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Generaldirektören har ordet 

Så kan vi lägga ännu ett pandemiår bakom oss. 
Tack vare rekordartad vaccinutveckling har idag 
många fått skydd mot svår sjukdom och död. 
Även om Sverige kommit långt med att bekämpa 
smittspridningen ser det väldigt olika ut runt om i 
världen. Det är också för tidigt att veta vad 
konsekvenserna för Sverige och övriga världen 
blir på längre sikt. Pandemin har förstås präglat 
vardagen för oss alla, vi har tvingats planera och 
ställa in, ändra och skjuta fram, gått till jobbet 
och stannat hemma utifrån de råd som gällt. 

Trots detta har TLV lyckats genomföra vår verksamhet i stort sett som planerat – en 
verksamhet som dessutom växer och utvecklas.   
 

Även detta år har en rad omvärldshändelser påverkat de branscher som TLV verkar 
inom. Covid-19-pandemin har fortsatt haft stor påverkan på vården och 
läkemedelsförsörjningen. HTA-förordningen har efter många års förhandlingar 
äntligen beslutats av EU-parlament och Ministerrådet – något som kommer att 
påverka TLV:s arbete framöver. De två nya EU-förordningarna för medicinteknik 
(MDR) och in vitro diagnostik (IVDR) börjar nu implementeras och förväntas ge 
mer underlag som kan användas vid bland annat hälsoekonomiska utvärderingar. 
En rad utredningsförslag här hemma skulle också kunna få stora konsekvenser för 
såväl TLV som för våra samverkanspartners, exempelvis beredskapsutredningens 
och tandvårdsutredningens förslag.   
 

TLV har inte haft någon stor roll i själva pandemiarbetet och vårt arbete har därför 
kunnat löpa på nästan normalt. Vi har dock på olika sätt bidragit i covidarbetet, till 
exempel genom att låna ut personal, tillsammans med andra myndigheter och 
aktörer arbetat för att främja tillgång till läkemedel och motverka rest- och 
bristsituationer samt tagit hänsyn till pandemin i våra egna processer och beslut. 
Det viktigaste bidraget under pandemin har dock varit att upprätthålla vår ordinarie 
verksamhet. Det har känts tryggt att vi har kunnat utreda och fatta beslut så att våra 
medborgare fortsatt kunnat få effektiva läkemedel och medicintekniska produkter i 
läkemedelsförmånerna och tandvårdsbehandlingar inom det statliga 
tandvårdsstödet. Jag är stolt över att vi på TLV har kunnat genomföra vårt arbete så 
bra trots att en stor del har genomförts på distans. Med stor flexibilitet och 
engagemang har TLV:s medarbetare jobbat mot vår vision om ”mesta möjliga hälsa 
för skattepengarna”.   
  
Kostnaderna för användning av läkemedel är betydande och TLV:s analys förra året 
visade att Sveriges kostnader har stigit med ungefär två miljarder mellan 2019 och 
2020. Framför allt beror det på en ökad användning hos patienterna, vilket bidrar 
till mer hälsa. Men utvecklingen visar tydligt ett fortsatt behov av att följa upp 
kostnaderna och aktivt arbeta för att säkerställa en rimlig kostnad för 
läkemedelsanvändningen över tid. Tack vare sidoöverenskommelser mellan 
läkemedelsföretagen och regionerna har dock kostnaderna för nya läkemedel 
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kunnat dämpas. Under 2020 genererade sidoöverenskommelserna en återbäring till 
staten och regionerna på nästan tre miljarder kronor.  
 
TLV har också ett regeringsuppdrag att genomföra kostnadsdämpande åtgärder på 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa 
prisdynamik och fortsatt tillgång till läkemedel. Dessa besparingar kan uppnås 
genom omprövningar och prisändringar, trepartsöverläggningar och 
sidoöverenskommelser. Vi utvecklar också våra arbetssätt och processer med 
anledning av detta. I arbetet ingår också att lära av andra länder och samverka med 
olika aktörer, inte minst regioner och företag.   
  
Många läkemedel som introduceras idag förknippas oftare än tidigare av stor 
osäkerhet. Skälen är bland annat att en del läkemedel godkänns av EMA tidigare än 
förut och att många bara har testats på små patientgrupper. Det är förstås positivt 
att fler patienter får del av nya läkemedelsbehandlingar tidigare. Men det innebär 
också större osäkerheter. TLV har och har haft flera återkommande uppdrag om 
möjligheten att förbättra uppföljningen av läkemedel där vi bland annat presenterat 
flera förslag för att få mer fullständiga hälsodataregister. TLV redovisade också 
förra året en rapport om precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel 
(ATMP) där vi bland annat pekade på metoder för att hantera osäkerheten i våra 
utredningar. I rapporten menade vi att utfallsbaserade betalningsmodeller bör 
prövas, där betalningen främst sker när samhället ser faktisk nytta av behandlingen, 
för att minska betalarens risk. Under året har vi fått fortsatt uppdrag att utveckla 
förslagen.   
  
Miljöfrågorna blir allt viktigare inom läkemedelsområdet. För TLV har det 
inneburit två viktiga och strategiska regeringsuppdrag som vi påbörjade förra året. 
Det enda handlar om att ta fram en modell för hur en miljöpremie skulle kunna 
utformas inom periodens vara-systemet. Det sker i nära samarbete med våra 
systermyndigheter Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten. Det är ett 
spännande men komplext uppdrag som ska premiera miljövänligt producerade 
produkter inom ramen för ett konkurrenssystem. 
  
Tillsammans med Folkhälsomyndigheten ska vi också titta på hur vi bättre kan 
behålla tillgången på äldre antibiotika. Det är ett mycket angeläget uppdrag, då vi 
vet att resistensen mot antibiotika brukar kallas den tysta pandemin och är ett 
mycket allvarligt hot mot vården som vi känner den idag. Vid sidan av att minska 
användningen av antibiotika, är rätt användning av rätt antibiotika viktigt för att 
hantera resistensproblematiken.  
  
Under året utredde och beslutade TLV om en begränsad höjning av 
handelsmarginalen för apoteken. Höjningen trädde i kraft 1 februari i år. TLV 
bedömde att det fanns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen för att 
neutralisera effekterna av ökade kostnader som annars på sikt riskerade att påverka 
tillgängligheten till apoteksservice negativt.   
  
Det internationella arbetet blir allt viktigare för TLV. Inte minst genom pandemin, 
men också genom den nya HTA-förordningen och de två 
medicinteknikförordningarna, som kommer att förändra förutsättningarna för 
TLV:s arbete framöver. Under året bildades ett konsortium av flera HTA-
myndigheter för att kunna vidmakthålla de kunskaper som tagits fram under 
EUnetHTAs projektarbete och överbrygga till förordningen som börjar tillämpas 
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2025. Här har Sverige fått en framskjuten plats genom ordförandeskapet i 
EUnetHTA21. Genom nordiskt samarbete fortsätter vi att inom FINOSE göra 
gemensamma hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel.  Erfarenhetsutbyte 
under Nordiska Ministerrådet fortgår löpande i en särskild grupp för 
läkemedelsområdet, där områden kopplade till pandemin har haft särskilt fokus, 
som exempelvis hur man kan förebygga bristsituationer. 
  
TLV har mycket kunniga och engagerade medarbetare vilket är en förutsättning för 
att vi ska klara vårt uppdrag. Under året har vi fortsatt arbetet med att skapa en 
myndighet som bygger på tillit och tydlighet tillsammans. Vi utvecklar både 
ledarskapet och medledarskapet, utvecklar och tydliggör roller, mandat och 
förväntningar. Vi har under året även påbörjat ett mer långsiktigt arbete om 
framtidens arbetsplats för att ta tillvara våra erfarenheter från distansarbetet under 
pandemin. Vi kommer också att flytta till nya lokaler, vilket ger nya möjligheter att 
utveckla våra arbetssätt och mer systematiskt ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter.   
  
När smittspridningen minskat och vaccineringen fått genomslag kommer hälso- och 
sjukvården ha stora utmaningar, inte minst med anledning av den vård som fått 
anstå under pandemin. Samtidigt ökar önskemålen om introduktion av nya 
innovativa läkemedel och behandlingsmetoder. Tydliga prioriteringar, 
utvärderingar av läkemedel och andra behandlingsmetoder samt gemensamt 
agerande blir allt viktigare för att vi ska få en jämlik vård och använda våra resurser 
på bästa sätt. För detta krävs fördjupad samverkan, kreativitet och att vi vågar 
släppa en del käpphästar. TLV är beredda att ta vårt ansvar i detta arbete!  
  
 
Agneta Karlsson  
Generaldirektör   
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Viktiga händelser under 2021 

Januari  

• TLV lämnar en rapport avseende beslut om bidrag till apotek i glesbygd för 

verksamhetsåret 2019 samt bidragets användning och effekter. I rapporten 

framgår att 31 apotek fick sammanlagt 9,5 miljoner kronor i bidrag och att de 

har öppet i samma omfattning som tidigare.  

Mars 

• TLV:s uppföljning av återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan 

regioner och läkemedelsföretag för 2020 återrapporteras och utfallet blev 

knappt 3 miljarder kronor. 

April  

• TLV rapporterar uppdraget om hälsoekonomiska bedömningar och 

betalningsmodeller för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel 

(ATMP). I rapporten beskriver TLV de mest centrala utmaningarna vid 

utvärdering och betalning av dessa behandlingar och ger förslag på hur några 

av dem kan hanteras.  

• Policylabbet för TLV:s regeringsuppdrag om farmaceutiska tjänster startar. 

• TLV redovisar uppdraget med förslag om ett särskild periodens vara-utbyte för 

dosdispenserade läkemedel. Utbyte av läkemedel vid maskinell 

dosdispensering ska bidra till en välfungerande och transparent dosmarknad. 

 

Maj 

• TLV redovisar en översyn av apotekens handelsmarginal och ett förslag om 

höjning av den extra ersättning apoteken får för försäljning av generiska 

läkemedel inom periodens vara-systemet. Förslaget bygger på de ökande 

kostnaderna som apoteken möter, bland annat form av avgiftshöjningar och en 

succesivt ökande personalbrist.  

• TLV rapporterar uppdraget om utvecklad uppföljning med hjälp av data från 

exempelvis nationella tjänsteplattformen. Rapporten fokuserade bland annat 

på att beskriva hur olika datakällor kan användas för att utveckla TLV:s 

möjligheter till uppföljning och visar att nyckeln i nuläget är det nationella 

hälsodataregistren.  

• TLV startar en blogg om farmaceutiska tjänster. 

• TLV betalar ut 10,5 miljoner kronor i bidrag till totalt 38 apotek i glesbygd för 

verksamhetsåret 2020. 
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Juni 

• TLV:s uppföljning av läkemedelskostnader återrapporteras. Uppföljningen 

visar att Sveriges kostnader för läkemedel har ökat med ungefär två miljarder 

kronor mellan 2019 och 2020.  

• TLV lämnar en rapport med 2021 års första prognos av besparingar från 

sidoöverenskommelser mellan företag och regioner.  

Juli 

• En cyperattack slog ut flera av myndighetens kritiska system och därav 

aktiverades krislednings- och kontinuitetsplaner. Attacken skedde indirekt via 

en underleverantör till TLV:s IT-leverantör. Den omedelbara effekten var att 

inmatad data rörande prisändringar försvann och var tvungen att återställas. 

Detta ledde till en viss försening av periodens vara-listan för augusti månad. 

Händelsen polisanmäldes. 

September 

• TLV fortsätter sitt arbete för ett effektivare europeiskt samarbete inom 

området utvärdering av medicinska tekniker (HTA). TLV är en av 13 

europeiska myndigheter som ingår i projektet EUnetHTA21 och får en ledande 

roll i det europeiska HTA-projektet.   

Oktober 

• TLV lanserar en webbapplikation för TNF-hämmare som visar regionernas 

användning av TNF-hämmare och som visar utrymme för besparingar. 

November 

• TLV genomför en informationskampanj för Tandpriskollen. Syftet är att få fler 

att använda sig av den oberoende prisjämförelsetjänsten för tandvård.  

• TLV beslutar om höjd ersättning till apoteken för läkemedel i periodens vara- 

systemet. 

December 

• TLV lämnar prognos 2 för 2021 års återbäring från sidoöverenskommelser. 

• TLV driftsätter nytt systemstöd för hantering av periodens vara-systemet och 

möjliggör för företag att på egen hand hantera ärenden via e-portal.  

• EU-parlamentet och rådet antar Kommissionens förslag till en HTA-förordning 

och därmed avslutas en fyra år lång förhandlingsprocess om hur EU-länderna 

gemensamt ska bedöma läkemedels relativa effekt. Förordningen träder i kraft 

i januari 2022 och gemensamma utvärderingar ska göras med start i januari 

2025. 
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TLV:s uppdrag 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som ska 
verka för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och 
tandvård, god tillgänglighet till läkemedel i samhället och en väl fungerande 
apoteksmarknad.  
 
TLV ansvarar för  

• beslut om subvention och prisreglering av läkemedel och förbrukningsartiklar 

som ingår i läkemedelsförmånerna, 

• att utföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel och medicintekniska 

produkter som inte ingår i läkemedelsförmånerna och som används i 

slutenvården eller upphandlas av regionerna, 

• öppenvårdsapotekens handelsmarginal och utbyte av läkemedel, 

• tillsyn över efterlevnaden av lagen om läkemedelsförmåner m.m. 

• beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet,  

• tillhandahållande av information i en prisjämförelsetjänst för tandvård. 

