårdsapoteket. Vid bedömningen 
enligt 21 § andra stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m. av 
vilka läkemedel som har lägre fastställt försäljningspris än det för-
skrivna läkemedlet ska försäljningspriserna per enhet jämföras. 
(HSLF-FS 2020:5). 

 
10 §8   Utbyte enligt 21 § första stycket och 21 a § första stycket 1, 
samt vid motsvarande utbyte enligt 21 b § första 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 försälj-
ningspriset per enhet inom sin förpackningsstorleksgrupp samt enligt 
12 c § dessa föreskrifter är tillgänglig under hela prisperioden. 
(HSLF-FS 2020:5). 

Allmänna råd till 9 och 10 §§ 
Av 21 § första och andra styckena lagen (2002:160) om läkeme-
delsförmåner m.m. framgår att utbyte ska göras även i de fall när 
det förskrivna läkemedlet inte längre ingår i läkemedelsförmåner-
na vid tidpunkten för läkemedlets utlämnande från öppenvårdsa-
potek, förutsatt att det förskrivna läkemedlet ingick i läkemedels-
förmånerna vid tidpunkten för förskrivningen. 

Utbyte ska dock inte göras om patienten betalar hela kostnaden 
för det förskrivna läkemedlet. I fråga om dessa situationer kan 21 
§ tredje stycket 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
inte tillämpas eftersom det förskrivna läkemedlet i denna situation 
inte ingår i läkemedelsförmånerna. (TLVFS 2014:10). 
 

10 a §   Om den tillgängliga förpackning som har det lägsta försälj-
ningspriset per enhet inom sin förpackningsstorleksgrupp enbart är 

 
7 Senaste lydelse TLVFS 2014:7. 
8 Senaste lydelse TLVFS 2014:8. 
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avsedd för dosdispensering, ska ett öppenvårdsapotek som inte gör 
ett utbyte inom ramen för dosdispensering i stället byta till den för-
packning som har näst lägst pris. (TLVFS 2014:7). 

 
10 b §   Om den tillgängliga förpackning som har det lägsta försälj-
ningspriset per enhet inom sin förpackningsstorleksgrupp har för-
månsbegränsning, ska ett öppenvårdsapotek som gör ett utbyte enligt 
21 a § eller 21 b § första stycket 2 lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m. i stället byta till den förpackning i förpackningsstor-
leksgruppen som har lägst fastställt försäljningspris av de förpack-
ningar som inte har förmånsbegränsning. (HSLF-FS 2020:5). 

 
11 §9   Under de 15 första kalenderdagarna i en prisperiod får utbyte 
enligt 21 § första stycket och 21 a § första stycket 1, samt vid mot-
svarande utbyte enligt 21 b § första stycket lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. ske även till den förpackning av ett läke-
medel som hade det lägsta försäljningspriset per enhet någon gång 
under föregående prisperiod. Förpackningen ska säljas till det pris 
som gällde under sistnämnda prisperiod. 

Första stycket gäller under förutsättning att förpackningen från fö-
regående prisperiod fanns för försäljning hos det enskilda öppen-
vårdsapoteket den sista dagen under den föregående prisperioden. 

Efter den i första stycket angivna tiden får ett öppenvårdsapotek, 
med undantag för vad som sägs i 21 § tredje stycket, 21 a § andra 
stycket och 21 b § andra stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
samt i 12 § dessa föreskrifter, inte sälja någon annan utbytbar för-
packning än den som enligt 10 § eller 13 § är den tillgängliga för-
packningen som har det lägsta priset. 

Första stycket gäller enbart när den förpackning av ett läkemedel 
som hade det lägsta försäljningspriset per enhet någon gång under 
föregående prisperiod inte är densamma som den förpackning av ett 
läkemedel som har det lägsta försäljningspriset per enhet under inne-
varande prisperiod. (HSLF-FS 2020:5). 

 
12 §   Ett öppenvårdsapotek får efter den i 11 § första stycket an-
givna tiden även byta till den förpackning av ett läkemedel som hade 
det lägsta försäljningspriset under föregående prisperiod, om det 
fastställda inköpspriset för den prisperioden var 300 kronor eller 
lägre. En sådan förpackning får endast säljas till det alternativa för-
säljningspris enligt 4 § som gällde för föregående prisperiod. 

