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Vår vision: Mesta möjliga  
hälsa för skattepengarna. 
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Generaldirektören har ordet

F rågor om läkemedel, tandvård och apo-
tek är ständigt aktuella ur ett patient- och 
medborgarperspektiv.  Effektiva läkemedel 

till rimliga priser är avgörande för att medborgarna 
ska ha tillgång till en modern hälso- och sjukvård. 
Den omreglerade apoteksmarknaden ska ge god 
tillgänglighet och service samtidigt som handeln 
med läkemedel sker på ett säkert vis. Det statliga 
tandvårdsstödet handlar om att göra tandvårds- 
insatser ekonomiskt tillgängliga för patienter, både 
i förebyggande syfte och för de med stora tand-
vårdsbehov.

Ny fas i TLV:s utveckling 

2013 har markerat startpunkten för en ny fas i 
TLV:s utveckling. Regeringen har avslutat bered-
ningen av ett par utredningsförslag som handlar 
om grundläggande frågor för TLV. Översynen av 
myndigheterna inom hälso- och sjukvårdsområdet 
har för vår del resulterat i att TLV fortsätter vara en 
egen myndighet. 

Förslagen om prissättning av originalläkemedel 
utan generisk konkurrens innebär att en ny pris-
sättningsregel för läkemedel äldre än 15 år införs. 
Vi ges också en mer aktiv roll i att utveckla den 
värdebaserade prissättningen för en ännu mer kost-
nadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige. Vårt 
samarbete med landstingen och SKL är centralt i 
detta, och vi har under hösten tillsammans för- 
djupat dialogen om hur samarbetet kan vidare- 
utvecklas och konkretiseras.

Vi har lämnat flera redovisningar till regering-
en under året om försöksverksamheterna med              
hälsoekonomisk granskning av klinikläkemedel och 
medicintekniska produkter. Båda uppdragen har 
förlängts och kommer att ta ytterligare steg under 
2014. Vidare har regeringen gett oss utgångspunk-
ter för den fortsatta utvecklingen av apoteksmark-
naden. 

Prioriterade insatser i förändringsarbetet 

Beskeden från regeringen har gjort det möjligt 
för oss att starta ett förändringsarbete under 
hösten. Vid sidan av att inleda det omfattande 
utvecklingsarbetet på läkemedelsområdet har vi 
påbörjat en apotekssatsning. Vi kommer att se över 
handelsmarginalen och, i samarbete med bland 
annat apoteksaktörerna, förenkla och förbättra 
generikamodellen för att öka patientsäkerhet och 
tillgänglighet. Samarbetet med Läkemedelsverket 
om generikamodellen är en viktig framgångsfaktor. 
Arbetet kommer att vara prioriterat också under 
2014. När det gäller det statliga tandvårdsstödet 
står vi inför fortsatt utvärdering av hur stödet ännu 
bättre kan nå målen och komma patienter med de 
största behoven till del.

Lyhördhet och dialog med berörda aktörer 

TLV har tydliga uppdrag att reglera, subventio-
nera och i vissa fall bedriva tillsyn inom apoteks-, 
tandvårds- och läkemedelsområdena. Vi vill utföra 
dem på ett sätt som värnar och stärker förtroendet 
från våra intressenter. Därför vill vi ha ett så öppet        
arbetssätt som möjligt, för att skapa förståelse för 
hur vi arbetar och motiven för våra beslut. Vi vill 
också vara lyhörda och föra dialog med alla aktörer 
som berörs av våra uppdrag.  Vi vet att kvaliteten i 
vårt arbete ökar om vi har ett utifrån-och-in- 
perspektiv.

Som ny chef för TLV är jag glad över att få leda en 
verksamhet som har högt förtroende, unik kompe-
tens och som sedan lång tid tillbaka kännetecknas 
av goda relationer. Vi tar med oss många viktiga 
frågor och resultat från 2013 och ser fram emot ett 
2014 med ännu mer hälsa för pengarna.

Sofia Wallström
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2013 
milstolpar under året

1 januarI
TLV utvidgar det statliga tandvårdsstödet. En ny föreskrift träder i kraft som innebär att fler åtgärder                 
subventioneras. 

27 mars
TLV publicerar en rapport som redogör för resultatet av undersökningar av förskrivares och apoteksperso-
nals syn på det generiska utbytet, läkemedelskostnader och kostnadseffektivitet samt deras syn på TLV.

30 aprIl
TLV lämnar en delrapport för vårt regeringsuppdrag gällande hälsoekonomiska bedömningar av  
medicin-tekniska produkter.

24 junI

Sofia Wallström tillträder som ny generaldirektör.

27 auGustI 
TLV beslutar om hur bidraget till apotek i glesbygd ska utformas. Syftet med bidraget är att skapa förut- 
sättningar för en god apotekstäckning i glesbygden. 

1 september

TLV lämnar en delrapport för vårt regeringsuppdrag gällande att genomföra hälsoekonomiska bedömning-
ar av läkemedel som används inom slutenvården.

3 september

TLV lanserar ett informationsmaterial om det generiska utbytet tillsammans med Läkemedelsverket.  
Informationen vänder sig till patienter med målet att skapa en trygg situation kring det generiska utbytet.

18 september
Regeringen presenterar budgetpropositionen för 2014 och TLV föreslås ett ökat anslag tillsammans med 
tydliga förväntningar på bland annat att utveckla den värdebaserade prissättningen för att uppnå ökad 
kostnadseffektivitet.

10 oktober
TLV:s årliga ”verksdag” äger rum och har temat framtiden. Generaldirektören presenterar de första stegen i 
ett långsiktigt förändringsarbete.

4 noVember 
TLV lämnar slutrapport för regeringsuppdraget gällande hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska 
produkter. 

8 noVember

TLV publicerar en lista med produkter äldre än 15 år för vilka priset ska sänkas. Prissänkningarna bygger på 
en överenskommelse mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen, LIF.

17 december 
En ny avdelning för analys och samordning bildas för att stärka TLV:s uppföljnings- och analysverksamhet 
gällande övergripande strategiska frågor.
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Vårt uppdrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är 
en statlig myndighet som beslutar om vilka läke-
medel, förbrukningsartiklar och vilka tandvårds-
behandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden. 
TLV är en av flera myndigheter som reglerar apoteks- 
marknaden i Sverige med målet att patienter ska 
ha god tillgång till apotek för att kunna hämta ut 
receptbelagda läkemedel. Vi beslutar om handels-
marginalen på apoteksmarknaden och reglerar 
systemet för generiskt utbyte på apotek.

Vår vision är att få ut mesta möjliga hälsa för de 
skattepengar som går till läkemedel, apotek och 
tandvård.

Beslutar om pris och subvention av läkemedel 
och förbrukningsartiklar

TLV beslutar vilka nya läkemedel och förbruknings-
artiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet samt 
fastställer priset för dem. Det gör vi genom att 
företagen ansöker om pris och subvention för varje 
läkemedel eller förbrukningsartikel som de vill ska 
omfattas av högkostnadsskyddet. Efter utredning 
beslutar TLV om pris och subvention.