  

Myndigheten ska dessutom följa och analysera utvecklingen på läkemedels-, 

apoteks- och tandvårdsområdet och det medicintekniska området samt 

utvecklingen i andra länder. Myndigheten ska också följa och aktivt medverka i EU-

arbete och annat internationellt samarbete inom myndighetens 

verksamhetsområde. 
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1. Beslut och utvärdering av 
läkemedel och medicinteknik 

1.1 Beslut om nya läkemedel och nya förbrukningsartiklar  

TLV beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i 

läkemedelsförmånerna. Under 2021 uppgick kostnaden för läkemedel inom 

läkemedelsförmånerna till cirka 34,8 miljarder kronor 1, inklusive patientavgifter. 

Kostnaderna för förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna uppgick till cirka 

1,2 miljarder kronor 2 under 2021. Motsvarande kostnader för 2020 var 34,3 

miljarder för läkemedel inom läkemedelsförmånerna respektive 1,3 miljarder för 

förbrukningsartiklar. 

 

För att ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna 

måste företagen ansöka om pris och subvention hos TLV. Vid prövningen av 

ansökan utgår TLV från 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Av 

lagen följer bland annat att ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska omfattas 

av läkemedelsförmånerna, om kostnaderna för användning framstår som rimliga, 

utifrån ett medicinskt, humanitärt och samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Vid beslut om subvention tar TLV hänsyn till tre grundläggande principer. 

- människovärdesprincipen – vården ska respektera alla människors lika 

värde, 

- behovs- och solidaritetsprincipen – de som har störst medicinska behov 

ska ha rätt till mer av vårdens resurser, 

- kostnadseffektivitetsprincipen – kostnaden ska vara rimlig utifrån ett 

medicinskt, humanitärt och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Beslut om subvention för nya läkemedel  

TLV fattar beslut om pris och subvention för olika typer av nya läkemedel. 

 

• Nya originalläkemedel – det första godkända läkemedlet med en ny aktiv 

substans (omfattar även nya indikationer, biosimilarer, generiska läkemedel 

och parallelldistribuerade och parallellimporterade läkemedel när den aktiva 

substansen inte ingår i läkemedelsförmånerna).  

• Nya beredningsformer – nya administreringssätt när den aktiva substansen 

redan ingår i läkemedelsförmånerna. 

• Nya styrkor – när den aktiva substansen redan ingår i läkemedelsförmånerna.  

• Nya förpackningsstorlekar – när den aktiva substansen redan ingår i 

läkemedelsförmånerna. 

 
1 E-hälsomyndigheten 
2 E-hälsomyndigheten 
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• Nya parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel – läkemedel 

som importeras och säljs i Sverige. 

• Nya generiska läkemedel – när den aktiva substansen redan ingår i 

läkemedelsförmånerna, generiska läkemedel är i regel utbytbara mot ett 

originalläkemedel. 

• Nya lagerberedningar –extemporetillverkade läkemedel som produceras i 

större skala. 

• Läkemedel med tillfällig subvention – ett godkänt läkemedel som efter 

ansökan från läkemedelsföretaget tillfälligt beviljats att ingå i läkemedels-

förmånerna under tiden TLV utreder ansökan om pris- och subvention. Den 

tillfälliga subventionen förutsätter att läkemedlet tidigare har sålts som 

licensläkemedel eller ersätter ett licensläkemedel som har ingått i 

läkemedelsförmånerna. 

 

Under 2021 fattade TLV beslut om pris och subvention för 50 nya 

originalläkemedel. I vissa fall kan TLV besluta om en begränsad subvention eller 

förena ett subventionsbeslut med ett uppföljningsvillkor. En begränsad subvention 

innebär att TLV beviljar subvention för en del av ett läkemedels indikation. Ett 

uppföljningsvillkor innebär att det ansökande läkemedelsföretaget behöver komma 

in med information om till exempel användning eller kompletterande effektstudier, 

vid ett senare tillfälle.  

 

Inom ramen för en ansökan om pris och subvention för ett nytt originalläkemedel 

kan i vissa fall en trepartsöverläggning äga rum, där TLV, det ansökande 

läkemedelsföretaget och regionerna för en dialog om användning och pris. 

Trepartsöverläggningen kan leda till en sidoöverenskommelse mellan 

läkemedelsföretaget och regionerna. Detta kan vara ett sätt att hantera osäkerheter 

gällande användning och effekt i klinisk vardag, och möjliggöra subvention av nya 

innovativa läkemedel. Under 2021 initierades trepartsöverläggningar inom ramen 

för elva subventionsärenden. Av de åtta ärenden som hann avslutas, tecknades en 

sidoöverenskommelse mellan läkemedelsföretaget och regionerna i fem fall.  

 

Av tabell 1.1 framgår antalet beslut TLV fattat gällande pris och subvention för olika 

typer av nya läkemedel. Antalet subventionsansökningar som kommer in till TLV 

varierar från år till år. Det är läkemedelsföretagen som väljer om de ska ansöka om 

att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.   

 
Tabell 1.1 Antal beslut om pris och subvention för nya läkemedel. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Nya originalläkemedel  

(begränsad subvention) 

(uppföljningsvillkor) 

(avslag) 

50 

(32) 

(0) 

(9) 

38 

(11) 

(1) 

(9) 

48 

(21) 

(2) 

(9) 

Nya beredningsformer 

(begränsad subvention) 

5 

(2) 

3 

(2) 

6 

(3) 
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Återkallade ansökningar för nya 

originalläkemedel  

och nya beredningsformer** 

35 21 18 

Nya styrkor 20 13 18 

Nya förpackningsstorlekar 104 79 97 

Nya parallellimporterade och 

parallelldistribuerade läkemedel*** 

445 423 376 

Nya generiska läkemedel 126 138 148 

Nya lagerberedningar 0 0 1 

Läkemedel med tillfällig subvention 4 8 2 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 61 59 68 

 
** Återkallade ansökningar där utredning har påbörjats. 
*** Beslut om parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel där den aktiva substansen redan ingår i 
läkemedelsförmånerna. Inkluderar både paralleller som ingår och inte ingår i periodens vara-systemet 

Handläggningstider  

Handläggningstiden för ansökningar om pris- och subventionsbeslut för nya 

läkemedel ska inte överstiga 180 dagar enligt 9 § förordningen om läkemedels-

förmåner m.m. Under 2021 översteg inget ärende den tidsfristen. Den genom-

snittliga handläggningstiden för nya originalläkemedel var 128 dagar under 2021.  

 

De subventionsansökningar som TLV fattar beslut om varierar i komplexitet.  

Ansökningar om pris och subvention för nya originalläkemedel kräver i regel en 

mer omfattande utredning, medan ansökningar för läkemedel där den aktiva 

substansen redan ingår i läkemedelsförmånerna beslutas löpande och 

handläggningstiderna varierar inte i någon större utsträckning från år till år. Av 

tabell 1.2 framgår den genomsnittliga handläggningstider för beslut om olika typer 

av nya läkemedel. 

 
Tabell 1.2 Genomsnittlig handläggningstid i antal dagar. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Nya originalläkemedel 128 121 115 

Nya beredningsformer 131 88 96 

Återkallade ansökningar för nya originalläkemedel  

och nya beredningsformer* 

118 111 114 

Nya styrkor 34 19 23 

Nya förpackningsstorlekar 16 14 18 

Nya parallellimporterade och 

parallelldistribuerade läkemedel** 

12 8 9 

Nya generiska läkemedel 13 11 13 

Nya lagerberedningar - - 21 

Läkemedel med tillfällig subvention 9 20 3 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 19 15 17 

  
* Återkallade ansökningar där utredning har påbörjats. 
** Beslut om parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel där den aktiva substansen redan ingår i 
läkemedelsförmånerna. Inkluderar både paralleller som ingår och inte ingår i periodens vara-systemet.  
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Beslut om subvention för nya förbrukningsartiklar 

Läkemedelsförmånerna omfattar även förbrukningsartiklar, vilket vanligen är 

enklare medicintekniska produkter. Det finns tre kategorier av förbrukningsartiklar 

som kan ingå i läkemedelsförmånerna enligt 18 § punkt 2 och 3, lagen (2002:160) 

om läkemedelsförmåner m.m. 

 

• Produkter som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel, till exempel 

sprutor och kanyler, 

• produkter som behövs för egenkontroll av medicinering, till exempel 

teststickor och blodprovstagare, och  

• produkter som behövs vid stomi, till exempel stomipåsar, gördlar och häftor.  

 

När TLV bedömer om en produkt kan betraktas som en förbrukningsartikel och kan 

ingå i läkemedelsförmånerna, utgår TLV från kategorierna ovan och bedömer 

därefter produktens komplexitet, pris och livslängd. 

 

Under 2021 fattade TLV beslut om 40 nya förbrukningsartiklar, vilket framgår av 

tabell 1.3. Hur många ansökningar som kommer in till TLV varierar från år till år. 

Det är företagen som väljer om de ska ansöka om att en förbrukningsartikel ska 

ingå i läkemedelsförmånerna. 

 
Tabell 1.3 Antal beslut om pris och subvention för nya förbrukningsartiklar. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Nya förbrukningsartiklar  40 32 61 

(Begränsad subvention) (1) (1) (1) 

(Uppföljningsvillkor) (0) (0) (0) 

(Avslag) (0) (2) (1) 

Återkallade ansökningar för nya förbrukningsartiklar* 14 6 1 

 
* Återkallade ansökningar där utredning har påbörjats. 
 

Handläggningstider 

Handläggningstiden för ansökningar om nya förbrukningsartiklar ska inte överstiga 

180 dagar enligt 9 § förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Under 

2021 översteg inget ärende den tidsfristen. Den genomsnittliga handläggningstiden 

för nya förbrukningsartiklar var 120 dagar under 2021. Av tabell 1.4 framgår 

genomsnittlig handläggningstid. 

 
Tabell 1.4 Genomsnittlig handläggningstid i antal dagar. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Nya förbrukningsartiklar 120 81 99 
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1.2 Hälsoekonomiska bedömningar av slutenvårdsläkemedel  

TLV har i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som 

används inom slutenvården och som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Under 

senare år har kostnaden för slutenvårdsläkemedel ökat, under 2021 uppgick 

kostnaden till 10,8 miljarder kronor. Syftet med de hälsoekonomiska 

bedömningarna är att bidra till kunskap om läkemedlens kostnadseffektivitet och 

priser. Bedömningarna utgör underlag för upphandling av slutenvårdsläkemedel 

och kliniska beslut. 
 

Det är NT-rådet, Rådet för nya terapier, som beställer hälsoekonomiska 

bedömningarna av TLV. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för 

Sveriges regioner som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om 

användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. TLV:s 

hälsoekonomiska bedömningar lämnas till NT-rådet, som i sin tur ger en 

rekommendation till regionerna baserat på TLV:s bedömning.  

 

Under 2021 har TLV färdigställt 12 hälsoekonomiska bedömningar, vilket är något 

färre än året före. Hälften av bedömningarna har gällt cancerbehandlingar. 

Därutöver har TLV även genomfört hälsoekonomiska bedömningar av avancerade 

terapier, ATMP, och ett läkemedel för behandling av covid-19.  

 
Tabell 1.5. Antal utvärderingar av slutenvårdsläkemedel 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Hälsoekonomisk utvärdering  12 14 12  

 

Under senare år har antalet beställningar ökat och NT-rådet har signalerat att 

behovet troligtvis kommer att fortsätta att öka i och med att fler avancerade 

terapier, ATMP, förväntas bli godkända de kommande åren. För att stödja 

möjligheten till tidig och jämlik tillgång i hela landet kommer det vara viktigt att det 

finns kapacitet att arbeta med införandet av nya behandlingar på nationell 

nivå, både för myndigheter och i regionernas nationella samverkan.  

1.3 Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter 

 

Från och med 2020 har TLV ett permanent uppdrag att genomföra 

hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Det permanenta 

uppdraget ger TLV förutsättningar att vidareutveckla arbetet mer strukturerat och 

utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Hälsoekonomiska bedömningar är 

fortfarande förhållandevis nytt på medicinteknikområdet, men det finns ett stort 

värde i att fortsätta utveckla denna verksamhet, då kostnaden för medicinteknik i 

Sverige uppskattas till minst 27 miljarder kronor per år3.  

 

 
3 Uppskattningen är gjort utifrån tre olika källor: https://ihe.se/wp-content/uploads/2019/09/IHE-Rapport-
2019_5_.pdf , SLIT-rapport eHälsa och IT landstingen maj 2018 och SCB 2017 

https://ihe.se/wp-content/uploads/2019/09/IHE-Rapport-2019_5_.pdf
https://ihe.se/wp-content/uploads/2019/09/IHE-Rapport-2019_5_.pdf
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TLV:s hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik förväntas ligga till grund 

för kliniska beslut och beslut om upphandling som fattas av hälso- och 

sjukvårdshuvudmännen. Sveriges 21 regioner etablerade förra året en gemensam 

samverkansmodell för medicinteknik med ett medicintekniskt produktråd, MTP-

rådet, och en beredningsgrupp. Regionernas samverkansmodell ansvarar för 

nationellt ordnat införande av medicinteknik. Eftersom MTP-rådet utgör beställare 

och mottagare av TLV:s hälsoekonomiska bedömningar är de hälsoekonomiska 

bedömningarna ett viktigt steg i den nationella införandeprocessen. 

 

I juni 2021 publicerade TLV två hälsoekonomiska bedömningar av produkter för 

användning inom bröstcancerområdet. Dessa svarade mot MTP-rådets första 

beställning till TLV. Under 2021 har TLV även arbetat med den andra beställningen 

från MTP-rådet som gäller produkter för diagnostisering av förmaksflimmer genom 

egenmätning av EKG. Det arbetet väntas mynna ut i tre hälsoekonomiska 

bedömningar i början av 2022. Under hösten 2021 har TLV tagit emot en tredje 

beställning på hälsoekonomiska bedömningar från MTP-rådet när det gäller 

produkter för att minska strålrelaterade biverkningar vid prostatacancer.  