 
9 Senaste lydelse TLVFS 2014:7. 
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Utbyte under den månad då generisk konkurrens uppstår 
12 a §   Den månad då generisk konkurrens uppstår ska utbyte, från 
och med den dag då minst två läkemedel som är utbytbara enligt 21 § 
första stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. i en 
viss utbytesgrupp först erbjuds till försäljning till öppenvårdsapote-
ken på den svenska marknaden, ske till sådan utbytbar förpackning i 
förpackningsstorleksgruppen som har ett lägre försäljningspris per 
enhet än det förskrivna läkemedlet vid tidpunkten för apotekets ex-
pediering. Utbyte till ett läkemedel som inte har det lägsta fastställda 
försäljningspriset i förpackningsstorleksgruppen får enbart göras om 
förpackningen fanns för försäljning hos eller beställts till det enskilda 
öppenvårdsapoteket när läkemedlet med det lägsta fastställda försälj-
ningspriset blev möjligt att beställa för leverans vid nästkommande 
leveranstillfälle. 

Under den prisperiod som följer efter den månad då generisk kon-
kurrens uppstod ska utbyte ske till den förpackning som har det 
lägsta fastställda försäljningspriset och som kan beställas för leve-
rans vid nästkommande leveranstillfälle. Under de 15 första kalen-
derdagarna i den prisperiod som följer efter den månad då generisk 
konkurrens uppstod får byte även ske till sådan förpackning som 
avses i första stycket. Detta gäller under förutsättning att förpack-
ningen från föregående månad fanns för försäljning hos eller beställts 
till det enskilda öppenvårdsapoteket den sista dagen under den må-
nad då generisk konkurrens uppstod. Förpackningen ska säljas till 
det pris som gällde under den månad då generisk konkurrens upp-
stod. (TLVFS 2014:7). 

Anmälan och beslut om tillgängligt läkemedel 
12 b §   Den som marknadsför ett läkemedel som är utbytbart enligt 
21 § första stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
och kan tillhandahålla det till hela marknaden under hela den näst-
kommande prisperioden ska bekräfta detta till Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket senast vid den tidpunkt som Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket meddelar, efter att Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket har publicerat den prisrangordning som gäller 
inom varje förpackningsstorleksgrupp under den nästkommande 
prisperioden. 

En sådan bekräftelse ska även omfatta att hållbarheten för varje 
förpackning kommer att vara sådan att den inför förpackningens 
utlämnande från öppenvårdsapoteket under hela prisperioden är till-
räcklig för patientens hela förväntade användningstid och minst yt-
terligare två månader. (TLVFS 2014:8). 
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Allmänna råd till 12 b § 
Beträffande förpackningar som enbart är avsedda för dosdispense-
ring gäller en bekräftelse enligt 12 b § att förpackningen kan till-
handahållas till hela marknaden för dosdispenserade läkemedel. 
(TLVFS 2014:8). 

 
12 c §10   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket informerar på sin 
webbplats vilket av de läkemedel inom varje förpackningsstorleks-
grupp, för vilka en bekräftelse enligt 12 b § har gjorts, som har det 
lägsta försäljningspriset per enhet. Endast denna förpackning ska 
anses vara tillgänglig, enligt 21 § första stycket och 21 a § första 
stycket 1 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., om inte 
annat följer av 13 §, 13 a § eller 13 b § dessa föreskrifter. (HSLF-FS 
2020:5). 

 
13 §   Om den som marknadsför ett läkemedel inte kan tillhandahålla 
en förpackning, som enligt 10 § har lägst pris, i den omfattning som 
krävs under en prisperiod, ska den som marknadsför läkemedlet 
omedelbart anmäla detta till Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan då 
besluta att förpackningen, i den mån den inte redan finns för försälj-
ning hos ett enskilt öppenvårdsapotek, inte ska anses vara tillgänglig. 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan också besluta att en 
eller flera andra förpackningar i stället ska anses tillgängliga. Vad 
som har beslutats anges på Tandvårds- och läkemedelsförmånsver-
kets webbplats. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kan också på eget ini-
tiativ fatta sådana beslut som avses i första stycket. Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket kan även i övrigt fatta beslut om tillgäng-
lighet. (TLVFS 2014:8). 
 