TLV fattar beslut med utgångspunkt i lagen om 
läkemedelsförmåner och tar hänsyn till tre grund-
läggande principer:

 ■ människovärdesprincipen – vården ska respektera 
alla människors lika värde,

 ■ behovs- och solidaritetsprincipen – de som har 
de största medicinska behoven ska ha mer av 
vårdens resurser än andra patientgrupper,

 ■ kostnadseffektivitetsprincipen – kostnaden för 
att använda ett läkemedel ska vara rimlig ur 
medicinska, humanitära och samhällsekonomis-
ka hänseenden.

Samhällets kostnad för subvention av läkemedel 
inom öppenvård uppgick till cirka 19 miljarder 
kronor under 2013.

Omprövar subventionen av läkemedel och  
förbrukningsartiklar 

TLV granskar de läkemedel och förbrukningsartiklar 
som redan ingår i högkostnadsskyddet för att be-
döma om de ska kvarstå. Det gör vi med hänsyn till 
de tidigare nämnda grundläggande principerna.

Syftet är att läkemedel och förbrukningsartiklar ska 
vara så prisvärda som möjligt under hela sin livs- 
cykel. På så sätt kan så många patienter som  
möjligt få tillgång till effektiva produkter som ger  
så mycket hälsa som möjligt.

Reglerar apoteksmarknaden 

TLV:s apoteksuppdrag går ut på att skapa förut-
sättningar för god tillgång och service på apotek 
utan att kostnaderna för patienter eller det offent-
liga stiger. 

TLV beslutar om apotekens handelsmarginal och 
reglerna för det generiska utbytet, det vill säga 
apotekens utbyte av receptbelagda läkemedel till 
likvärdiga alternativ med lägre pris. Genom tillsyn 
kontrollerar TLV att apoteken följer reglerna.

Den statliga ersättning apoteken får för sitt upp-
drag, handelsmarginalen, är cirka 4,5 miljarder 
kronor per år. 

Beslutar om högkostnadsskydd och  
referenspriser för tandvård 

TLV:s tandvårdsuppdrag syftar till att främja god 
tandhälsa och samtidigt hushålla med samhällets 
resurser. Det gör vi genom att besluta om vilka 
behandlingar som ska ingå i tandvårdsstödet.

TLV ansvarar också för referenspriser för tandvård. 
Referenspriserna ska utgöra ett riktmärke för kon-
sumenter när de jämför olika tandvårdsgivare och 
ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten 
står för vid en behandling. 

Statens budget för tandvårdens högkostnadsskydd 
är drygt 5 miljarder kronor per år och TLV ansvarar 
för att utgifterna ryms inom den ramen.
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1. läkemedel

För att ett läkemedel ska omfattas av högkostnads-
skyddet måste läkemedelsföretagen ansöka om pris 
och subvention hos TLV. 

TLV:s beslut om pris och subvention har under 
2013 inneburit att det nu finns möjlighet att erbju-
da kostnadseffektiva behandlingar inom områden 
som epilepsi, organtransplantation och sällsynta 
enzymdefekter.

Nämnden för läkemedelsförmåner vid TLV beslutar 
i regel i ärenden som kräver omfattande underlag 
och utredning. Ledamöterna är utsedda av reger-
ingen.

Nämnden för läkemedelsförmåner beslutar om pris 
och subvention för följande ärendetyper: 

 ■ nya originalläkemedel, med originalläkemedel 
jämställs generiska läkemedel där inget läkeme-
del (original eller generiskt) med samma aktiva 
substans/substanser finns i förmånerna,

 ■ nya licensläkemedel,

 ■ nya beredningsformer av redan subventionerade 
läkemedel,

 ■ nya styrkor av redan subventionerade läkeme-
del (när nya patientgrupper kan bli aktuella för 
behandling).

Generaldirektören har beslutanderätt i ärenden 
som i regel kräver mindre underlag och utredning. 

Generaldirektören beslutar om pris och subvention 
bland annat för följande ärendetyper:

 ■ nya ej utbytbara och utbytbara/generiska läke-
medel,

 ■ nya styrkor av redan subventionerade läkemedel 
(när den nya styrkan inte medför nya patient-
grupper), 

 ■ nya förpackningar av redan subventionerade 
läkemedel,

 ■ nya parallellimporterade och parallelldistribue-
rade läkemedel,

 ■ prishöjning över tak av redan subventionerade 
läkemedel. 

1.1 Beslut om pris och subvention 

beslut fattade av nämnden för  
läkemedelsförmåner

Nya originalläkemedel, nya licensläkemedel     
och nya lagerberedningar 

Under året fattade TLV beslut om 43 nya original- 
läkemedel. Det är i nivå med antal beslut under 
2012 men betydligt fler än under 2011 då TLV 
fattade 27 beslut om nya originalläkemedel. Att 
antalet beslut varierar från år till år beror på att 
antalet ansökningar TLV tar emot från läkemedels-
företagen varierar.

Utöver besluten om nya originalläkemedel fattade 
TLV två beslut om nya licensläkemedel. Licensläke-
medel är inte är godkända på den svenska markna-
den men som säljs med ett särskilt tillstånd. Under 
2011 och 2012 fattade TLV inte några beslut om 
nya licensläkemedel i och med att vi inte tog emot 
några sådana ansökningar då.

TLV fattade sju beslut om nya lagerberedningar 
2013. Lagerberedningar är skräddarsydda läke-
medel som är framtagna för specifika patienter. 
Antalet beslut om lagerberedningar under 2013 var 
något färre än under 2012 och betydligt färre än 
under 2011. 

I samband med att apoteksmarknaden omreglera-
des tydliggjordes att en lagerberedning endast ingår 
i förmånerna efter att TLV har beviljat en ansökan 
om subvention. Detta ledde till ett ökat antal  
ansökningar under en period efter omregleringen. 
En förklaring till att antalet ansökningar har mins-
kat under senare år kan vara att det nu gått en tid 
sedan omregleringen.  

Nya beredningsformer

Under året fattade TLV tio beslut om nya bered-
ningsformer. En ny beredningsform kan innebära 
ett nytt administreringssätt av ett läkemedel. 
Antalet beslut under 2013 är något fler än under år 
2012 men i nivå med år 2011. 
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Diagram 1. Antal beslut fattade av Nämnden för 
läkemedelsförmåner

Beslut förenade med begränsning och villkor

I vissa fall kan det vara kostnadseffektivt att 
subventionera ett läkemedel endast för en viss 
patientgrupp eller för ett visst användningsom-
råde. Beslutet om subvention förenas då med en 
begränsning och ett villkor om att företaget i all sin 
marknadsföring tydligt ska informera om subven-
tionsbegränsningen. 

Av de beslut TLV fattade för nya originalläkemedel 
förenades tolv av dem med en begränsning och ett 
villkor. Det är i nivå med 2012, men något fler än 
2011 då åtta beslut förenades med en begräns-
ning och ett villkor. Av de beslut TLV fattade om 
nya beredningsformer i år förenades två med en 
begränsning till en viss patientgrupp eller använd-
ningsområde. 