 

Under året har TLV, i samråd med regionernas samverkansmodell, fortsatt arbetet 

med horisontspaning för att stödja arbetet att avgöra vilka hälsoekonomiska 

bedömningar som är mest angelägna att utföra. Tillsammans med 

samverkansmodellens beredningsgrupp har TLV slutfört temaspaningar inom 

områdena stroke, digital bilddiagnostik inom radiologi och patologi samt 

egenmonitorering vid obstruktiva lungsjukdomar såsom astma och KOL.  

 

TLV:s medicinteknikuppdrag är starkt beroende av god samverkan med såväl 

regioner som företag. Samarbetet med MTP-rådet och beredningsgruppen syftar till 

att anpassa TLV:s leveranser till regionernas behov. Genom regelbundna möten 

med medicinteknikområdets branschorganisationer vill TLV bättre förstå 

företagens förutsättningar för att kunna och vilja medverka i hälsoekonomiska 

bedömningar. Därutöver arbetar TLV inom medicinteknikområdet bland annat för 

god dialog med systermyndigheterna, såsom Läkemedelsverket och SBU, samt 

deltar i internationellt arbete, exempelvis International Horizon Scanning Initiative, 

IHSI.  

1.4 Utvärderingar i samverkan med andra länder 

Utvärdering av nya läkemedel inom FINOSE 

FINOSE är ett samarbete mellan de norska och finska läkemedelsverken, NoMA och 

Fimea, och TLV, som syftar till att åstadkomma effektivare processer för beslut om 

subvention och ett gemensamt lärande. Nuvarande samarbetsavtal sträcker sig till 

2023. Diskussioner pågår kring vilken typ av läkemedel som lämpar sig bäst för 

gemensam utvärdering, samt hur gruppen bäst når ut med information om 

möjligheterna med gemensam utvärdering till berörda parter.  
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Inom ramen för samarbetet har TLV, NoMA och Fimea under 2021 genomfört en 

gemensam utvärdering av relativ effekt och hälsoekonomi. Utvärderingen avser ett 

läkemedel som används för behandling av en ovanlig genetisk sjukdom som främst 

påverkar nervsystemet och i dagsläget saknar botande behandling. 

1.5 Utvecklad värdebaserad prissättning och främjande av innovation 

TLV har sedan flera år tillbaka ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att 

utveckla den värdebaserade prissättningen samt främja tidig och jämlik tillgång till 

innovativa och kostnadseffektiva läkemedel.  

 

Utvecklingen av nya läkemedel går snabbt. Nya innovativa läkemedel och 

behandlingar ställer nya krav på TLV att utveckla värdering, prissättning och 

uppföljning, bland annat för att kunna hantera höga behandlingskostnader och de 

osäkerheter som är kopplade till många av dessa behandlingar. Under 2021 har TLV 

utvärderat flera terapier inom bland annat precisionsmedicin och avancerade 

terapier, ATMP, och inom ramen för pågående regeringsuppdrag arbetat med att 

utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och att utreda hur 

betalningsmodeller för avancerade terapier, ATMP kan utvecklas. Delar av arbete 

görs i samverkan med regionerna. 

 

En viktig del i utvecklingen av den värdebaserade prissättningen handlar om att i 

ökad utsträckning fortsätta samla kunskap om läkemedelsanvändning och 

läkemedelseffekter i klinisk vardag. TLV behöver fortsatt utveckla möjligheten att 

generera kunskap och medicinsk evidens över tid. Under året har flera 

subventionsärenden inkluderat information om användning av läkemedel i klinisk 

vardag. Data om antal patienter som potentiellt kan få ett läkemedel eller 

behandlingstid är exempel på information som kan hämtas från Socialstyrelsens 

läkemedels- och patientregister för att tillföras en subventionsansökan.  

 

För att kunna uppnå en långsiktigt hållbar finansiering behöver vi ha arbetssätt och 

processer som hjälper oss som myndighet att på ett systematiskt sätt säkerställa en 

rimlig kostnad för läkemedel genom hela livscykeln. Inom ramen för ett av våra 

regeringsuppdrag utvecklar vi strukturen för att följa upp tidigare fattade pris- och 

subventionsbeslut, vilket i sin tur kan hjälpa oss att identifiera förändrade 

förutsättningar från det tillfälle då beslut togs. Vi utvecklar även arbetssätt för när 

TLV beslutar om huruvida de förändrade förutsättningarna motiverar en 

omprövning, så att dessa processer blir än mer effektiva och får en högre 

transparens och förutsägbarhet. 

 

Trepartsöverläggningar mellan regionerna och läkemedelsföretag är fortsatt ett 

viktigt verktyg och centralt för utvecklingsarbetet av den värdebaserade 

prissättningen. För 2021 beräknades sidoöverenskommelserna sammanlagt 

generera en återbäring från läkemedelsföretagen till regionerna på cirka 2,7 

miljarder kronor. 
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Under de senaste åren har antalet beställningar från NT-rådet av hälsoekonomiska 

bedömningar av klinikläkemedel ökat. Att regionernas behov av hälsoekonomiska 

bedömningar ökar framstår i dagsläget som en bestående trend, framför allt med 

tanke på att fler kombinationsbehandlingar och fler avancerade terapier, ATMP 

förväntas bli godkända de kommande åren. Kombinationsbehandlingar inom 

cancerområdet berör även förmånssystemet, eftersom en del av de olika ingående 

läkemedlen i en kombination förskrivs på recept och en del ges inom slutenvården. 

1.6 Regeringens samverkansprogram för hälsa och life science 

Samverkansprogrammet för hälsa och life science är ett av fyra områden inom 

regeringens strategiska samverkansprogram. Programmet syftar till att lägga en 

grund för implementeringen av den nationella life science-strategin som togs fram 

2019. TLV har verksamhet som bidrar till flera av de prioriterade områdena inom 

life science- strategin.  

 

I slutet på april 2021 slutredovisade TLV ett regeringsuppdrag om att analysera och 

lämna förslag på hur hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin kan 

utvecklas och utreda möjliga betalningsmodeller för avancerade terapier, ATMP. 

Exempel på frågeställningar som TLV besvarade inom ramen för arbetet är: Hur 

och när ska kostnaden av behandlingsprediktiva test inkluderas i en 

hälsoekonomisk utvärdering av den efterföljande behandlingen? Vad är viktigt att 

beakta om nya värdeaspekter skulle inkluderas i den hälsoekonomiska 

utvärderingen och beaktas i beslut och rekommendationer? Vilka är de 

huvudsakliga utmaningarna för en kostnadseffektiv användning av ATMP? Hur kan 

betalningsmodeller bidra till att lösa dessa utmaningar och hur ska de vara 

utformade för att effektivt minska betalarens risk?  Utöver analys och 

utredningsarbete prioriterade TLV att kommunicera externt om arbetet med 

uppdraget i och med att intresset varit stort från flera aktörer. TLV genomförde 

bland annat möten med tre referensgrupper, två för kommersiella aktörer och en 

för icke-kommersiella, samt anordnade tre webbinarier, varav ett genomfördes i 

samarbete med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.  

 

TLV:s har även ett regeringsuppdrag om utvecklad uppföljning med hjälp av 

nationella tjänsteplattformen som syftar till att identifiera och tillgängliggöra data 

för uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter, vilket är i linje med 

regeringens life science-strategi. TLV är dessutom projektpartner i det Vinnova-

finansierade projektet Från horisont till framtid. Projektet arbetar bland annat för 

att tillgängliggöra data som genereras i klinisk vardag, för att den ska kunna 

användas vid uppföljning för nyintroducerade läkemedel och medicintekniska 

produkter.  

 

TLV är också aktiv i den arbetsgrupp inom samverkansprogrammet för hälsa och 

life science som arbetar med precisionsmedicin och avancerade terapier. Arbetet 

följer en case-baserad arbetsmodell där deltagarna bidrar med exempel på avslutat 

eller pågående utvecklingsarbete inom området. TLV har även deltagit i 
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diskussioner inom arbetsgrupperna för hälsodata och beredskap och resiliens. Det 

bland annat utifrån TLV:s erfarenhet av uppföljningsfrågor, både som en del av den 

löpande verksamheten och myndighetens regeringsuppdrag och utifrån TLV:s 

engagemang i Forska!Sverige. 

1.7 Regeringsuppdrag på området  

 

Utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda 

möjliga betalningsmodeller för ATMP 

I april 2021 återrapporterade TLV uppdraget om att utveckla hälsoekonomiska 

bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för 

ATMP.  

 

Utvecklingen inom precisionsmedicin och ATMP kan innebära stora hälsovinster 

för patienter drabbade av svåra sjukdomar. Samtidigt är produkterna ofta prissatta 

på en mycket hög nivå och alla nya produkter inte ger tillräckliga hälsovinster för att 

motivera de höga kostnaderna. De nya behandlingarna utmanar dagens system för 

utvärdering, betalning och finansiering. I rapporten beskriver TLV de mest centrala 

utmaningarna vid utvärdering och betalning av dessa behandlingar och ger förslag 

på hur några av dem kan hanteras. TLV diskuterar bland annat hur ett värdebaserat 

pris sätts på produkter som används i kombination med andra produkter. Vidare 

diskuteras vilken patientnytta som är utmärkande för precisionsmedicin och ATMP 

och hur den fångas i hälsoekonomiska utvärderingar. TLV diskuterar också hur vi 

bäst kan göra hälsoekonomiska utvärderingar utifrån att det finns en osäkerhet om 

hur stor nyttan av behandlingen är och hur länge effekten sitter i.  

 

- TLV har fått ett nytt regeringsuppdrag för att fortsätta arbetet som 

genomfördes i det tidigare uppdraget. Arbetet kommer bland annat att 

fokusera på att: Utveckla hur osäkerheter bör påverka beräknad ICER och 

hur detta kan redovisas i TLV:s beslutsunderlag  

- Fortsätta diskussionen om hur konsekvenserna för patienter av att vänta 

med behandling bör påverka hur stor osäkerhet som accepteras och att 

utveckla ett mått för att kvantifiera konsekvenserna. 

- Utveckla och beskriva hur osäkerheter kan hanteras i utfallsbaserade 

betalningsmodeller och vad förutsättningarna för detta är  

 

Utvecklad datauppföljning med hjälp av nationella tjänsteplattformen 

I maj 2021 rapporterade TLV uppdraget om utvecklad datauppföljning med hjälp av 

nationella tjänsteplattformen, ett uppdrag som syftar till att fortsätta arbetet med 

att skapa förutsättningar för bättre uppföljning av läkemedel i klinisk vardag. Att 

kunna följa upp användningen av läkemedel och medicintekniska produkter är en 

förutsättning för att TLV ska kunna bidra till en snabb och jämlik tillgång till nya 

innovationer och till att så många patienter som möjligt ska få tillgång till 

behandling. Och det är en förutsättning för att säkerställa att kostnaden för 

användningen av produkterna är rimlig i förhållande till nyttan, inte bara vid 

beslutet om subvention utan under hela livscykeln. 
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I rapporten redovisar TLV arbetet med att utvärdera praktiska och juridiska 

förutsättningar för att få tillgång till data och hur den sedan kan tillgängliggöras för 

både läkemedel och medicintekniska produkter. En slutsats är att nyckeln till att 

utveckla uppföljningen av läkemedel och medicintekniska produkter, är de 

nationella hälsodataregistren.  Det eftersom TLV inte har tillgång till data för 

uppföljning från journalsystem via den nationella tjänsteplattformen. Ett område 

som på kort sikt kan förbättras är att regionerna ökar sin inrapportering till 

patientregistret av uppgifter om läkemedel som ges inom slutenvården. TLV:s 

analys visar även att det på nationell nivå saknas strukturerade uppgifter om 

användningen av medicintekniska produkter. TLV ser dock att förutsättningarna 

kring uppföljningen kan komma att förbättras i och med införandet av det nya EU-

regelverket om införandet av en unik produktidentifiering, UDI. TLV lyfter även 

fram att de rättsliga förutsättningarna behöver förbättras så att myndigheten kan 

hantera känsliga personuppgifter och att en ökad samverkan behövs för att kunna 

utveckla tillgången till data.  

 

Uppdrag att stärka tillgång till äldre antibiotika 

TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har fått i uppdrag att identifiera 

och analysera hur olika åtgärder kan utformas för att stärka tillgången till äldre 

antibiotika. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga vilka antibiotika som 

försvunnit respektive löper risk att försvinna från den svenska marknaden och som 

det finns ett medicinskt behov av. Uppdraget ska slutredovisas i november 2022. 

 

Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel 

TLV har fått ett uppdrag av regeringen att genomföra kostnadsdämpande åtgärder 

på förmånsläkemedel, säkerställa prisdynamik och en fortsatt god tillgång till 

läkemedel inom förmånerna. Uppdraget pågår under åren 2021 – 2024. Under 

2021 har arbetet främst fokuserat på att identifiera behov av förändrade arbetssätt 

för att vi som myndighet ska kunna säkerställa rimlig kostnad för 

förmånsläkemedel – genom hela livscykeln. Ett antal utvecklingsprojekt har även 

påbörjats. 