13 a §   Ett öppenvårdsapotek får, när förpackningen med lägst för-
säljningspris enligt 10 § inte finns på öppenvårdsapoteket och inte 
heller kan beställas för leverans vid nästkommande leveranstillfälle, 
även byta till den förpackning som har näst lägst pris eller, om inte 
heller den finns på öppenvårdsapoteket eller kan beställas för leve-
rans vid nästkommande leveranstillfälle, till den förpackning som 
därefter har lägst pris. Med lägst pris avses lägst försäljningspris per 
enhet inom förpackningsstorleksgruppen. Information om vilka för-
packningar som får bytas i denna ordning publiceras på Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverkets webbplats. 

 
10 Senaste lydelse TLVFS 2014:8. 
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De förpackningar som säljs med stöd av vad som sagts i före-
gående stycke anses vara tillgängliga enligt 13 § utan särskilt beslut 
av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. (TLVFS 2014:7). 

 
13 b §   Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket inte har pub-
licerat någon information enligt 12 c § om tillgänglig förpackning i 
en förpackningsstorleksgrupp med läkemedel som är utbytbara enligt 
21 § första stycket och 21 a § första stycket 1 lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m., ska öppenvårdsapoteken i stället byta till 
den förpackning som har lägst fastställt försäljningspris per enhet av 
de förpackningar som är möjliga att beställa. Denna förpackning 
anses i ett sådant fall tillgänglig. (HSLF-FS 2020:5). 

Övriga bestämmelser 
14 §   Om särskilda skäl föreligger kan Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket besluta om undantag från bestämmelserna i dessa 
föreskrifter. (TLVFS 2010:1). 

Övergångsbestämmelser 
1. Dessa föreskrifter11 träder i kraft den 15 juli 2009 och tillämpas 
– på ansökningar som ges in från och med den 1 augusti 2009, 
– på beslut från och med beslutsmånaden september 2009, och 
– på försäljning och utbyte från och med prisperioden oktober 
2009. 
2. För läkemedel som fått sitt pris fastställt före den 1 september 
2009 ska det senast fastställda inköpspriset utgöra det alternativa 
försäljningspriset enligt 4 §. 

_____________  
1. Dessa föreskrifter och allmänna råd12 träder i kraft den 1 okto-
ber 2011. 
2. 3 a−b §§ i de nya föreskrifterna tillämpas 
− på ansökningar som ges in från och med den 1 oktober 2011, 
− på beslut från och med den 1 november 2011, 
− på prisperioden från och med den 1 december 2011. 
3. Fram till dess de nya föreskrifterna börjar tillämpas gäller i till-
lämpliga delar äldre bestämmelser. 
4. Av de förpackningar som den 1 oktober 2011 utgjorde takpris i 
en förpackningsstorleksgrupp ska den förpackning som har det 
lägsta inköpspriset per enhet vara den förpackning som bildar tak-
pris på beslut från den 1 oktober 2011. 

 
11 TLVFS 2009:4. 
12 TLVFS 2011:4. 
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5. Det vid ikraftträdande av denna föreskrift gällande takpriset 
gäller fortfarande om takpriset beräknat enligt 3 a § i de nya före-
skrifterna överstiger detta takpris. 

_____________  
1. Denna författning13 träder i kraft den 1 oktober 2014 och till-
lämpas i fråga om  
– bekräftelse enligt 12 b § från och med den 1 oktober 2014 avse-
ende den prisperiod som börjar den 1 november 2014. 
– tillgänglighet och utbyte enligt 10 och 12 §§ från och med den 
prisperiod som börjar den 1 november 2014. 
2. Äldre föreskrifter tillämpas i fråga om tillgänglighet och utbyte 
enligt 10 § fram till att de nya bestämmelserna börjar tillämpas. 

_____________  
Denna författning14 träder i kraft den 15 december 2017 och till-
lämpas på utbytet på öppenvårdsapoteken från och med den 
1 mars 2018. 

_____________  
1. Denna författning15 träder i kraft den 1 maj 2020.  
2. Bestämmelserna tillämpas på utbytet på öppenvårdsapoteken 
från och med den 2 juni 2020. 