Uppföljningsvillkor

Ett företag kan även få ett uppföljningsvillkor i 
samband med att TLV fattar ett beslut om subven-
tion. Det innebär i regel att företaget ska återkom-
ma inom en viss tid och redovisa mer information 
om hur läkemedlet används eller den kliniska 
effekten. 

I tre av besluten om nya originalläkemedel ställdes 
ett uppföljningsvillkor. Under 2012 var motsvaran-
de siffra fyra och 2011 två. Se även avsnitt 1.2 om 
uppföljning av pris- och subventionsbeslut.

0

10

20

30

40

50

Nya 
berednings-

former

Nya 
lager-

beredningar

Nya 
licens-

läkemedel 

Nya 
original-

läkemedel

2013

2012

2011

43 42

27

27

7 7
10

23

10 10

0 0

Beslut om att avslå tio ansökningar

Av de beslut TLV fattade för nya originalläkemedel 
var tio beslut om att avslå företagets ansökan om 
subvention. Under 2012 fattade vi nio avslags- 
beslut och ett beslut om att avslå en ansökan om 
utökad subvention. Antalet avslagsbeslut har ökat 
något sedan 2011 då TLV avslog fyra nya original- 
läkemedel, en ny beredningsform och en ansökan 
om utökad subvention. 

Tolv återkallade ansökningar

Under 2013 återkallade företagen tolv ansökningar 
om nya läkemedel och nya beredningsformer innan 
TLV hade fattat något beslut. Två av de återkallade 
ansökningarna gällde generiska läkemedel. I dessa 
fall fanns inte ett subventionerat läkemedel inom 
förmånerna sedan tidigare och därför behandla-
des ansökan enligt samma process som för nya 
originalläkemedel där kraven på dokumentation är 
omfattande. 

Det totala antalet återkallade ansökningar var färre 
än under 2012 då 29 ansökningar återkallades men 
på samma nivå som 2011 då också tolv ansökning-
ar återkallades.  En orsak till att ett företag väljer 
att återkalla sin ansökan kan vara att de befarar 
att få ett avslag. I andra fall återkallar företaget sin 
ansökan för att återkomma vid ett senare tillfälle. 

Internationella prisjämförelser

TLV genomförde under 2011 en jämförelse av de 
svenska läkemedelspriserna i ett internationellt  
perspektiv. Analysen visade att för receptförskrivna 
läkemedel som introducerats mellan 2007 och 2011 
ligger de svenska apotekens inköpspriser ungefär på 
ett genomsnitt, medan när det gäller äldre patente-
rade läkemedel visade analysen att Sverige betalar 
mer än jämförbara länder för äldre läkemedel. 

Sedan analysen 2011 har ingen systematisk upp- 
följning gjorts men under 2014 avser TLV att  
löpande redovisa mer information om hur  
beslutade svenska förmånspriser på läkemedel  
förhåller sig till priserna i relevanta jämförelse- 
länder. På det sättet kan TLV säkerställa att vi har  
läkemedelspriser i nivå med jämförbara länder.
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handläggningstider

Genomsnittlig handläggningstid för              
nämndärenden

Handläggningstiden för nya läkemedel ska inte 
överstiga 180 dagar. Det gäller för samtliga ärende- 
typer som redovisats, utom för prisändringar. För 
prisändringar ska handläggningstiden inte över- 
skrida 90 dagar.

Under året tog ingen ansökan om ett nytt läke-
medel över 180 dagar att handlägga och ingen 
ansökan om prisändring överskred 90 dagar. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för nya  
originalläkemedel var 133 dagar. Det är något 
längre genomsnittlig tid än under 2012 och 2011 
då den genomsnittliga handläggningstiden var  
121 respektive 126 dagar.

Vid en ansökan om ett nytt licensläkemedel eller ny 
lagerberedning krävs inte att den bifogade doku-
mentation är lika omfattande som vid en ansökan 
om nytt originalläkemedel. I regel brukar därför 
utredningen i dessa ärenden gå snabbare. För 
licensläkemedel var den genomsnittliga handlägg-
ningstiden 49 dagar och för lagerberedningar 57 
dagar. Under 2012 tog TLV inte emot några ansök-
ningar om nya licensläkemedel. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för lagerberedningar var 75 
dagar vilket är längre än både i år och 2011 då den 
var 41 dagar.

För nya beredningsformer var det genomsnittliga 
handläggningstiden 87 dagar vilket är i nivå med 
förra året och året dessförinnan då den var 85 
respektive 73 dagar. 

Diagram 2. Genomsnittlig handläggningstid  
i antal dagar 

beslut fattade av generaldirektören 

Det här är första året som TLV redovisar ansökning-
ar som beslutas av generaldirektören. Därför redo-
visas endast statistik från 2013 i det här avsnittet. 

Nya utbytbara och ej utbytbara läkemedel 

Under 2013 fattade TLV beslut i 192 ärenden om 
nya läkemedel där det redan finns ett läkemedel 
med samma verksamma substans inom förmåner-
na sedan tidigare. De flesta beslut TLV fattar av 
den här typen gäller läkemedel som omfattas av det 
generiska utbytet.

Nya styrkor och förpackningar

Generaldirektören fattar även beslut i ärenden där 
företagen ansöker om en ny styrka av ett läkemedel. 
Det gäller både läkemedel som omfattas av det 
generiska utbytet och läkemedel som inte gör det.  
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Under 2013 fattade TLV 24 beslut i ärenden gällande 
ny styrka.  Av dessa gick dock två ärenden vidare till 
nämnden för beslut.

När det gäller ansökningar om nya förpackningar 
omfattas också vissa av läkemedlen av det gene- 
riska utbytet medan andra inte gör det. I kategorin 
nya förpackningar ryms även parallellimporterade 
och parallelldistribuerade läkemedel, det vill säga 
läkemedel som importeras till Sverige och säljs vid 
sidan av originalläkemedlet. 

Under 2013 fattade TLV totalt 82 beslut om nya 
förpackningar. Av dessa gick ett ärende vidare till 
nämnden och resulterade i ett avslag.

Mer information om det generiska utbytet finns 
under avsnitt 1.4 om utbyte av läkemedel på apotek.

Parallellimporterade och parallelldistribuerade 
läkemedel

Generaldirektören beslutar också om nya parallel-
limporterade och parallelldistribuerade läkemedel. 
TLV fattade 487 beslut om nya parallellimporterade 
och parallelldistribuerade läkemedel. 

Antalet ansökningar av den här typen har ökat 
de senaste åren. En förklaring kan vara att det i 
samband med omregleringen av apoteksmarknaden 
infördes nya regler kring apotekens möjlighet att 
förhandla priser på parallellimporterade och  
parallelldistribuerade läkemedel. 

Prishöjningar för läkemedel som                         
inte ingår i en utbytesgrupp 

Företagen kan ansöka om en prishöjning på ett  
läkemedel som redan ingår i förmånerna. TLV 
beviljar endast prishöjningar i undantagsfall, till 
exempel när det finns en stor risk att ett läkemedel 
försvinner från den svenska marknaden och  
patienter riskerar att stå utan behandling. 