 

Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer 

TLV har ett regeringsuppdrag att undersöka möjligheten att använda alternativa 

datakällor med koppling till sjukvårdens grunddata för olika typer av uppföljning, 

till exempel genom extraktion av journaldata. Målet med arbetet ska vara att skapa 

alternativa tillvägagångssätt i situationer då data från randomiserade kliniska 

studier inte kan användas som referens eller när relevant data inte finns tillgängliga 

i nationella eller regionala kvalitetsregister. Utveckling av den värdebaserade 

prissättningen, bland annat genom en mer dynamisk prissättning, kräver goda 

möjligheter till uppföljning för att minska risken för icke kostnadseffektiv 

användning. En ökad andel subventionsbeslut med begränsningar/villkor samt 

sidoöverenskommelser som ett av flera beslutsunderlag kräver också möjligheter till 

effektivt utvecklad uppföljning.  
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Under 2021 har TLV arbetat med flera projekt i syfte att illustrera vilka 

förutsättningar och möjligheter som finns för att använda alternativa datakällor för 

olika typer av uppföljning.  Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2022. 
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2. Prisreglering av varor som ingår i 
läkemedelsförmånerna och tillsyn 

2.1 Systemet för periodens vara   

Systemet för periodens vara syftar till att hålla nere kostnaderna för utbytbara 

läkemedel och ligger till grund för utbyte på apotek. Generiska läkemedel innehåller 

samma aktiva substans som ett originalläkemedel. När det finns generiskt utbytbara 

läkemedel inom läkemedelsförmånerna, ska apoteken erbjuda sina kunder det 

läkemedel som har lägst pris per enhet varje månad, det vill säga periodens vara. 

Det är Läkemedelsverket som bedömer vilka läkemedel som är utbytbara och 

grupperar in dem i så kallade utbytesgrupper. TLV delar därefter in dessa läkemedel 

utifrån storleken på förpackningen i så kallade förpackningsstorleksgrupper.  

 

Inför varje ny månad justerar läkemedelsföretagen priserna på sina läkemedel.  

Därefter publicerar TLV en lista där det framgår vilka läkemedel som håller lägst 

priser och därmed blir periodens varor. En förutsättning för att ett läkemedel ska 

kunna bli periodens vara är att det marknadsförande läkemedelsföretaget har 

bekräftat att de kan tillhandahålla läkemedlet till hela marknaden med tillräcklig 

hållbarhet under hela den aktuella prisperioden.   

 

För att bidra till ett patientsäkert utbyte på apotek sprider TLV kunskap om 

utbytessystemet på flera olika sätt. Myndigheten deltar bland annat på 

farmaceutiska grundutbildningar och medverkar vid olika informations- och 

utbildningstillfällen för farmaceuter och förskrivare.  

2.2 Fastställande av takpriser för utbytbara läkemedel 

Det generiska utbytet leder till lägre priser. Efterhand kan det uppstå stora 

skillnader i pris mellan utbytbara läkemedel inom läkemedelsförmånerna. TLV har 

då möjlighet att sänka det högsta accepterade försäljningspriset inom en 

utbytesgrupp genom att fastställa ett takpris.   

 

Varje månad gör TLV analyser för att hitta de utbytesgrupper där kriterierna för att 

fastställa ett takpris är uppfyllda. TLV fastställer ett takpris när priset för en 

förpackning sjunkit till under 30 procent av det pris som var det högsta priset i 

förpackningsstorleksgruppen när generisk konkurrens uppstod och läkemedlen i 

utbytesgruppen haft försäljning under minst fyra månader. Det nya takpriset 

fastställs till 35 procent av det pris som var det högsta i 

förpackningsstorleksgruppen då generisk konkurrens uppstod. Det nya takpriset 

blir det högsta tillåtna priset i förpackningsstorleksgruppen för läkemedel som 

ingår i läkemedelsförmånerna. Under 2021 har TLV fastställt takpriser för 35 

utbytesgrupper, 2020 fastställdes takpriser för 18 utbytesgrupper.   
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2.3 Prissänkningar av läkemedel äldre än 15 år  

För vissa äldre läkemedel uppstår ingen eller endast svag generisk konkurrens. Det 

kan till exempel bero på att ett generiskt läkemedel inte är utbytbart mot 

originalläkemedlet eller att läkemedlet är ett biologiskt läkemedel.  

 

TLV kan sänka priset med 7,5 procent på vissa läkemedel, vars aktiva substans och 

form fått marknadsföringsgodkännande för mer än 15 år sedan utan att 

priskonkurrens har uppstått. TLV beslutar om nya priser enligt den så kallade 15-

årsregeln vid två tillfällen årligen. De nya lägre priserna träder i kraft i juni och i 

december. Sammanlagt omfattades 341 förpackningar under 2021 och under 2020 

omfattades 108 förpackningar. Majoriteten av alla läkemedel, som uppfyllde 

kriterierna för att prissänkas enligt 15-årsregeln, prissänktes. De läkemedelsföretag 

som marknadsför läkemedlen har möjlighet att begära undantag från en 

prissänkning om priset på produkten riskerar att bli för lågt. Under året har 

myndigheten handlagt två ansökningar om undantag, motsvarande 51 

förpackningar, där en beviljades undantag från prissänkning. Prissänkningar enligt 

15-årsregeln leder till lägre kostnader för läkemedelsförmånerna. 

2.4 Omprövningar och prisändringsansökningar från regioner 

TLV kan initiera en omprövning av subvention och pris för ett läkemedel eller för en 

grupp av läkemedel. Omprövningar ger TLV möjligheten att säkerställa att 

kostnaden för användningen inom läkemedelsförmånerna är rimlig under 

läkemedlens hela livscykel och att läkemedlen fortsatt uppfyller kraven för att få 

omfattas av läkemedelsförmånerna. Exempel på vad som kan motivera en 

omprövning är att kostnaden för läkemedlet ökar när en sidoöverenskommelse 

(dvs. ett avtal) mellan regionerna och företaget löper ut och inte förnyas. Det kan 

också vara att läkemedlet används på ett annat sätt än vad fallet var då beslut om 

subvention togs. Med tiden kan TLV även få ökad kunskap om vilken effekt och 

nytta användningen ger, vilket i sin tur kan påverka om kostnaden fortfarande är 

rimlig i förhållande till nyttan.  

 

Under 2021 har TLV omprövat subventionen för de elva subkutana TNF-hämmare 

som ingår i förmånerna. Dessa läkemedel används för att behandla inflammatoriska 

led-, hud- och tarmsjukdomar som till exempel reumatoid artrit, plackpsoriasis, 

psoriasis, ankyloserande spondylit, crohns sjukdom och ulcerös kolit. 

Omprövningarna inleddes med anledning av att de sidoöverenskommelser som 

tidigare fanns mellan regionerna och företagen för dessa läkemedel inte förnyades. 

Sidoöverenskommelserna innebar att kostnaden för användning av läkemedlen 

minskade och när dessa föll ut baserades kostnaden i stället på det av TLV 

fastställda priset som för många av läkemedlen var betydligt högre.   

 

Med stöd av 13 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har regionerna 

rätt att inkomma med en ansökan om ändrat pris för produkter inom 

läkemedelsförmånerna och begära överläggning med TLV. Regionerna ansökte om 
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prisändring för två av de TNF-hämmarna som sedan kom att omfattas av TLV:s 

omprövning. Ingen trepartsöverläggning efterfrågades av regionerna i samband 

med denna ansökan.  

2.5 Beslut om prisändringar för läkemedel och förbrukningsartiklar  

Prisändringar för läkemedel  

Den allra största delen av de prisändringsbeslut som TLV fattar, är prisändringar av 

utbytbara läkemedel, till och med takpris, inom ramen för det generiska utbytet och 

periodens vara-systemet. Beslut om prissänkningar fattas dock även i och med 

fastställande av takpriser, 15-årsregeln eller i samband med omprövningar av 

subventionsbeslut.  

 
Tabell 2.1 Prisändringsbeslut för läkemedel. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Prissänkning* 19 921 17 555 16 323 

Prishöjning t.o.m. tak* 13 061 11 710 11 346 

Prishöjningar 42*** 81** 17 

 
* Redovisas i antal förpackningar, prisändringsbesluten omfattar i regel flera förpackningar. 
** Av dessa beslut avser 16 godkända läkemedel och 65 så kallade lagerberedningar som TLV inte fattat 
prishöjningsbeslut för tidigare år. 

*** 12 beslut avser godkända läkemedel och 30 beslut avser lagerberedningar.  
 

 

I vissa fall ansöker läkemedelsföretagen om en prishöjning för ett läkemedel till ett 

pris som är högre än det fastställda takpriset eller där takpris saknas. En 

prishöjning för ett godkänt läkemedel beviljas endast i undantagsfall, när det finns 

en stor risk för att ett viktigt läkemedel försvinner från den svenska marknaden och 

patienter riskerar att stå utan behandling. Majoriteten av besluten om prishöjningar 

under 2021 avser prishöjningar för lagerberedningar. En prishöjning för en 

lagerberedning beviljas om det ansökta priset inte är högre än motsvarande 

extemporeläkemedel eller lagerberedning inom läkemedelsförmånerna. Även 2020 

fattade TLV beslut om prishöjning för ett stort antal lagerberedningar.  

 

Handläggningstiden för ansökningar om prisändringar får inte överstiga 90 dagar. 

Under 2021 översteg inget ärende den tidsfristen. TLV fattar beslut om 

prissänkningar och prishöjningar till och med takpris varje månad. 

Prisändringsbesluten hanteras inom en tremånaderscykel. De flesta ansökningar 

kommer in i slutet av en månad. Beslut fattas den femte arbetsdagen i månaden 

därpå. Handläggningstiderna är därmed korta och varierar i regel inte. Därefter 

träder besluten i kraft den första dagen i den så kallade prisperioden, det vill säga i 

månad tre i cykeln.  

 

Ansökningar om prishöjningar till ett pris som är högre än det fastställda takpriset 

eller där takpris saknas, kräver i regel mer utredning och har därför längre 
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handläggningstider. Under 2021 var den genomsnittliga handläggningstiden för 

prishöjningar 68 dagar. 

 
Tabell 2.2 Genomsnittlig handläggningstid i antal dagar. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Prishöjningar 68 57 66 

 

Prisändringar för förbrukningsartiklar   

TLV fattar även beslut om prisändringar för förbrukningsartiklar som redan ingår i 

läkemedelsförmånerna. För förbrukningsartiklar finns inget utbytessystem eller 

någon motsvarighet till de regelstyrda prisändringar som finns för läkemedel. 

Antalet beslut om prisändringar för förbrukningsartiklar är därför i regel ett fåtal 

per år.   

 

En prishöjning beviljas endast i undantagsfall, när det finns en stor risk för att 

produkten försvinner från den svenska marknaden och patienter riskerar att stå 

utan behandling 4.  

 
Tabell 2.3 Prisändringsbeslut för förbrukningsartiklar. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Prissänkningar  0 1 1 

Prishöjningar 2 0 5 

 

 

Handläggningstiden för ansökningar om prisändringar får inte överstiga 90 dagar. 

Under 2021 översteg inget ärende den tidsfristen.  

 
Tabell 2.4 Genomsnittlig handläggningstid i antal dagar. 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Prissänkningar  - 19 7 

Prishöjningar 87 - 72 

 

2.6 Tillsyn  

 

Inom sin tillsyn granskar TLV aktörerna på läkemedels- och apoteksmarknaderna. 

Tillsynen omfattar apotekens följsamhet till utbytesregelverket och prissättning av 

läkemedel samt läkemedelsföretagens tillhandahållandeskyldighet av periodens 

vara. TLV uppmärksammar enskilda apotek på att de inte följer utbytesregelverket 

och följer upp om de åtgärdar sin felaktiga försäljning. Om den inte åtgärdas, kan 
 

4 TLV:s allmänna råd för ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar (TLVAR 2011:1) 
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TLV initiera ett tillsynsärende, och när en regelöverträdelse fastställts utfärda en 

sanktionsavgift. TLV har även möjligheten att utfärda föreläggande eller förbud och 

förena dessa med vite. 

 

Apotekens följsamhet till utbytesreglerna för periodens vara är generellt sett god. 

Försäljningen av periodens vara och slutförsäljningen av föregående månads  

periodens vara utgör tillsammans drygt 80 procent av alla receptexpeditioner på 

apotek inom det generiska utbytet. Liksom under de fyra föregående åren utgjorde 

andelen expeditioner med felaktigt utbyte cirka två procent av alla expeditioner 

under 2021. 

 

TLV fattar även beslut i tillsynsärenden riktade till läkemedelsföretag när det gäller 

tillhandahållande av periodens vara. TLV kan besluta om en sanktionsavgift om ett 

läkemedelsföretag brister i sin skyldighet att leverera trots att företaget bekräftat 

tillhandahållande. Andelen periodens vara som tar slut under en månad är cirka två 

till tre procent, något högre än de två föregående åren. 

 
Tabell 2.5 Tillsynsärenden 

Ärendetyp 2021 2020 2019 

Felaktigt utbyte av periodens vara (apotek)* 41 46 35 

Felaktigt parallellutbyte (apotek) 4 - - 

Bristande tillhandahållande avseende 

periodens vara (läkemedelsföretag) 

123 104 119 

 

*Innefattar både ärenden där apotek informeras om bristande regelefterlevnad och rena 

tillsynsärenden 

 

Under året har TLV även handlagt och beslutat i ärenden när det gäller felaktigt 

utbyte av parallellimporterade läkemedel, så kallat parallellutbyte, samt hanterat ett 

fåtal överklaganden när det gäller bristande tillhandahållande av periodens vara och 

parallellutbyte.  

 

TLV fortsätter utveckla tillsynsverksamheten, bland annat genom att vidareutveckla 

modellerna för beräkning av sanktionsavgifter. Tillsynen har också fortsatt att vara 

ett fokusområde i myndighetens digitalisering av sina processer. 