_____________  
Denna författning16 träder i kraft den 2 juni 2020. 
 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
 
 
 
AGNETA KARLSSON 
   Karin Lewin 
 
 
 
  

 
13 TLVFS 2014:8.  
14 HSLF-FS 2017:63. 
15 HSLF-FS 2020:4. 
16 HSLF-FS 2020:5. 
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Bilaga17 
 
Förpackningsstorleksgrupper 
 
Indelning av läkemedelsförpackningar efter antal 
Läkemedel som normalt är förpackade efter antal tabletter, kapslar, 
doser, puffar, plåster, stycken etc. är grupperade efter antal. 
Gruppkod Antal 
T1 – T13 1, 2, 3… 
T14 14 – 16  
T15 18 
T16 20 – 21 
T17 24 – 25 
T18 28 – 32 
T19 40 – 45 
T20 48 – 56 
T21 57 – 63 
T22 80 – 84 
T23 90 – 105 
T24 106 – 120 
T25 126 – 130 
T26 150 – 168 
T27 180 – 210 
T28 250 – 273 
T29 300 – 336 
T30 364 – 400 
T31 480 – 504 
 
Läkemedel som normalt är förpackade efter antal och som inte ingår 
i någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får beteckningen 
TT+förpackningsstorlek, exempelvis TT35. 

Indelning av läkemedelsförpackningar efter volym 
Läkemedel som normalt är förpackade efter volym är grupperade 
efter volym räknat i antalet milliliter (ml). De får gruppkod 
M+förpackningsstorlek, exempelvis M20. Decimaltecken markeras 
med D, exempelvis M7D5. 

 
17 Bilagans senaste lydelse HSLF-FS 2020:4. 
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Indelning av läkemedelsförpackningar efter vikt 
Läkemedel som normalt är förpackade efter vikt är grupperade efter 
vikt räknat i antal gram. De får gruppkod G+förpackningsstorlek, 
exempelvis G100. Decimaltecken markeras med D, exempelvis 
G7D5. 

Indelning av parenterala läkemedel 
För parenterala läkemedel som är utbytbara enligt 21 § första stycket 
och 21 a § första stycket 1 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. fattar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket med stöd av 
3 d § dessa föreskrifter beslut om förpackningsstorleksgrupper. För-
packningar med parenterala läkemedel för vilka sådana beslut ännu 
inte har fattats ingår inte i förpackningsstorleksgrupper. Dessa för-
packningar får gruppkod EK+löpnummer, exempelvis EK1234. 

Parenterala läkemedel som är utbytbara enligt 21 § andra stycket 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. eller där det i övrigt enbart finns 
utbytbarhet mellan ett parenteralt läkemedel och dess parallellimpor-
terade läkemedel eller ett parenteralt läkemedels parallellimporterade 
läkemedel delas in i förpackningsstorleksgrupper, där alla förpack-
ningar i en förpackningsstorleksgrupp har identisk förpackningsbe-
skrivning och identisk storlek angivna i Leverantörernas information 
i VARA (LiiV). Sådan indelning får även göras för de förpackningar 
som ingår i läkemedelsförmånerna och sinsemellan är utbytbara 
enligt 21 § andra stycket samma lag, när det utanför läkemedelsför-
månerna finns utbytbara parenterala läkemedel som är utbytbara mot 
dessa utan att det enbart är fråga om utbytbarhet mellan ett läkeme-
del och dess parallellimporterade läkemedel eller mellan ett läkeme-
dels parallellimporterade läkemedel. De förpackningar som ingår i en 
sådan grupp och inte ingår i läkemedelsförmånerna delas in med stöd 
av 3 e § dessa föreskrifter. 

Indelning av narkotikaklassade läkemedel 
Utbyte av narkotikaklassade läkemedel får endast ske mellan för-
packningar med samma förpackningsstorlek. De får gruppkod 
TN+förpackningsstorlek, MN+förpackningsstorlek eller 
GN+förpackningsstorlek, beroende på kategori enligt denna bilaga, 
exempelvis TN25. 

Övrigt 
För andra utbytbara läkemedel än parenterala läkemedel som är ut-
bytbara enligt 21 § första stycket och 21 a § första stycket 1 lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. kan Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket med stöd av 3 e § dessa föreskrifter fatta beslut 
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om förpackningsstorleksgrupper. Dessa förpackningar kan i avvaktan 
på slutligt beslut vid behov få gruppkod EK+löpnummer, exempelvis 
EK1234. 
  



 

14 

HSLF-FS 
2020:5 

  



 
HSLF-FS 
2020:5 

15 

  



 

16 

HSLF-FS 
2020:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beställningsadress:  
Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
Telefon: 08-598 191 90 08-568 420 50 
e-post: kundservice@nj.se www.tlv.se/foreskrifter 
www.nj.se/offentligapublikationer Tryck: Exakta Print AB 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