Under året fattade TLV 17 beslut om prishöjningar 
över tak. Fyra av dem var beslut om att avslå företa-
gens ansökan. Samtliga avslagsbeslut motiverades 
med att TLV bedömde att det finns likvärdiga 
behandlingsalternativ inom förmånerna. 

Diagram 3. Antal beslut fattade av                            
generaldirektören
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handläggningstider

Genomsnittlig handläggningstid för GD-ärenden

Handläggningen av ansökningar som beslutas av 
generaldirektören hanteras inom ramen för det 
generiska utbytet. Det innebär att TLV i normal-
fallet fattar beslut om dem den femte arbetsdagen 
i månaden. I och med det kan antalet handlägg-
ningsdagar variera beroende på när under månaden 
TLV tar emot en ansökan. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för nya 
utbytbara och ej utbytbara läkemedel var 12 dagar. 
För nya styrkor var den 26 dagar och nya förpack-
ningar 21 dagar. 

Nya parallelldistribuerade och parallellimporterade 
läkemedel hade en genomsnittlig handläggningstid på 
52 dagar och det genomsnittliga antalet handlägg-
ningsdagar för prishöjningar över tak var 66 dagar.

Diagram 4. Genomsnittlig handläggningstid              
i antal  dagar

1.2 Uppföljning av pris-                        
och subventionsbeslut
TLV följer på olika sätt upp pris- och subventions-
beslut. Syftet är att säkerställa att de antaganden 
som låg till grund för priset och subventionsbe-
slutet var korrekta och att läkemedlet fortfarande 
är kostnadseffektivt till det angivna priset när det 
används i klinisk vardag. Vidare följs subventions-
begränsningar och villkor upp.

När TLV inkluderar ett uppföljningsvillkor i ett pris- 
och subventionsbeslut innebär det att läkemedels-
företaget ska komma in med en uppföljningsrap-
port om hur användningen sett ut under en viss 
tidsperiod eller att de ska komma in med komplet-
terande effektstudier. 
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Under året har TLV utvärderat uppföljningsrappor-
ter för sju olika produkter. Det är något färre än  
tidigare år. Förra året utvärderade TLV tolv rapporter. 

I år har utvärderingarna av uppföljningar bland 
annat resulterat i:

 ■ att TLV har inlett en omprövning av subventionen 
för vaccinet Zostavax eftersom långtidsdata 
på effekt inte ansågs motsvara det antagande 
företaget angivit vid ansökan,

 ■ att TLV konstaterade att de antaganden som 
gjorts i samband med den ursprungliga ansökan 
för ett antal produkter var riktiga. 

TLV har i samband med arbetet med uppfölj-
ningsrapporter samarbetat med Stockholms läns 
landsting. Data över vårdkonsumtion kopplat till 
läkemedelsanvändning har analyserats inom ramen 
för ett examensarbete. Studierna visade bland 
annat att läkemedlet Grazax, som används för att 
behandla allergi, används på ett sätt som i stort 
sett motsvarar det förväntade. 

Landstingen har stora möjligheter att genomföra 
uppföljningar av subventionsbeslut via sina register 
och TLV ser stora möjligheter i att ytterligare ut-
veckla samarbetet inför kommande uppföljningar.

TLV:s egna uppföljningar – en översyn av          
följsamheten till subventionsbegränsningar

Subventionsbegränsningar är ett sätt att styra 
läkemedelsanvändningen till att bli mer kostnads-
effektiv. Utöver de uppföljningar som genomförs av 
företagen, som ett svar på ett villkor vid subven-
tionsbeslutet, följer TLV upp hur antaganden i våra 
beslut stämmer överens med den verkliga använd-
ningen. 

I år redovisade TLV den första utvärderingen av 
hur viktiga subventionsbegränsningar fungerar i 
praktiken. Resultatet visar att efterlevnaden kan 
förbättras för många av de läkemedelsgrupper som 
granskats. Vi har redovisat data över förskrivares 
följsamhet till begränsningar uppdelat på lands-
ting på TLV:s  webbplats. Analysen kommer att 
uppdateras två gånger per år. Delar av resultatet 
ingick också i öppna jämförelser på läkemedelsom-
rådet som redovisades av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Socialstyrelsen.

Under 2013 har TLV även sett över formuleringarna 
i begränsningstexter. I många fall ledde översynen 
till förenklingar av texterna.
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1.3 Omprövningar

Vagifem 10 µg – originalet uteslöts vilket           
förväntas frigöra 25 miljoner kronor per år

TLV har granskat läkemedel som används vid  
behandling av lokal östrogenbrist.

Urogenitala besvär kan drabba kvinnor efter meno- 
paus då kroppens egen produktion av östrogen 
minskar. Vanliga symptom kan vara vaginal torrhet, 
sveda, klåda, urinträngningar och återkommande 
urinvägsinfektioner. 

De läkemedel som ingick i omprövningen var 
Vagifem (vaginaltablett), Oestring (vaginalinlägg), 
Ovesterin (vagitorium och vaginalkräm) samt de 
orala tablettformerna Ovesterin och Oestriol.

Utredningen kom fram till att de produkter som 
ingick i omprövningen i huvudsak har likvärdig 
effekt för behandling av vaginal torrhet. Företaget 
som marknadsför Vagifem 10 µg kunde inte visa 
att det har bättre medicinsk effekt än de billigare 
behandlingsalternativen. I och med att priset på 
Vagifem 10 µg var fyra gånger högre än det billigaste 
behandlingsalternativet, Ovesterin vaginalkräm, 
bedömde TLV att Vagifem hade ett för högt pris för 
att kvarstå inom högkostnadsskyddet.

Omprövningen uppskattas frigöra cirka 25 miljoner 
kronor per år inom förmånerna avseende läke-
medelskostnader. Övriga behandlingsalternativ 
kvarstår inom högkostnadsskyddet, en del till lägre 
priser än tidigare.

Tillväxthormoner – prissänkningar på                  
likvärdiga läkemedel

TLV har omprövat subventionen för läkemedel med 
somatropin. Dessa läkemedel används vid behand-
ling av tillväxtstörningar hos barn och vid substitu-
tionsbehandling vid uttalad brist på tillväxthormon 
hos vuxna.

TLV bedömde att samtliga läkemedel som om- 
fattades av utredningen var medicinskt likvärdiga. 
Det medicinska underlaget har inte visat att något 
av läkemedlen med somatropin skiljer sig åt vare 
sig avseende effekt eller säkerhet.

Utredningen visade dock se att det fanns icke-medi-
cinska skillnader mellan läkemedlen vilket motive-
rade ett behov av att ha fler än ett alternativ kvar 
inom högkostnadsskyddet. Skillnaderna kan till 
exempel gälla olika egenskaper hos injektionshjälp-
medlet eller hur läkemedlet måste förvaras.  

Under utredningens gång sänkte företagen bakom 
de dyraste läkemedlen priset på sina produkter. Det 
innebär att samtliga läkemedel kvarstår i högkost-
nadsskyddet efter att omprövningen avslutats. De 
prissänkningar som gjordes beräknas kunna frigöra 
cirka 16 miljoner kronor per år. 