 

Under hösten har TLV, tillsammans med Läkemedelsverket, Inspektionen för vård 

och omsorg och övriga berörda parter inom tillsynen, varit föremål för 

Riksrevisionens granskning av apotekens och övriga försäljningsställes detaljhandel 

med läkemedel. TLV har både träffat och kommunicerat skriftligen med 

Riksrevisionen under hösten och Riksrevisionens rapport från granskningen 

förväntas komma i maj 2022. 
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2.7 Regeringsuppdrag på området  

 

Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i 

läkemedelsförmånssystemet  

I maj 2021 fick TLV i uppdrag av regeringen att, i samverkan med 

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten, utveckla en försöksverksamhet för en 

samhällsbetald miljöpremie inom en begränsad del av periodens vara-systemet. I 

detta ingår att utarbeta hur premien och utbetalningssystemet ska utformas, samt 

att beräkna premiens storlek. I arbetet ska TLV utgå från de bedömningskriterier 

som Läkemedelsverket föreslår inom ramen för sitt uppdrag. Systemet ska bygga på 

att E-hälsomyndigheten beräknar och betalar ut premien baserat på produkternas 

försäljning.  

 

Under 2021 har TLV bland annat bedrivit analys- och utredningsarbete samt 

påbörjat informationsinsamling om läkemedelsindustrins förutsättningar. I 

delrapporten som lämnas senast den 31 maj 2022 ska TLV redovisa en rättslig 

analys av behovet av eventuella författningsändringar inför att 

försöksverksamheten startar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 oktober 

2022. 
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3. Uppföljning av apoteksmarknaden 

TLV är en av flera myndigheter som reglerar apoteksmarknaden. TLV ska skapa 

förutsättningar för en väl fungerande apoteksmarknad och främja god tillgänglighet 

till läkemedel i hela landet. I TLV:s uppdrag ingår bland annat att besluta om 

apotekens handelsmarginal. TLV har under 2021 följt utvecklingen på apoteks-

marknaden och träffat representanter för apoteksbranschen. En tydlig trend är att 

tillväxten av apotekens e-handel har fortsatt öka under 2021. Alla större 

apoteksaktörer och tre renodlade e-handelsaktörer erbjuder möjligheten att beställa 

receptförskrivna läkemedel och andra varor via apotekens webbsidor för 

hemlevererans eller leverans till närmaste utlämningsställe. 

 

Apotekens handelsmarginal är den reglerade ersättning som apoteken får för att 

hantera läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna. Ersättningen 

utgörs av skillnaden mellan apotekens fastställda inköps- och försäljningspris för 

receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Handelsmarginalen ska 

tillsammans med apotekens övriga intäkter täcka apotekens kostnader för att 

erbjuda apoteksservice och tillhandahålla receptförskrivna läkemedel samt 

genomföra det generiska utbytet.  

3.1 Översyn av handelsmarginalen 

 

Under året har en begränsad översyn av apotekens handelsmarginal genomförts. 

Översynen resulterade i ett förslag om en höjning via den extra ersättning som 

apoteken får för expediering av läkemedel i periodens vara-systemet. Det innebär 

att ersättningen som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel, 

det vill säga läkemedel som ingår i periodens vara-systemet höjs med 1,25 kronor 

till 12,75 kronors tillägg per förpackning. 

 

Ett skäl till att höjningen sker genom ett ökat generikatillägg, är att apotekens 

ersättning för att expediera läkemedel inom periodens vara-systemet har haft en 

svagare utveckling jämfört med läkemedel utan konkurrens. Samtidigt genererar 

periodens vara-systemet stora besparingar för det offentliga och för 

apotekskunderna och medför en extra arbetsinsats av apoteken i form av 

information till kunderna. 

 

Höjningen av generikatillägget bedöms som konkurrensneutral då den omfattar 

samtliga apotek på ett likartat sätt. Föreskriftsändringarna trädde i kraft den 1 

januari 2022 och börjar tillämpas när läkemedel expedieras på apotek från och med 

den 1 februari 2022. 
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3.2 Stöd till apotek i glesbygden 

 

TLV ansvarar för det bidrag som apoteken kan ansöka om för att bedriva apotek i 

glesbygd. Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för en god 

läkemedelsförsörjning i hela landet.  

 

Regeringen beslutade i november 2020 om att ändra kriterierna så att fler apotek 

ges möjlighet att ansöka om glesbygdsbidrag. De nya kriterierna tillämpas från och 

med verksamhetsåret 2020. 

 

De samlade bidragen för verksamhetsåret 2020 uppgick till 10,5 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med cirka en miljon kronor jämfört med verksamhetsåret 2019. 

Årets bidrag betalades ut till 38 öppenvårdsapotek tillhörande tre apoteksaktörer. 

Ett apotek fick avslag på grund av att rörelsemarginalen, beräknat som 

rörelseresultatet före av- och nedskrivningar i förhållande till totala intäkter, 

översteg 4 procent. TLV:s bedömning är att apotek hade riskerat att stängas om 

bidraget inte funnits. 

3.3 Regeringsuppdrag på området 

 

En särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering  

I april 2021 överlämnade TLV slutrapporten i uppdraget En särskild 

prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (dnr 668/2020) till 

regeringen. I rapporten föreslår TLV att en prisrangordning motsvarande en 

månatlig periodens vara-lista införs för maskinellt dosdispenserade läkemedel, 

dock för ett begränsat antal så kallade dosutbytesgrupper. Förslaget innebär att TLV 

årligen skulle göra en sammanvägd bedömning av kostnader, risker och 

nytta förenade med hur många och vilka dosutbytesgrupper som ska omfattas av 

utbytet. Även för de dosutbytesgrupper som inte kommer att omfattas av periodens 

vara-utbytet föreslår TLV ett regelverk, som innebär en skyldighet för dosapoteken 

att använda den produkt inom dosutbytesgruppen som de har i lager, så länge den 

inte är dyrare än vad som är förskrivet. 

 

TLV:s förslag kräver ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m, som tillsammans ger 

en särreglering av periodens vara-utbytet för dos. Inför ett eventuellt införande av 

förslaget kommer TLV även att utfärda föreskrifter om de regler som gäller vid 

utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel. 

 

Dostjänsten är beroende av stabila läkemedelsleveranser från läkemedelsföretagen 

för att patientsäkerheten inte ska äventyras. Genom förslaget tar TLV hänsyn till 

förutsättningarna på dosmarknaden, för att så långt som möjligt undvika eller 

begränsa eventuella negativa effekter och uppnå en rimlig relation mellan 

kostnader, risker och nytta. Förslaget möjliggör för fler företag att konkurrera om 

att få tillhandahålla läkemedlen till maskinell dosdispensering. Det antas medföra 

lägre priser inom de dosutbytesgrupper som omfattas av periodens vara-utbytet. 
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Det skulle även öka transparensen och förutsägbarheten för dosmarknadens aktörer 

och även bidra till ökad jämlikhet genom en mer enhetlig kostnad för maskinellt 

dosdispenserade läkemedel i hela landet. 

Uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster 

TLV fick i december 2020 ett treårigt uppdrag att genomföra en försöksverksamhet 

med farmaceutiska tjänster på apotek. Farmaceutiska tjänster är rådgivning och 

andra insatser utöver apotekens grunduppdrag, med syfte att bidra till bättre 

läkemedelsanvändning. Under 2021 har TLV etablerat ett så kallat policylabb för att 

genomföra uppdraget, vilket innebär en nära samverkan med apoteksbranschen och 

andra intressenter. Policylabbet har genomfört behovsanalys, idégenerering, val av 

tjänster att testa i labbet, systemanalys och planering för det första nationella 

försöket med en farmaceutisk tjänst, Inhalationsvägledning. Dessutom har TLV 

tagit fram en ram för effektutvärderingen och påbörjat en rättsutredning och 

utredning om ersättningsmodeller. 
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4. Det statliga tandvårdsstödet 

TLV beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras av staten och ansvarar för 

att kostnaden för det statliga tandvårdsstödet inte överskrider budgeten.  

För 2021 var tilldelade medel för det statliga tandvårdsstödet cirka 7,3 miljarder 

kronor, inklusive högkostnadsskydd, allmänt och särskilt tandvårdsbidrag. Utfallet 

för 2021 blev 6,8 miljarder kronor. Jämfört med 2020 års utfall är detta en ökning 

med 14 procent. Den kraftiga ökningen beror på att många av patienterna som 

avstått vård under covid-19-pandemin började återvända till tandvården under 

senare delen av 2021.  

4.1 Beslut om ersättning inom det statliga tandvårdsstödet  

 

TLV beslutar om vilka tillstånd och åtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för 

tandvård. Myndigheten fastställer också referenspriser för olika tandvårdsåtgärder 

samt beloppsgränser och ersättningsnivåer. TLV arbetar kontinuerligt med att 

förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.  

 

Under 2021 beslutade TLV att regelverket för statligt tandvårdsstöd skulle utökas 

med bland annat en ny åtgärd för digitala studiemodeller efter skanning och en ny 

åtgärd för tandborttagning i samband med ytterligare tandborttagning eller med 

operation i annat område i munhålan. En ny dokumentationsregel har införts när 

det gäller undersöknings-, utrednings- och röntgenåtgärder samt en ny regel för 

tydligare dokumentation av tänder som ska tas bort eller rotbehandlas. Föreskriften 

har också förtydligats och språkliga förbättringar har genomförts så att innehållet i 

regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Utöver det har en omräkning 

av alla referenspriser gjorts för att följa den allmänna kostnadsutvecklingen. 

Förändringarna träder i kraft i januari 2022.  

 
Under hösten arbetade TLV även med ändringar inom området oral protetik, där ett 

antal förslag kring nya åtgärder och tillstånd bereddes i samråd med en arbetsgrupp 

av sakkunniga. Ändringarna syftar till att säkerställa att den tandvården som ersätts 

inom det statliga tandvårdsstödet följer den utvecklingen som sker i Sverige inom 

detta område. TLV föreslår bland annat en ny åtgärd för behandling av 

implantatkomplikationer och en åtgärd för installation av tandimplantat, genom så 

kallat sinuslyft, utan att benvävnad eller benersättningsmaterial används. Det 

sistnämnda är en av flera ändringar i tandvårdsstödet som TLV planerar för att 

anpassa föreskriften till de uppdaterade nationella riktlinjer för tandvården som 

Socialstyrelsen publicerade i slutet på september.  
 

I samband med det ovannämnda arbetet med regelverket har TLV uppdaterat 

Handboken om tandvårdsstödet till sin senaste version 13.0. Handboken 

presenterar delar av föreskriften om statligt tandvårdsstöd på ett mer lättillgängligt 
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sätt och tar upp de områden som särskilt behöver belysas via många kliniska 

exempel. 

4.2 Samverkan inom tandvårdsområdet  

 

I frågor som rör tandvård och det statliga tandvårdsstödet samverkar TLV med 

Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, 

Läkemedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsammans med dessa 

myndigheter arrangerades det årliga dialogmötet. Dialogmötet är ett möte mellan 

myndigheter som ansvarar för tandvårdsfrågor i Sverige och organisationer som 

företräder tandvården.  

 

TLV har också deltagit i Försäkringskassans branschråd och har samrått med 

Socialstyrelsen gällande de nya nationella riktlinjerna för tandvården.  

 

TLV anordnar regelbundet utbildningar om de senaste förändringarna i föreskriften 

till olika målgrupper. Under hösten riktades utbildningen till tandvårdens 

resurspersoner, det vill säga utvalda representanter från de olika 

vårdgivarorganisationer som företräder tandvården. Fokus i utbildningen var 

regelverket som gäller från och med januari 2022.  

 

Under året har TLV återigen medverkat i den odontologiska riksstämman, som efter 

ett års uppehåll arrangerades som en fysisk mässa i Stockholm. Myndigheten 

medverkade tillsammans med de övriga myndigheterna som verkar inom 

tandvården i en gemensam monter, där besökarna kunde träffa representanter från 

bland annat TLV, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg och 

Socialstyrelsen för att ställa frågor och lämna synpunkter.  

4.3  Uppföljning av befolkningens prismedvetenhet 

 

TLV har genomfört en enkätundersökning vid två tillfällen för att följa upp effekten 

av prisjämförelsesajten. Första enkäten gjordes vintern 2019, några månader före 

lanseringen av Tandpriskollen. Nästa enkät gjordes i december 2021. TLV planerar 

att publicera resultatet under hösten 2022.  

 

De huvudsakliga frågeställningarna handlar om hur stor andel av befolkningen som 

jämfört priser de senaste 12 månaderna och vad befolkningen använde för att 

jämföra priser inom tandvården.  

4.4 Regeringsuppdrag på området  

 

En prisjämförelsetjänst för tandvård 

Den webbaserade prisjämförelsetjänsten för tandvård, Tandpriskollen, har varit i 

drift snart två år. Tjänsten gör det enklare för patienter att jämföra priser mellan 
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olika behandlingar och mottagningar. Med prisjämförelsetjänsten ska patientens 

ställning mot vårdgivaren stärkas.  

 

Under november inledde TLV en informationskampanj för att öka kännedomen hos 

allmänheten kring Tandpriskollen. 

 

Den huvudsakliga aktiviteten har varit annonsering i sociala medier som har följts 

upp av PR-aktiviteter. Tandpriskollen och kampanjen presenterades också på den 

Odontologiska riksstämman i början av november. 

 

Under året har ett byte av teknisk plattform genomförts, vilket bidragit till en 

förenklad administration av tjänsten, bättre möjligheter att snabbt uppdatera 

tjänsten och att driftkostnaderna har minskat kraftigt. I samband med bytet av 

plattform ändrades även det grafiska utseendet på tjänsten och vissa sökfunktioner 

förenklades. 
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5. Samverkan och dialog med externa 
aktörer  

Många av myndighetens uppdrag och frågor är svåra och komplexa och kräver 

samverkan med externa aktörer. En kontinuerlig dialog med patientföreträdare, 

professioner, bransch, regioner, myndigheter och andra berörda aktörer leder till en 

ökad förståelse för varandras behov, perspektiv och utmaningar.   