TLV har också tagit del av en rapport som visar att 
storskaliga byten av läkemedel med somatropin 
är realistiska att genomföra och att det också kan 
medföra stora besparingar.
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FSH och LH – prissänkningar förväntas frigöra 
cirka 25 miljoner kronor per år

TLV har granskat infertilitetsläkemedel. Den 
verksamma substansen i de läkemedel som ingått i 
omprövningen är follikelstimulerande hormon FSH 
och luteniserande hormon LH. 

De läkemedel som ingått i omprövningen är Meno-
pur som innehåller både FSH och LH, Bravelle,  
Fostimon, Gonal-f och Puregon som innehåller 
endast FSH samt Luveris som endast innehåller LH.

Vår bedömning är att data inte visat att det finns 
skillnader i effekt vid samma totaldos per behand-
lingscykel för läkemedel som innehåller FSH. TLV 
ansåg därmed att de stora prisskillnader som fun-
nits mellan de olika preparaten inte var motiverade. 

Under utredningen sänkte företagen priset på  
Puergon och Gonal-f, som var de dyraste alterna-
tiven. Prissänkningarna beräknas frigöra cirka 25 
miljoner kronor per år inom läkemedelsförmånerna.

TLV beslutade att utesluta Luveris (LH) eftersom 
det var betydligt dyrare att behandla med det i 
kombination med ett FSH-läkemedel jämfört med 
att behandla med Menopur som innehåller både 
FSH och LH. TLV bedömde också att patienter med 
behov av endast LH kan få likvärdig behandling 
med Menopur, men till en betydligt lägre kostnad. 

Övriga läkemedel kvarstår med en begränsning som 
innebär att läkemedlen inte ska subventioneras vid 
äggfrysning av andra skäl än medicinska.

TLV avskrev omprövningen av G-CSF

TLV avskrev omprövningen av G-CSF-läkemedel. 
G-CSF-läkemedel används vid behandling av 
neutropeni som kännetecknas av ett onormalt lågt 
antal av en typ av vita blodkroppar. 

Anledningen till att omprövningen initierades 2012 
var att läkemedlen vid en översiktlig granskning 
framstod som likvärdiga effektmässigt, samtidigt 
som det fanns betydande prisskillnader. 

De senaste åren har området genomgått stora 
förändringar. Den totala omsättningen sjönk från 
cirka 100 miljoner kronor till cirka 67 miljoner 
kronor mot slutet av 2012. TLV konstaterade dess-
utom att de billigare alternativen i stor utsträckning 
används idag. Prisskillnaderna har också minskat 
något sedan företaget bakom en av produkterna, 
Neualsta, sänkte sitt pris.

Mot den bakgrunden bedömde TLV att det inte 
längre fanns anledning att gå vidare med ompröv-
ningen. 

Generell subvention för atorvastatin 

TLV beslutade att läkemedel som innehåller ator-
vastatin i beredningsformen filmdragerad tablett 
ska ha generell subvention. Statiner används för att 
behandla blodfettrubbningar, för att minska risken 
för åderförkalkning. 

På grund av det höga priset har subventionen för 
atorvastatin tidigare varit begränsad. Begränsning-
en avsåg att man först skulle ha provat det likvärdi-
ga, men betydligt billigare alternativet simvastatin 
före atorvastatin. 

Under 2012 gick patentet ut för atorvastatin 
vilket ledde till att priserna sjönk kraftigt till nivåer 
liknande priset för simvastatin. Simvastatin har en 
generell subvention. Prissänkningen på atorvastatin 
i kombination med det faktum att atorvastatin be-
döms ha likvärdig effekt som simvastatin, motivera-
de ett beslut om att ge atorvastatin (filmdragerad 
tablett) generell subvention.

Tuggtabletten, som har ett betydligt högre pris än 
den filmdragerade tabletten, har fortsatt begrän-
sad subvention. 
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1.4 Utbyte av läkemedel på apotek 

Periodens vara expedieras i två fall av tre 

Mer än vartannat läkemedel på recept som  
expedieras på svenska apotek är ett utbytbart 
läkemedel. Utbytbara läkemedel utgör alltså mer än 
hälften av volymen, men endast cirka 20 procent av 
kostnaden. Genomsnittskostnaden för ett utbytbart 
läkemedel är mindre än 25 procent av ett original- 
läkemedel som saknar generisk konkurrens. 

Det svenska systemet för det så kallade generiska 
utbytet är ett av de mest effektiva i Europa och ger 
Sverige priser på generika som är bland de absolut 
lägsta i Europa. Det generiska utbytet ger samhället 
kostnadsbesparingar på flera miljarder kronor varje år.

Inför varje ny månad utser TLV vilka utbytbara läke-
medel med generisk konkurrens som ska vara perio-
dens vara, det vill säga vilka utbytbara läkemedel 
som har lägst pris och som apoteken ska expediera. 
TLV utser dessutom två reservalternativ till perio-
dens vara som apoteken ska byta till om periodens 
vara, tar slut. Varje månad publiceras vår lista över 
alla läkemedel som ingår i periodens vara-systemet 
på vår webbplats. I takt med att allt fler läkemedel 
tappar sina patent ökar också antalet produkter på 
listan.

I år fattade TLV 27 468 beslut om prisändringar för 
läkemedel. Av dessa var 71 procent prissänkningar 
och resterande 29 procent prishöjningar.  
Föregående år fattade TLV 15 983 beslut,  
64 procent var sänkningar och 36 procent var  
höjningar. 2011 fattades 12 732 beslut¸ 65  
procent sänkningar och 35 procent höjningar.

Den kraftiga ökningen av antalet prissänkningsbe-
slut i slutet av 2013 kan förklaras av den uppgö-
relse som nåddes mellan regeringen och Läkeme-
delsindustriföreningen, LIF, om att sänka priset på 
läkemedel som är äldre än femton år.  

Under året har försäljningen av periodens vara  
legat på cirka 65 procent i antal förpackningar och 
cirka 60 procent i försäljningsvärde av den totala 

försäljningen av receptbelagda utbytbara läkeme-
del. Nivån var cirka 67 respektive 61 procent 2012 
och före omregleringen 2009 låg försäljnings- 
volymen av periodens vara på 40-45 procent. 

Informationsinsatser för ökad patientsäkerhet 

Det generiska utbytet ger samhället stora kostnads-
besparingar. Samtidigt kan det leda till osäkerhet 
hos patienten, med risk för minskad följsamhet till 
läkemedelsbehandlingen. 

Apotekspersonal och förskrivare har en nyckelroll 
när det gäller att förebygga oro och osäkerhet i 
samband med läkemedelsbehandling. För att öka 
kunskapen om dessa två yrkesgruppers syn på utby-
tet av läkemedel på apotek har TLV i samarbete med 
Statistiska centralbyrån genomfört en enkätunder-
sökning. Totalt skickades 2 700 enkäter ut till med-
arbetare på apotek och till drygt 1 200 förskrivare. 
Svarsfrekvensen var 45 procent för apoteksenkäten 
och 33 procent för förskrivarenkäten. 

Undersökningen visade bland annat att:

 ■ förskrivare och apotekspersonal anser att ut- 
bytbara läkemedel är lika effektiva som original- 
läkemedel samt att de inte orsakar fler eller värre 
biverkningar,

 ■ både apotekspersonal och förskrivare upplever 
att de har bristande kunskap om systemet med 
generiskt utbyte,

 ■ åtta av tio förskrivare inte alltid informerar om 
att utbyte kommer att ske på apotek,

 ■ informationen om utbytet från apotekspersonal 
kan bli bättre,

 ■ förskrivare och apotekspersonal anser att den 
viktigaste fördelen med generiskt utbyte är att 
det kan frigöra resurser till andra angelägna 
områden inom hälso- och sjukvården.

Med stöd av bland annat ovanstående undersök-
ning lanserade TLV ett informationsmaterial för att 
stödja och underlätta dialogen om utbytet tillsam-
mans med Läkemedelsverket, i september. 

Beslut 2013 2012 2011

Totalt antal beslut 27 468 15 983 12 732

Prissänkningar 71 % 64 % 65 %

Prishöjningar 29 % 36 % 35 %

Tabell 1. Beslut om prisändringar för läkemedel
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Syftet är att skapa trygghet för patienten genom att 
ge förutsättningar för alla led genom hela vårdked-
jan att ge enhetlig information om det generiska 
utbytet. 

Informationsmaterialet utgörs bland annat av en 
folder för patienter samt utbildningsmaterial och 
faktablad till förskrivare respektive apotekspersonal. 
Det beskriver bland annat  hur utbytet går till på 
apotek och hur Läkemedelsverkets utbytbarhets- 
bedömning går till.

Materialet är framtaget i samråd med landstingen, 
Svenska Läkaresällskapet, patientorganisationer, 
pensionärsföreningar, apoteksaktörer, Apotekar- 
societeten genom Läkemedelsakademin och Sveriges 
Apoteksförening. Under december förbereddes ett 
utskick om 200 foldrar till alla vårdcentraler och 
apotek i landet.

1.5 Reglering av takpriser i  
utbytesgrupper

TLV fastställde nya takpriser varje månad

Sedan slutet av 2011 fastställer TLV takpriser för 
utbytbara läkemedel med tydlig generisk konkurrens. 

För att TLV ska fastställa ett takpris ska två kriterier 
vara uppfyllda:

 ■ priset på generika ska ha sjunkit med 70 procent 
av originalets ursprungspris i utbytbarhets- 
gruppen,

 ■ generika ska ha funnits på marknaden och sålts 
under minst fyra månader.

TLV analyserar pris och försäljning för utbytbara 
läkemedel varje månad, för att hitta de läkemedel 
som uppfyller ovan nämnda kriterier. Ett takpris 
fastställs därefter för de utbytesgrupper där  
kriterierna är uppfyllda. En utbytesgrupp utgörs 

Ett tryggt byte på apotek  

- likvärdigt läkemedel till lägst pris

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir 

du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. 

Detta kallas generiskt utbyte.

Goda råd till dig som använder läkemedel:

■   Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är              

 osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt  

 apotek.

■   Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta 

 vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du   

 har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är. 

■  Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då  

 ställning till om ett byte är lämpligt för dig.

■  Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på   

 hur du ska använda dina läkemedel.

Fler frågor om dina läkemedel eller generiskt utbyte?

Fråga ditt apotek eller din läkare

Vänd dig i första hand till en farmaceut på ditt apotek eller till din läkare. 

De har stor kunskap om läkemedel, högkostnadsskydd och dina recept.

Ring Läkemedelsupplysningen        

0771-46 70 10
Läkemedelsupplysningen finns på Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och 

ställa generella frågor om dina läkemedel.

Läs på Läkemedelsverkets hemsida

www.lakemedelsverket.se/utbyte

På Läkemedelsverkets hemsida finns generell information om läkemedel.

Den här foldern har tagits fram av Läkemedelsverket som godkänner de läkemedel som säljs i      

Sverige samt av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som beslutar om pris och 

subvention av läkemedel.

Aerius (desloratadin) Dalacin (klindamycin) Reminyl (galantamin)

Actos (pioglitazon) Detrusitol (tolterodin) Spektramox (amoxicillin +  
klavulansyra)

Alfadil (doxazosin) Doxyferm (doxycyklin) Singulair (montelukast)

Aprovel (irbesartan) Ebixa (memantin) Xatral OD (alfuzosin) 

Behepan (cyanokobolamin) Heracillin (flukloxacillin) Zeldox (ziprasidon)

Combivent (ipratropium +  
salbutamol)

Requip Depot (ropinirol)

Tabell 2. Originalläkemedel och substanser som 
omfattas av takprisregleringen under 2013

av alla läkemedel med samma substans, form och 
styrka i jämförbara förpackningsstorlekar. Som 
lägst sätts takpriset till 35 procent av det pris 
originalläkemedlet hade när generisk konkurrens 
uppstod. 

Många företag väljer att sänka priset när TLV upp- 
rättat ett tak, medan andra väljer att istället begära 
utträde ur högkostnadsskyddet. Under 2013 har 
dock inga produkter försvunnit från marknaden till 
följd av våra beslut om nya takpriser. Det kan jäm-
föras med 2012 då fem originalläkemedel utträdde 
ur högkostnadsskyddet.

När det fastställda takpriset trätt ikraft gör TLV 
ytterligare en analys, för att se vilka läkemedel som 
fortfarande har ett pris över det fastställda takpri-
set. För dessa förpackningar sänker TLV priset, till 
takpriset. Under 2013 fastställdes takpris för 17 
originalläkemedel. 

Tidigare hanterades skillnaden i pris mellan utbyt-
bara original och generika via våra omprövningar. 
Takprisregleringen och de prissänkningar som följer 
av den innebär en mer effektiv hantering.
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1.6  Praxis

nämndärenden

Alenat – en annan substans men liknande 
beredningsform anses vara relevant jämförelse-
alternativ

TLV beviljade begränsad subvention för Alenat i 
beredningsformen oral lösning. 

Alenats används för behandling av postmeno- 
pausal osteoporos, benskörhet. När ansökan  
gjordes fanns den aktiva substansen, alendronat, 
inom högkostnadsskyddet i tablettform. 

Enligt vår praxis får nya läkemedel kosta lika myck-
et som det mest kostnadseffektiva alternativet med 
likvärdig effekt. Alenat, oral lösning, framstod som 
likvärdig i effekt gentemot tablettformen av Alenat 
men var dyrare, vilket innebar att vi inte kunde 
bevilja generell subvention. 

Socialstyrelsen angav dock i sina nationella rikt- 
linjer om rörelseorganens sjukdomar att behandling 
med alendronsyra i tablettform kan ge upphov till 
stark irritation om tabletterna fastnar i matstrupen 
och att följsamheten därför är låg. För patien-
ter med svårigheter att fullfölja behandling med 
alendronsyra rekommenderade Socialstyrelsen 
zoledronsyra i beredningsformen infusionsvätska. 

Enligt Socialstyrelsen finns inte heller några större 
skillnader mellan zoledronsyra och alendronsyra 
när det gäller effekt. 