5.1 Utvecklad patientmedverkan 

Patientmedverkan är en prioriterad fråga för TLV, i och med att myndigheten fattar 

beslut som i hög grad påverkar patienter. Kunniga och välinformerade patienter 

bidrar till bättre användning av läkemedel, medicinteknik och tandvård. Genom 

samverkan sprids också information och kunskap om de beslut som myndigheten 

fattar. 

 

Patienter finns representerade i flera sammanhang på TLV, till exempel i TLV:s 

insynsråd och i TLV:s beslutande nämnder, Nämnden för läkemedelsförmåner och 

Nämnden för statligt tandvårdsstöd.  

 

Ett återkommande forum för samverkan är Dialogforum, som är TLV:s 

samverkansforum med patient-, konsument och pensionärsorganisationer. Under 

året arrangerades två Dialogforum, som båda hölls digitalt. Vid årets första 

Dialogforum diskuterades bland annat aktuella frågor inom medicinteknik, 

tandvård-, läkemedel- och apoteksområdet samt EU:s nya läkemedelsstrategi. 

Dialogforumet avslutades med en presentation samt dialog kring TLV:s uppdrag. 

Vid årets andra Dialogforum diskuterades TLV:s uppdrag med att genomföra 

kostnadsdämpande åtgärder för läkemedel inom förmånerna samt TLV:s 

utvecklingsarbete avseende sällsynta diagnoser.   

 

Rundabordssamtal inom diabetesområdet är ett annat forum som hålls regelbundet 

på TLV. Vid dessa tillfällen bjuder TLV in både profession- och patientföreträdare 

från olika organisationer för att gemensamt diskutera aktuella frågor. 

5.2 Samverkan i Rådet för styrning med kunskap 

TLV ingår i Rådet för styrning med kunskap, Rådet, tillsammans med 

Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för 

hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, 

Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 

samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Rådet ska verka för 

att styrningen med kunskap är samordnad, effektiv och behovsanpassad och arbeta 
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strategiskt för att bidra till att rätt kunskap når fram till huvudmän och profession. 

Varje myndighet representeras av sin generaldirektör och ordförande i Rådet är 

Socialstyrelsens generaldirektör och vice ordförande är TLV:s generaldirektör. 

 

Under våren beslutade Rådet om en gemensam strategi för 2021 - 2025 för att ge 

arbetet en tydlig inriktning för de kommande åren och synliggöra prioriteringar 

inom de områden som Rådet arbetar inom. Centralt i strategin är att vi myndigheter 

ska arbeta samordnat, behovsanpassat och effektivt för att stärka vår förmåga att 

utforma våra insatser så att de ger ett bra stöd till huvudmän och professioner.  

 

Rådet beslutade i februari 2021 att bilda en gemensam arbetsgrupp för hälsodata. 

Flera myndigheter arbetar med data från olika delar av hälso- och sjukvården vilket 

gör det intressant att samverka för att dela erfarenheter av arbetssätt, slutsatser 

från analyser, och om vilka utmaningar som finns. Under 2021 har tre möten hållits 

där gemensamma frågor kring hälsodata har diskuterats för att öka förståelsen för 

varandras arbete samt behov av och tillgång till data för att utföra respektive 

myndighets olika uppdrag. Syftet med samverkan är att identifiera frågor där det 

finns gemensamma intressen, utmaningar och möjliga synergier av samarbete. En 

viktig funktion är att upparbeta kontakter mellan de ingående myndigheterna för 

att på ett effektivt sätt kunna hantera olika frågor som dyker upp.   

 

Nätverket för patient- och brukarsamverkan inom Rådet har under året haft fokus 

på fördjupat kunskapsutbyte mellan myndigheterna samt att öka nätverkets 

förståelse för SKR:s och regionernas arbete med patient- och brukarsamverkan.  

 

TLV ingår även, tillsammans med flera andra myndigheter i Rådet, i partnerskapet 

för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Partnerskapet är en struktur för 

långsiktig samverkan på nationell nivå mellan myndigheterna och regionernas 

nationella system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.  

5.3 Övriga externa samverkansplattformar 

 

Forska!Sverige 

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse, vars vision är 

att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att 

medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Forska!Sveriges 

uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av 

medicinsk forskning för hälsa och välstånd.  

 

Forska!Sverige driver bland annat föreningen “Agenda för hälsa och välstånd”, där 

TLV är en av drygt 30 medlemsorganisationer som samverkar under 

Forska!Sveriges ledning. I agendagruppen bidrar TLV:s medarbetare med kunskap 

och perspektiv i olika forskningsrelaterade frågor men tar inte ställning till de 

konkreta åtgärdsförslag som gruppen formulerar och för fram, bland annat till 

regeringen.  
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Leading Health Care 

Leading Health Care (LHC) är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om 

framtidens hälso- och sjukvård. LHC ska främja forskning och kunskapsutveckling 

som är relevant för organisering, styrning och ledning av verksamheter inom hälsa, 

vård och omsorg, samt sprida information om detta. TLV är medlemmar i det 

partnernätverk som LHC samlar och som för närvarande består av ca 30 

organisationer från olika delar av sektorn. 

 

Aktörsgemensamma dialogmöten om läkemedelstillgänglighet 

Aktörsgemensamma dialogmöten är ett forum för aktörer inom försörjningskedjan 

av läkemedel för att utbyta information och lyfta övergripande frågeställningar i 

syfte att upp nå en samlad lägesbild och möjlighet till proaktivitet avseende 

läkemedelstillgänglighet på kort och lång sikt. Målet är att genom en samlad 

lägesbild underlätta för aktörerna att verka för en god tillgång av läkemedel i 

Sverige. TLV deltar regelbundet i detta forum som har deltagare från berörda 

myndigheter och branschorganisationer. 
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6. Internationellt engagemang 

EU-kommissionen presenterade i november 2020 ett stort lagstiftningsarbete 

kallat EU:s läkemedelsstrategi. Den fokuserar på en översyn av human-

läkemedelslagstiftningen, särläkemedel- och barnläkemedelslagstiftningen och 

bland annat ett tätare samarbete mellan de nationella myndigheterna för 

prissättning och subvention. Under 2021 har TLV deltagit i ett stort antal 

seminarier och konferenser kring genomförandet av strategins olika delar. 

Diskussioner har även förts med Regeringskansliet om vilka delar som är 

prioriterade ur TLV:s perspektiv.  

 

Under 2021 har TLV fortsatt att stödja Regeringskansliet i förhandlingarna om 

EU-kommissionens förslag till gemensamt HTA-arbete i EU5. Förslaget antogs 

under hösten 2021 och nu inleds ett arbete för att förbereda det nya 

gemensamma arbetssättet, som bland annat innebär att man gemensamt i EU 

utvärderar relativ effekt av nya läkemedel och medicinteknik.  

 

Arbetet i EUnetHTA JA 3, det europeiska samarbetsprojektet inom HTA, 
avslutades under våren 2021 och TLV ledde arbetet med att ta fram en slutlig 

utvärderingsrapport. Arbetet fortsätter nu i en ny form, där EU-kommissionen 

har utlyst en upphandling och TLV ingår i ett konsortium som har vunnit 

kontraktet. Arbete kommer fokusera på att förbereda genomförandet av HTA-

förordningen och då främst metodologisk nivå. Projektet som givits namnet 

EUnetHTA 21 bedrivs fram till september 2023. TLV har fortsatt rollen som 

ordförande i projektets styrgrupp.  

 

Parallellt med samarbetet i EUnetHTA21 har TLV:s generaldirektör gått 

samman med 18 av sina motsvarigheter i andra EU länder och bildat den så 

kallade Heads of HTA Agencies Group. Detta nätverk är en oberoende grupp 
på generaldirektörsnivå som kommer att fokusera på att: 
• Stödja utvecklingen av det EU-gemensamma HTA-arbete som beslutats i 

den nya EU-förordningen om HTA. 

• Stödja de nationella systemen kring anpassning till HTA-förordningen. 

• Stödja det tekniska och vetenskapliga arbete som HTA-myndigheter i hela 

Europa utför gemensamt. 

• Ge råd till beslutsfattare och EU- och nationella institutioner i frågor som 

rör HTA. 

 
Samarbetet med det norska och finska läkemedelsverken NoMA och Fimea 

under namnet FINOSE fortgår och det pågår ytterligare utveckling av 

 
5 HTA, Health Technology Assessment är det engelska samlingsnamnet på olika metoder för att utvärdera 
läkemedel, främst avseende relativ effekt. I en bred definition ingår även andra områden som exempelvis 
hälsoekonomi. 



Årsredovisning 2021 

 

 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  │  37 

 

 

samarbetet, inte minst för att erbjuda företag möjligheter att göra gemensamma 

utvärderingar av läkemedel under tiden fram till HTA-förordningens 

ikraftträdande.   

 

TLV följer prisutvecklingen på läkemedel i andra länder. Två samarbeten som är 

centrala för att kunna följa den europeiska prisutvecklingen är Pharmaceutical 

Pricing and Reimbursement Information, PPRI, och European medicine price 

database, EURIPID. PPRI är ett samarbete för utbyte av information om 

prissättning och subvention av läkemedel och medicinteknik på nationell nivå 

mellan ett 40-tal länder. EURIPID är en prisdatabas för läkemedel, ett 

samarbete mellan 26 europeiska länder som har utvecklats i samma syfte. 

Under året har representanter från TLV valts in i både den rådgivande 

kommittén till PPRI och i styrelsen för EURIPID. 

 

För att kontinuerligt följa utvecklingen på bred front deltar TLV i olika forum 

för omvärldsbevakning och policydiskussioner, bland annat Medical Evaluation 

Committee, MEDEV, Health Technology Assessment International, HTAi och 

Vancouver Group samt även samarbetet under det Nordiska rådet. Under året 

har TLV åtagit sig ordförandeskapet i MEDEV. 
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7. Medarbetare och arbetsplats  

7.1 Medarbetare 

 

Vid slutet av 2021 var 157 personer anställda på TLV, 110 kvinnor och 47 män. Av 

myndighetens 157 anställda var 146 personer tillsvidareanställda, 104 kvinnor och 

42 män. 11 personer hade någon form av tidsbegränsad anställning, så som vikariat 

eller ett tidsbegränsat uppdrag. Den genomsnittliga åldern vid årsslutet var 45 år.  

7.2 Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

 

Myndigheten har en övergripande kompetensförsörjningsstrategi för 2021–2023 

samt kompetensförsörjningsplaner på avdelningsnivå som uppdateras årligen.  

Ett område som varit i fokus under året är arbetsmiljön. Det har framför allt 

handlat om att skapa goda förutsättningar för att arbeta på distans samt att 

minimera risken för att bli smittad av covid-19 för dem som behövt vara på plats i 

TLV:s lokaler. För att undersöka arbetsmiljön och följa upp de insatser som har 

gjorts, har myndigheten använt ett digitalt dialogverktyg. Under året har TLV 

genomfört två arbetsmiljöundersökningar. En undersökte arbetsmiljön i 

distansarbetet och den andra undersökte och fördjupade sig i den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön.  

 

TLV har också startat ett utvecklingsarbete som heter Framtidens arbetsplats som 

handlar om att se till att vi även framöver har en ändamålsenlig arbetsplats och 

arbetssätt som främjar god arbetsmiljö och kreativa arbetssätt. Inom ramen för det 

har vi tagit fram distansavtal som medarbetare och chefer har möjlighet att teckna 

med TLV i de fall det är förenligt med verksamhetens behov. På så sätt möjliggörs 

arbete från hemmet en till två dagar i veckan även efter pandemin. Inom projektet 

pågår även förberedelser för flytt till ett nytt mer funktionellt aktivitetsbaserat 

kontor och myndigheten arbetar med att ta fram nya flexibla arbetssätt som är 

anpassade till hybridmöten och distansarbete. 

7.3 Vår digitala resa 

 
TLV vill öka digitaliseringstakten och göra digitaliseringen till en självklar och mer 
integrerad del av myndighetens verksamhetsutveckling. Myndigheten har tagit fram 
mål för digitaliseringsarbetet för att verksamheten ska fokusera på rätt insatser. 
Under året har även en styrningsmodell för digitalisering tagits fram, som tydliggör 
hur vi ska arbeta och samordna oss i vår digitala resa. Arbetssättet täcker 
hela TLV:s digitaliseringsarbete och ska ge en sammanhållen översikt och möjlighet 
till prioritering på flera nivåer. Arbetet med att implementera modellen sker stegvis 
för att vi ska kunna dra nytta av lärdomar på vägen.  
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7.4 Ledarskap och medledarskap 

 

TLV strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som känner 

engagemang. En förutsättning för att vi ska kunna utföra våra uppgifter och nå våra 

mål är att medarbetarna tar ett stort eget ansvar och är med och leder och driver 

framåt - medledarskap. TLV arbetar också utifrån ett Utvecklande ledarskap, vilket 

innebär att leda genom omtanke, att vara ett föredöme samt att inspirera och 

motivera medarbetarna. Det gynnar både individen, gruppen och verksamhetens 

resultat. För att utvecklas i takt med en föränderlig omvärld arbetar TLV aktivt med 

att utveckla våra arbets-t och förhållningssätt inom organisationen. Under 2021 har 

alla på myndigheten till stora delar arbetat på distans med anledning av covid-19-

pandemin. Det har inneburit att myndighetens chefer och medarbetare har 

utmanats att arbeta med utvecklande ledarskap och medledarskap samt att leda på 

distans genom digitala möten. 

7.5 En tydligare organisation 

 

TLV gjorde en genomlysning av organisationen under 202o vilket bland annat 

resulterade i att vi skulle införa en tydligare organisation med avdelningschefer med 

större mandat än tidigare. Myndighetens arbets- och delegationsordning 

reviderades den 1 januari 2021 för att också tydliggöra ansvar och roller för 

avdelningschefer, enhetschefer respektive medarbetare. Även 

handläggningsprocesser och vilka forum för beslut myndigheten har förtydligades.  