Mot den bakgrunden ansåg TLV att zoledronsyra 
(Aclasta) var det mest relevanta jämförelsealter-
nativet för patienter där tablettbehandling inte 
är lämpligt. I jämförelse med zoledronsyra var 
läkemedelskostnaden för Alenat, oral lösning, 
lägre. Subventionen begränsades till patienter där 
tablettbehandling inte är lämplig.

Buccolam – ett enklare administreringssätt       
anses leda till en lägre totalkostnad 

Buccolam munhålelösning används för behandling 
av långvariga och akuta krampanfall vid epilepsi 
hos spädbarn samt hos barn och ungdomar upp 
till 18 år. 

Buccolam ges buckalt, via insidan av kinden. Det 
mest relevanta jämförelsealternativet bedömdes 
vara diazepam som ges rektalt, via ändtarmen. 

Utifrån företagets underlag ansåg TLV att den 
kliniska effekten för Buccolam och diazepam var 
likvärdig samtidigt som det begärda priset för  
Buccolam var högre.

Företaget åberopade att skillnaden i administre-
ringssätt påverkar den totala kostnaden av be-
handlingen. För att värdera skillnaderna hänvisade 
företaget till en Delphi-panel bestående av en rad 
experter som ansåg att Buccolam hade praktiska 
fördelar jämfört med rektalt diazepam. Även  
European Medicines Agency, EMA, gav sitt stöd 
åt det. De pekade på att Buccolam, tack vare den 
enklare administreringen, kan förväntas ges på rätt 
sätt oftare än diazepam som måste ges via änd-
tarmen. Det i sin tur kan antas leda till ett mindre 
behov av ambulanstransport och sjukhusvård. I 
och med det menade företaget att kostnaderna för 
Buccolam totalt sett blir lägre än för diazepam.

Den vetenskapliga nivån för dessa antaganden an-
ses vara lägre än vad vi normalt sett kräver men TLV 
bedömde att de ändå kunde accepteras i detta fall 
när det gällde att bedöma skillnader mellan  
behandlingarnas administreringssätt, som  
väsentligt skiljer sig åt. 

”Reglering av takpriser har under 
2013 lett till besparingar inom    
högkostnadsskyddet på cirka          
60 miljoner kronor.”

Våra takpriser leder till besparingar

Reglering av takpriser har under 2013 lett till 
besparingar inom högkostnadsskyddet på cirka 60 
miljoner kronor, till stor del tack vare prissänkningar 
på demensläkemedlet Ebixa. Den uppskattade 
besparingen för 2013 är en minskning jämfört med 
2012 då motsvarande besparing uppgick till 111 
miljoner kronor inom högkostnadsskyddet. 

Storleken på besparingen beror på hur många  
läkemedel som fick generisk konkurrens de olika 
åren och hur stor försäljning dessa hade. 

Årets analys har använt mer detaljerad information 
om fördelning av förskrivning inom och utom för-
mån, därför skiljer sig siffran för 2012 något mot 
vad TLV redovisade förra året. För 2011 finns ingen 
jämförbar besparing i och med att föreskriften var 
ny och trädde i kraft i slutet av 2011.
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Sammantaget bedömde TLV att behandling med 
Buccolam innebär en större patientnytta än rektalt 
diazepam och till en lägre total behandlings- 
kostnad och beviljade subvention för Buccolam. 

Modigraf – en dyrare beredningsform ansågs 
motiverad för en utsatt patientgrupp

TLV beviljade begränsad subvention för Modigraf, 
oral lösning, en ny beredningsform av substansen 
takrolimus som används i samband med njur-, 
hjärt- eller levertransplantation hos barn och 
vuxna. 

De beredningsformer av takrolimus som ingår i 
högkostnadsskyddet sedan tidigare var kapslar, 
infusionsvätska och depotkapslar. Dessutom fanns 
Ciklosporin inom förmånerna som kapslar och oral 
lösning.

Modigraf bedömdes ha likvärdig effekt jämfört 
med takrolimus, kapslar, men eftersom att kost-
naden för Modigraf, oral lösning, var högre än för 
befintliga behandlingsalternativ kunde TLV inte 
bevilja generell subvention. 

Företagets hälsoekonomiska modell byggde på att 
kostnaderna som var förenade med behandling av 
en akut avstötning hos små barn är så pass höga att 
de väger upp den högre läkemedelskostnaden.  
Commettee for Medical Products for Human use, 
CHMP på EMA konstaterade också att Modigraf, 
som även omfattade en ny styrka, kan doseras mer 
exakt och därmed lättare administreras till små 
barn. 

TLV bedömde att det fanns en stor osäkerhet i 
den hälsoekonomiska modellen och de kliniska 
beläggen för Modigrafs mervärde i förhållande 
till redan befintlig behandling med takrolimus. 
Men mot bakgrund av bland annat tillståndets 
angelägenhetsgrad och ett medicinskt behov av en 
ny beredningsform som möjliggör en säkrare och 
enklare administrering ansåg TLV att behandling 
med Modigraf, oral lösning, ändå ger upphov till 
en ökad patientnytta.

TLV beslutade därför att bevilja en begränsad  
subvention för Modigraf. Begränsningen avser  
behandling av barn under fem år som inte kan 
svälja kapslar.

Domperidon Ebb – TLV tog hänsyn till använd-
ning i klinisk praxis samt behandlingsrekom-
mendationer i avsaknad av relevanta studier

TLV beslutade om begränsad subvention för  
Domperidon Ebb till patienter med Parkinsons 
sjukdom. Domperidon Ebb kan användas för att 
lindra eller förhindra vissa biverkningar som kan 
uppkomma av läkemedel som används för att 
behandla Parkinsons sjukdom.

Enligt företaget finns två patientgrupper som 
behöver Domperidon Ebb. Den ena är patienter 
med avancerad Parkinsons sjukdom, där det är 
extra viktigt med en jämn tillförsel av läkemedel, 
alternativen är då apomorfin eller Duodopa. Den 
andra gruppen är de som behandlas med perorala 
läkemedel, dopaminagoniser och/eller levodopa. 
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ingå i högkostnadsskyddet. Förvaltningsrätten 
uttalade bland annat att TLV:s beslut innebar en 
betydande risk för att en adekvat och livsnödvändig 
behandling undanhålls för en patientgrupp som är 
svårt och långvarigt sjuk och att kvaliteten på  
vården riskerade att kraftigt försämras. Under 
sådana förhållanden ansågs Cerezyme inte kunna 
uteslutas från högkostnadsskyddet.

TLV har överklagat förvaltningsrättens dom till 
kammarrätten. 

Zebenix – subvention trots hög kostnad med 
hänvisning till behovet av sortimentsbredd 

Zebenix används som tilläggsbehandling vid  
behandling av epilepsi. 

TLV beslutade 2010 att avslå en ansökan om 
subvention för Zebenix. TLV ansåg att det relevanta 
jämförelsealternativet var Trileptal och att dygns-
kostnaden för behandling med Zebenix var betydligt 
högre än motsvarande kostnad för Trileptal. TLV:s 
bedömning var att företaget inte kunnat visa en 
ökad marginalnytta för behandling med Zebenix 
som motiverade den högre kostnaden. 