Utvecklingen har fortsatt under året mot en arbetsplats som präglas av ökad tillit, 

tydlighet och där vi arbetar tillsammans för ett bättre resultat. I slutet av året 

utvärderades organisationsöversynen för att bedöma om vi förbättrat resultaten. 

Resultatet av utvärderingen visar att vi gjort en förflyttning i rätt riktning inom 

samtliga områden. 
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8. Ekonomi och verksamhetens 
resultat 

De medel och investeringsramar som tilldelas TLV ska användas kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt. Under verksamhetsåret fördelas ekonomiska ramar utifrån 

verksamhetens behov. Löpande under året diskuteras behoven och justeras efter 

nya förutsättningar.  

 

TLV:s arbetssätt innebär en hög grad av samråd och lärande mellan enheter och 

avdelningar för att skapa förutsättningar för hög kvalitet i våra leveranser. TLV 

väljer att inte fördela de totala kostnaderna på verksamhetsområden i och med att 

en sådan redovisning inte speglar verksamhetsresultatet på ett rättvisande sätt. I 

resultatredovisningen redovisas däremot antalet ärenden för flera ärendetyper och 

handläggningstider när det är relevant.  

8.1 Verksamhetens intäkter  

TLV:s verksamhet är främst anslagsfinansierad. Under 2021 uppgick tilldelade 

medel enligt regleringsbrevet till 154 206 tkr (152 349 tkr).  

Erhållna bidrag kan variera mellan åren och i år har TLV erhållit ett högre belopp 

jämfört med föregående år. Under året har åtta regeringsuppdrag erhållits jämfört 

med fem regeringsuppdrag föregående år. 

 

Det största regeringsuppdraget var Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel, 

vilket uppgick till 8 000 tkr. I not 3 finns samtliga bidragsmedel redovisade per 

uppdrag. Där redovisas även bidrag erhållna från andra givare. 

 
Tabell 8.1. Verksamhetens intäkter 

Totala intäkter (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter av anslag  153 343 151 867  142 257 142 050 141 112 

Avgifter och andra intäkter 

än anslag  

21 919       8 837     16 074 14 045 13 621 

Totalt 175 262 160 704 

 

158 331 156 095 153 672 
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8.2 Verksamhetens kostnader  

Årets kostnader finansierades till 87 procent (95 procent) av anslag och resterande 

13 procent (5 procent) finansierades av andra intäkter än anslag. 

 
Tabell 8.2 Verksamhetens kostnader 

Totala kostnader (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Kostnader för personal -127 455 -117 419 -110 755 -106 368 -103 676 

Kostnader för lokaler  -15 080 -14 413 -14 066 -13 582 -13 621 

Övriga driftkostnader -31 877 -28 050 -31 273 -32 844 -32 739 

Finansiella kostnader -4 -10 - 85 -97 -105 

Avskrivningar och 

nedskrivningar 

-846 -812 -2 153 -3 203 -3 532 

Totalt  -175 262 -160 704 -158 331 -156 095 -153 672 

 

Kostnader för personal  

Kostnaderna för personal har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror 

främst på att TLV erhållit fler regeringsuppdrag som till stor del nyttjats till 

lönekostnader, då egen personal arbetat med uppdragen. Årsarbetskrafter har ökat 

med sex medarbetare. 

Kostnader för lokaler  

Nuvarande hyresvärd annonserade en kraftig hyreshöjning för kommande 

avtalsperiod 2022 - 2025. Mot bakgrund av det och att nuvarande lokaler inte är 

anpassade för TLV:s framtida arbetssätt, undersökte TLV vilka alternativa lokaler 

som fanns tillgängliga. Nytt hyresavtal har tecknats med KLP Klamparen AB och 

inflyttning på ny adress sker under juli 2022. Årets ökning av lokalkostnader består 

främst av indexreglering samt en periodisering av hyreskostnad som inte kommer 

nyttjas nästa år.  

Övriga driftkostnader 

Övriga driftkostnader är högre än föregående år. Ökningen härrör sig främst till köp 

av tjänster och ökade kostnader för licenser. Ökningen av konsulttjänster beror på 

fler regeringsuppdrag än tidigare år. Konsulttjänster har köpts bland annat för 

uppdraget att stärka tillgång till äldre antibiotika, utveckla metoder för 

hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för 

avancerade terapiläkemedel ATMP samt Långsiktigt hållbar finansiering av 

läkemedel. 

 

Världsbristen på halvledare har inneburit långa leveranstider på IT- utrustning. För 

TLV har det inneburit att myndigheten har fått de leveranser man beställt, men de 

har förskjutits i tid.     
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Avskrivningar och nedskrivningar 

Årets avskrivningar ligger enligt plan och i linje med föregående år.  

8.3 Transfereringar och uppbördsverksamhet  

 

Under 2021 har TLV betalat ut 10 537 tkr (9 450 tkr) i bidrag till apotek i glesbygd. 

Utbetalningarna avser verksamhetsåret 2020 (not 9).  

 

TLV har tagit ut sanktionsavgifter från läkemedelsföretag som inte tillhandahållit 

periodens vara enligt regelverket. Totalt har sanktionsavgifter på 4 454 tkr  

(5 041 tkr) påförts läkemedelsföretag (not 8). Sanktionsavgifterna disponeras inte 

av TLV. 
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9 Finansiell redovisning 

9.1  Resultaträkning  

(tkr) Not 2021 2020 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 153 343 151 867 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 284 421 

Intäkter av bidrag 3 21 634 8 408 

Finansiella intäkter 4 1 8 

Summa  175 262 160 704 

    

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 5 -127 455 -117 419 

Kostnader för lokaler  -15 080 -14 413 

Övriga driftkostnader 6 -31 877 -28 050 

Finansiella kostnader 7 -4 -10 

Avskrivningar och nedskrivningar  -846 -812 

Summa  -175 262 -160 704 

    

Verksamhetsutfall  0 0 

    

Uppbördsverksamhet    

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 8 4 454 5 041 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -4 454 -5 041 

Saldo  0 0 

    

Transfereringar    

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  10 537 9 450 

Lämnade bidrag 9 -10 537 -9 450 

Saldo  0 0 

    

Årets kapitalförändring  0 0 
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9.2  Balansräkning 

(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utveckling 10 0 0 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11 246 402 

Summa  246 402 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 96 287 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 1 839 2 336 

Summa  1 934 2 624 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 0 

Fordringar hos andra myndigheter  2 123 2 367 

Övriga kortfristiga fordringar 14 674 1 367 

Summa  2 799 3 734 

    

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 15 5 080 5 071 

Upplupna bidragsintäkter 16 187 127 

Summa  5 267 5 198 

    

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 17 -5 922 -5 943 

Summa  -5 922 -5 943 

    

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 26 060 25 827 

Summa  26 060 25 827 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  30 383 31 842 
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(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital 19   

Statskapital 20 107 107 

Summa  107 107 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 0 0 

Övriga avsättningar 22 589 351 

Summa  589 351 

    

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 23 2 073 2 919 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  4 304 4 366 

Leverantörsskulder  6 343 10 070 

Övriga kortfristiga skulder 24 2 199 1 851 

Summa  14 919 19 206 

    

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 25 10 425 8 690 

Oförbrukade bidrag 26 4 343 3 489 

Summa  14 768 12 178 

    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  30 383 31 842 
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9.3  Anslagsredovisning 

Anslag (tkr) 

 

Not 

Ing. 

över-

förings-

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 

regl.brev 

Omdisp

onerade 

anslags-

belopp 

Indrag-

ning 

Totalt 

disponi-

belt 

belopp Utgifter 

Utg. 

över-

förings-

belopp 

Uo 9 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag) 

ap.1 

Tandvårds- 

och 

läkemedels-

förmåns-

verket 

  

 

 

 

 

27 4 809 154 206  -239 158 776 -153 350 5 426 

Uo 9 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 

ap.32 

Apotek  

  

28 550 20 000 -9 400 -550 10 600 -10 537 63 

Summa    5 359 174 206 -9 400 -789 169 376 -163 887 5 489 

 

Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel (tkr)  Not Beräknat belopp Inkomster 

2714 Sanktionsavgifter m.m.    

617 Sanktionsavgifter, lag om 

läkemedelsförmåner m.m. 

   

 29  - 4 454 

Summa   - 4 454 
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9.4  Noter 

Resultaträkning (tkr) 2021 2020 

Not 1 Intäkter av anslag   

  Intäkter av anslag 153 343 151 867 

  Summa 153 343 151 867 

  Utgifter i anslagsredovisningen (Uo 9 1:3) -153 350 -151 880 

  Utgifter i anslagsredovisningen (Uo 9 1:6) -10 537 -9 450 

  Summa utgifter -163 887 -161 330 

  Summa "Intäkter av anslag" (153 343 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (153 350 tkr) på anslaget 

Uo 9 1:3. Skillnaden (7 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. 

Denna post har belastat anslaget men inte bokförts som kostnad i resultaträkning. Utgifter gällande 

anslag Uo 9 1:6 är redovisad i transfereringsavsnittet som medel vilka erhållits från statens budget 

för finansiering av bidrag. 

     

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   

  Intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen 273 389 

  Offentligrättsliga avgifter 10 8 

  Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 23 

  Summa 284 421 

     

Not 3 Intäkter av bidrag   

  Bidrag från statliga myndigheter 19 559 6 081 

  Bidrag från EU:s institutioner 602 2 328 

  Bidrag från övriga 1 472 - 

  Summa 21 634 8 408 

  Specifikation av bidrag:   

  Övrigt (Kompensation för höga sjuklöner på grund av pandemin) - 199 

  Vinnova, Policylabb för farmaceutiska tjänster 606 - 

  Åtgärder för en bättre cancervård (KAM) 2 057 2 245 

  Förbereda införande av nya regler om utbyte av läkemedel (KAM) - 700 

  Prisjämförelsetjänst för tandvård, Tandpriskollen (KAM) 1 309 1 242 

  Försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst (KAM) 2 000 - 

  Utveckla metod hälsoek precisionsmed, betalmodell ATMP (KAM) 1 534 - 

  Försöksverksamhet miljöpremie (KAM) 1 632 - 

  Uppdrag att stärka tillgång till äldre antibiotika (KAM) 1 474 - 

  Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel (KAM) 7 947 - 

  Utvecklad uppföljning med hjälp nationell tjänsteplattform (KAM) - 930 

  Informationskampanj prisjämförelsetjänst för tandvård (KAM) 1 000 - 

  Utveckla hälsoekonomiska bedömn. för precisionsmedicin (KAM) - 764 

  Summa 19 559 6 081 

  European network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) 278 356 

  European Integrated Price Information Database (Euripid) 50 45 

  Impact HTA 199 548 

  HTx 75 1 379 

  Summa 602 2 328 

  Vinnova, Från horisont till framtid, via Health Solution AB 1 472 - 

  Summa 1 472 - 
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(tkr)   2021 2020 

Not 4 Finansiella intäkter   

  Övriga finansiella intäkter 1 8 

  Summa 1 8 

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit negativ. 

     

Not 5 Kostnader för personal   

  Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 

avgifter enligt lag och avtal) 80 275 74 867 

  Varav lönekostnader ej anställd personal 905 980 

  Sociala avgifter 45 856 41 254 

  Övriga kostnader för personal 1 324 1 298 

  Summa 127 455 117 419 

  Årsarbetskrafter har ökat med ca 5% och sjukfrånvaro minskat något under 2021 i jämförelse med 

tidigare år.  

     

Not 6 Övriga driftkostnader   

  Kostnader för datatjänster 17 671 16 705 

  Övriga IT-relaterade kostnader 296 420 

  Köp av tjänster 12 537 8 945 

  Övrigt 1 373 1 981 

  Summa 31 877 28 050 

  Ökning av kostnader för datatjänster avser främst licenser. Minskningen av övrigt avser lägre kostnader 

för inköp av korttidsinventarier, exempelvis hemutrustning. Köp av tjänster har ökat och härrör sig främst 

till de regeringsuppdrag som TLV har genomfört under året. 

     

Not 7 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 1 

  Övriga finansiella kostnader 4 9 

  Summa 4 10 

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit negativ. 

     

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras   

  Offentligrättsliga avgifter 4 469 5 041 

  Osäkra avgifter -15 0 

  Summa 4 454 5 041 

  Offentligrättsliga avgifter avser fakturerade sanktionsavgifter som påförts de läkemedelsföretag som inte 

tillhandahållit periodens vara till den volym som utlovats. 

     

Not 9 Lämnade bidrag   

  Lämnade bidrag till privata företag 10 537 9 450 

  Summa 10 537 9 450 

  Lämnade bidrag avser apoteksstöd i glesbygd.   
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Balansräkning (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Not 10 Balanserade utgifter för utveckling   

  Ingående anskaffningsvärde 7 933 8 357 

  Korrigering byte av anläggningsgrupp från tidigare år 0 -152 

  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -119 -273 

  Summa anskaffningsvärde 7 814 7 933 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -7 933 -7 886 

  Årets avskrivningar  0 -47 

  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar -119 0 

  Summa ackumulerade avskrivningar -7 814 -7 933 

  Utgående bokfört värde 0 0 

     

Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   

  Ingående anskaffningsvärde  2 069 1 600 

  Korrigering byte av anläggningsgrupp från tidigare år 0 152 

  Årets anskaffningar  0 318 

  Summa anskaffningsvärde 2 069 2 069 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 667 -1 573 

  Årets avskrivningar  -156 -93 

  Summa ackumulerade avskrivningar* -1 823 -1 667 

  Utgående bokfört värde 246 402 

  *Jämförelsetal justerat med 1 tkr.   

     

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet   

  Ingående anskaffningsvärde  1 149 1 149 

  Summa anskaffningsvärde 1 149 1 149 

  Ingående ackumulerade avskrivningar*  -862 -670 

  Årets avskrivningar  -192 -192 

  Summa ackumulerade avskrivningar* -1 053 -862 

  Utgående bokfört värde 96 287 

  *Jämförelsetal justerat med 1 tkr.   

     

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m.   

  Ingående anskaffningsvärde  6 059 5 830 

  Årets anskaffningar  0 229 

  Summa anskaffningsvärde 6 059 6 059 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -3 722 -3 241 

  Årets avskrivningar  -498 -481 

  Summa ackumulerade avskrivningar -4 220 -3 722 

  Utgående bokfört värde 1 839 2 336 
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(tkr)   2021-12-31 2020-12-31 

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar   

  Uppbördsfordringar 689 1 319 

  Osäker uppbördsfordran -15 0 

  Övrigt 0 48 

  Summa 674 1 367 

  Uppbördsfordringar avser fakturerade men ännu ej inbetalda sanktionsavgifter. Den osäkra fordran 

bevakas av Kammarkollegiets tjänst indrivning och efterbevakning. 

     

Not 15 Förutbetalda kostnader    

  Förutbetalda hyreskostnader 3 605 3 515 

  Övriga förutbetalda kostnader 1 474 1 556 

  Summa 5 080 5 071 

  Övriga förutbetalda kostnader avser främst licenser och årsavgifter. 

     

Not 16 Upplupna bidragsintäkter   

  Upplupna bidragsintäkter utomstatligt 187 127 

  Summa 187 127 

  Avser ersättning för kostnader myndigheten haft avseende EU finansierade projekt. 
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(tkr)   2021-12-31 2020-12-31 

Not 17 Avräkning med statsverket   

  Uppbörd   

  Ingående balans -1 319 -1 216 

  Redovisat mot inkomsttitel  -4 454 -5 041 

  Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde  5 099 4 938 

  Skulder avseende Uppbörd -674 -1 319 

     

  Anslag i icke räntebärande flöde   

  Ingående balans 0 0 

  Redovisat mot anslag  10 537 9 450 

  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 

räntebärande flöde  -10 537 -9 450 

  Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0 

     

  Anslag i räntebärande flöde   

  Ingående balans -4 809 -6 007 

  Redovisat mot anslag  153 350 151 880 

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -154 206 -152 349 

  Återbetalning av anslagsmedel 239 1 667 

  Fordringar / Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -5 426 -4 809 

     

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 

  Ingående balans  185 197 

  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln  -7 -12 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 178 185 

     

  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto   

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde  5 099 4 939 

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -10 537 -9 451 

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  5 438 4 512 

  Övriga fordringar /skulder på statens centralkonto 0 0 

  Summa Avräkning med statsverket -5 922 -5 943 
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(tkr)   2021-12-31 2020-12-31 

Not 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret   

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 26 060 25 827 

  Summa 26 060 25 827 

  Belopp att reglera för december mellan räntekontot och statens 

centralkonto 

0 0 

  Beviljad kredit enligt regleringsbrev 7 000 7 000 

  Maximalt utnyttjad kredit 0 0 

     

Not 19 Myndighetskapital   

  Myndighetskapital består enbart av statskapital vars värde är oförändrat mellan åren. 

     

Not 20 Statskapital    

  Statskapital utan avkastningskrav avseende konst från statens 

konstråd 107 107 

  Utgående balans 107 107 

     

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   

  Ingående avsättning 0 13 

  Årets pensionskostnad  0 -10 

  Årets pensionsutbetalningar  0 -3 

  Utgående avsättning 0 0 

     

Not 22 Övriga avsättningar   

  Avsättning för lokalt omställningsarbete   

  Ingående balans 351 269 

  Årets förändring 238 82 

  Utgående balans 589 351 

  Årets avsättning enligt omställningsavtal är 238 tkr. Under året har inga utgifter belastat medel. 

Myndighetens avsikt är att under kommande räkenskapsår reglera befintliga avsättningar. 

     

Not 23 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar   

  Ingående balans 2 919 3 458 

  Under året nyupptagna lån 0 547 

  Årets amorteringar -846 -1 085 

  Utgående balans 2 073 2 919 

     

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 13 000 15 000 

     

Not 24 Övriga kortfristiga skulder   

  Personalens källskatt 2 199 1 851 

  Summa 2 199 1 851 
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(tkr)   2021-12-31 2020-12-31 

Not 25 Upplupna kostnader   

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 8 452 6 985 

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 6 755 

  Övriga upplupna kostnader 1 968 950 

  Summa 10 425 8 690 

  Årets semesterlöneskuld har ökat då antalet sparade dagar ökat. Övriga upplupna löner inklusive avgifter 

har minskat då inga retroaktiva lönekostnader bokats i år. I övriga upplupna kostnader ingår reservation för 

lokalhyra och konsultkostnader för regeringsuppdrag. 

     

Not 26 Oförbrukade bidrag   

  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 3 156 1 818 

  Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 

privatpersoner* 1 187 1 670 

  Summa 4 343 3 489 

  Varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk 

  inom tre månader enligt specifikation nedan; 3 156 1 818 

  Vinnova, Policylabb för farmaceutiska tjänster 9 - 

  Åtgärder för en bättre cancervård  943 755 

  Prisjämförelsetjänst för tandvård, Tandpriskollen 691 757 

  Utveckla metod hälsoek precisionsmed, betalmodell ATMP  666 - 

  Försöksverksamhet miljöpremie 768 - 

  Uppdrag att stärka tillgång till äldre antibiotika 26 - 

  Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel 53 - 

  Utvecklad uppföljning med hjälp nationell tjänsteplattform - 69 

  Utveckla hälsoekonomiska bedömn för precisionsmedicin  - 236 

  Summa 3 156 1 818 

  *Övriga bidrag som erhållits från icke statliga organisationer 1 187 tkr avser förskott från bl.a. HTx, Imapct 

HTA och EUnetHTA. 
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Anslagsredovisning 

   

Not 27 Uo 9 1:3 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 

  ap.1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  

Enligt regleringsbrevet disponerar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket en anslagskredit på        

4 626 tkr. Krediten har inte utnyttjats. 

 

TLV får disponera 4 570 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års 

tilldelning 152 349 tkr enligt regleringsbrevet. 

 

Anslaget är räntebärande. 

Not 28 Uo 9 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 

  ap.32 Apotek  

Anslagsposten disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Medlen får användas för att 

betala ut bidrag till öppenvårdsapoteksservice. 

 

Anslagskredit saknas. 

 

Anslagsposten är icke räntebärande. 

Not 29 2714 617 Sanktionsavgifter, lag om läkemedelsförmåner m.m. 

  Sanktionsavgifter debiteras i enlighet med lag om läkemedelsförmåner m.m. 
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9.5 Tilläggsupplysningar  

 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av det kan 

summeringsdifferenser förekomma.  

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket följer god redovisningssed och förordningen 

(2000:606) om, myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter 

och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 

(2000:605), om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna 

råd till denna.  

 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring), 

tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 

25 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  

Kostnadsmässig anslagsavräkning 

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid 

uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2020, 185 tkr, har år 2021 

minskat med 7 tkr. 

Värdering av anläggningstillgångar  

Tillgångar med en bedömd ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde 

på minst 25 tkr redovisas som anläggningstillgångar. Beloppsgränsen för egenutvecklade 

datasystem och förbättringsutgifter på annans fastighet är 100 tkr.   

 

Vid större anskaffningar som sker över flera år och där kostnadsfördelning över tid inte 

påverkas, kostnadsförs anskaffningen löpande.  Detta gäller också inköp av inventarier där 

ersättning sker årligen, till exempel kostnadsförs persondatorer i sin helhet vid 

anskaffning.    

   

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker 

från den månad tillgången tas i bruk.  

Tillämpade avskrivningstider 

3 år  Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter. Datorer och kringutrustning 

5 år  Maskiner och andra tekniska anläggningar. Bilar och andra transportmedel 

10 år Inredningsinventarier, övriga inventarier 

 

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den 

återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 

Fordringar 

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk 

valuta värderas till balansdagens kurs. 

Skulder 

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta värderas till 

balansdagens kurs. 
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Ersättningar och andra förmåner 

Ledande befattningshavare  

Generaldirektör Ersättning (tkr) 

Agneta Karlsson  1 324 

Förmån 

Särskild utredare, Utredningen om utbildning till 

sjuksköterska och barnmorska (U 2021:02) 

1 

  

 

Insynsråd  

  

Ledamöter Ersättning (tkr) 

Marianne Dicander 5 

Ordförande, Saminvest AB  

Ordförande Occlutech Holding AG 

Ordförande, Sahlgrenska Science Park AB 

Styrelseledamot, Promore AB 

Styrelseledamot, Linc AB 

Styrelseledamot, Oblique AB 

 

Ledamot fullmäktige, Skandia AB 

Styrelseledamot, Recipharm AB 

 

Styrelseledamot, Praktikertjänst AB 

Styrelseledamot, Enzymatica AB 

 

Johanna Hållén 

Ledamot, ARC (Age Research Centre) styrgrupp 

Ledamot, Grand Tours AB styrelse 

5 

Håkan Billig 6 

Ordförande, Drug discovery and development, SciLifeLab  

Karin Meyer 3 

Styrelseledamot, Smartfish AS (Norge)  

Styrelseledamot, Kårhuset Pharmen AB  

Ledamot, ALMI Invest Investeringskommitté  

Styrelseordförande, Läkemedelsakademin i Stockholm AB  

Styrelseledamot, Nordic Nanovector AS   

Fredrik Lennartsson 3 

Styrelseledamot, SKR International AB  

Ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd   

Ledamot i Nämnden för medicinsk och social utvärdering, SBU   

Margareta Haag 5 

Ledamot i Centrum för personcentrerad vård, GPCC:s, personråd    

Ledamot, Regeringens patientråd   
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Nämnden för läkemedelsförmåner  

Ordinarie ledamöter Ersättning (tkr) 

Staffan Bengtsson, Ordförande  121 

Ordförande, Nämnden för statligt tandvårdsstöd 

Styrelseordförande, Jordbruksverket 

Vice ordförande, Försvarets materielverks styrelse 

Ledamot, Transportstyrelsens styrelse 

 

Margareta Berglund Rödén, Vice ordförande 93 

Gerd Lärfars  29 

Inge Eriksson  32 

Elisabeth Wallenius  23 

Martin Henriksson    63 

Ledamot, SBU:s vetenskapliga råd  

Maria Strandberg 32 

 

Ersättare 

 

Ersättning (tkr) 

Mattias Skielta  - 

Maria Landgren  12 

Eva-Maria Dufva  10 

Mikael Svensson 13 

Eva Swahn 12 

Magnus Thyberg  - 

 

 

 

Nämnden för statligt tandvårdsstöd  

Ordinarie ledamöter Ersättningar (tkr) 

Staffan Bengtsson, Ordförande 145 

Ordförande, Nämnden för läkemedelsförmåner 

Styrelseordförande, Jordbruksverket 

Vice ordförande, Försvarets materielverks styrelse 

Ledamot, Transportstyrelsens styrelse 

 

Jessica Bylund 5 

Agneta Rönn 5 

Lars Christersson  

Styrelseordförande i konsultbolaget Lars Christersson AB 

7 

  

Ersättare Ersättning (tkr) 

Lena Nyberg, Vice ordförande 

Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor 

Ledamot i Myndigheten för kulturanalys insynsråd 

64 

Andreas Cederlund 3 

Michael Koch 2 

Maria Lönnbark 3 
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Anställdas sjukfrånvaro 

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 

ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

 

I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till 

respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i 

procent. 
 

 

Tabell 9.1 Sjukfrånvaro i procent 

Sjukfrånvaro 2021 2020 

Totalt 1,9 2,1 

Andel 60 dagar eller mer 44,1 -* 

Kvinnor 2,3 2,2 

Män 1,0 1,7 

Anställda - 29 år 2,4 5,9 

Anställda 30 år - 49 år 1,9 1,9 

Anställda 50 år - 1,7 1,0 

 

*Uppgifter avseende jämförelse år lämnas inte då antalet individer i kategorin är för få. 
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9.6  Sammanställning över väsentliga uppgifter 

(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Utnyttjad 2 073 2 919 3 458 5 331 8 205 

      

Kontokrediter Riksgäldskontoret      

Beviljad 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0 

      

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader 0 1 68 82 101 

      

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Avgiftsintäkter 284 421 313 119 74 

Avgiftsintäkter som ej disponeras      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Intäkter enligt inkomsttitel 2714617      

Sanktionsavgifter lag om 

läkemedelsförmåner m.m.* 

4 454 5 041 4 777 5 551 4 773 

      

Anslagskredit      

Beviljad 4 626 4 570 4 339 4 298 4 229 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      

Anslag      

Anslagssparande Uo 9 1:3. ap 1 5 426 4 809 6 007 3 817 2 596 

Anslagssparande Uo 9 1:6. ap 32     63    550 9 044 9 018 9 903 

      

Bemyndiganden      

Ej tillämpligt      

      

Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 128 122 119 117 115 

Medelantalet anställda (st) 154 151 144 148 139 

      

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 363 1 311 1 312 1 312 1 305 

      

Kapitalförändring      

Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

*Avgiftsintäkter avser sanktionsavgifter som debiteras i enlighet med lag om läkemedelsförmåner m m. 

 



Årsredovisning 2021 

 

 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  │  60 

 

 

Underskrift 

 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  

 

 

Stockholm den 22 februari 2022. 

 

 

 

 

Agneta Karlsson 

Generaldirektör 

 