Trileptal omvandlas i kroppen till samma två 
verksamma huvudsubstanser som Zebenix (om än 
i olika mängd) och dessa båda huvudsubstanser 
förhåller sig till varandra som lika fast med spegel-
vända molekyler.

Företaget överklagade TLV:s beslut till förvaltnings-
rätten som biföll företagets överklagande under 
2012. TLV överklagade förvaltningsrättens dom till 
kammarrätten som avslog överklagandet. Kammar-
rätten fann liksom förvaltningsrätten att företaget 
visat att Zebinix är ett kostnadseffektivt behand-
lingsalternativ och lyfter fram målets särskilda 
omständigheter och att det rör sig om en svår 
sjukdom där det är viktigt med ett brett sortiment 
av läkemedel.  Kammarrätten hänvisar särskilt till 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 
och TLV:s tidigare beslut där det framgår att läke-
medelsbehandling vid epilepsi är komplicerad och 
att behandlingssvaren är individuella. 

Med anledning av de speciella förutsättningarna i 
fallet har TLV inte sett anledning till att gå vidare 
till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Företaget anförde att det saknades underlag i form 
av relevanta kliniska studier enligt dagens standard, 
som visar på domperidons effekt hos patienter med 
Parkinsons sjukdom. Detta beror på att domperi-
don är en substans som funnits mycket länge. När 
domperidon kom som nytt läkemedel var det inte 
samma krav på studier som idag. 

Företaget fokuserade istället på att styrka använd-
ningen av domperidon i klinisk praxis hos patienter 
med Parkinsons sjukdom bland annat genom 
bakgrundsdokumentation till behandlingsriktlinjer 
och expertutlåtanden. 

En av företagets experter angav att behandlings- 
alternativen till Domperidon Ebb tillsammans med 
apomorfin alternativt oral dopaminerg behandling 
är Duodopa. Företagets hälsoekonomiska analys 
bestod av en kostnadsjämförelse som visade att 
kostnaderna för att behandla med domperidon i 
samband med insättande av apomorfin eller vid 
biverkningar av peroral dopaminerg behandling 
genererar betydligt lägre kostnader än att behandla 
patienter med Duodopa. 

Utifrån detta framstod kostnaderna som rimliga 
för patienter med Parkinsons sjukdom och TLV  
beviljade därför en subvention med begränsning.

domstolsavgöranden

Cerezyme – TLV överklagade beslutet om att 
ett väldigt dyrt läkemedel ska subventioneras 

I omprövningen av läkemedel för behandling av 
Gauchers sjukdom 2012 beslutade TLV att  
Cerezyme skulle uteslutas ur högkostnadsskyddet 
på grund av det höga priset. 

Kostnaden för behandling av vuxna patienter upp-
gick enligt TLV:s beräkning till minst 10 miljoner 
kronor per QALY. Ur ett medicinskt, humanitärt 
och samhällsekonomiskt helhetsperspektiv ansåg 
TLV inte att det var en rimlig kostnad, trots tillstån-
dets svårighetsgrad och att läkemedlet visat god effekt. 

Företaget överklagade beslutet till förvaltnings-
rätten och yrkade inhibition, det vill säga att 
ikraftträdandet av beslutet ska skjutas upp till dess 
att domstolen beslutat i frågan. Detta beviljade 
kammarrätten. 

I juni i år meddelade förvaltningsrätten att  
Cerezyme fortsatt ska vara subventionerat och  
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1.7 Internationellt engagemang 
Läkemedelsföretag ansöker om pris- och subvention 
i många länder samtidigt. Många frågeställningar 
för pris- och subventionsmyndigheter är desamma, 
även om lösningarna kan vara olika. Vissa frågor 
lämpar sig att lösa nationellt men ofta finns det 
anledning att samarbeta. Behovet av att vara aktiv 
på ett internationellt plan har ökat under den sista 
tiden, i och med att flera viktiga frågor som berör 
vår verksamhet diskuteras på europanivå. 

Syftet med TLV:s internationella engagemang är att 
kunna vara med och påverka de beslut som rör vårt 
uppdrag, ge och ta i utvalda samarbetsprojekt,  
utbyta erfarenheter och lära av varandra, både 
inom och utanför Europa.

rådgivning i tidig fas

Internationell vetenskaplig rådgivning

TLV har deltagit i två multinationella rådgivnings-
projekt i år som European Medicines Agency, EMA, 
och EUnetHTA har ordnat. Rådgivningarna gällde 
läkemedel i tidig utvecklingsfas. 

Vi deltog också i fyra rådgivningar i anslutning till 
dessa två projekt som rörde områdena multipel 
skleros, hudsjukdom och Alzheimers sjukdom. 
Bland övriga deltagande organisationer kan brittiska 
NICE, franska HAS och tyska G-BA nämnas. 

Internationella nätverk

PPRI-nätverk ett globalt forum för pris-, policy- 
och subventionsfrågor 

Pharmaceutical pricing and reimbursement infor-
mation, PPRI är ett nätverk som sorterar under 
världshälsoorganisationen, WHO, och möjliggör 
jämförelser och utvärderingar mellan olika länder. 

För att jämföra priser på läkemedel mellan olika 
länder används den gemensamma databasen 
Euripid som för närvarande innehåller prisuppgifter 
från 23 europeiska länder. Samtliga EU-länders 
pris- och subventionsmyndigheter ingår i nätverket 
tillsammans med ett femtontal andra länders  
myndigheter samt Europeiska kommissionen, 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling, OECD, och Världsbanken. 

Prisutveckling, frågor om patientregister, läke-
medelsbrist samt förändringar i respektive lands 
subventionssystem har diskuterats i år. Nätverket 
träffas två gånger per år. En stor del av det löpande 
samarbetet under året sker genom strukturerade 
frågor via mejl. 

Nätverket för europeiska pris- och subventions-
myndigheter

TLV är medlem i ett nätverk för europeiska pris- 
och subventionsmyndigheter, Price and Reimburse-
ment Network. I år deltog TLV i ett möte i april på 
Irland och ett möte i oktober i Litauen. Vid mötena 
diskuterades bland annat nya processer, samarbete 
inom HTA-analys och kommunikation. 

Nordisk myndighetssamverkan

I det nordiska samarbetet där TLV deltar träffas 
subventionsmyndigheterna vartannat år för att 
utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi turas 
om att vara värd för mötet och i maj hölls mötet 
på Island. 

På mötet diskuterades bland annat pågående arbe-
te med hälsoekonomiska bedömningar av kliniklä-
kemedel, prisavtal med industrin och kostnader för 
särläkemedel. Nästa möte ska arrangeras av Sverige 
i september 2014.

”Syftet med TLV:s inter- 
nationella engagemang är 
att kunna vara med och  
påverka de beslut som rör 
vårt uppdrag, ge och ta i 
utvalda samarbetsprojekt, 
utbyta erfarenheter och lära 
av varandra.”
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aktiviteter inom eu

Översyn av Transparensdirektivet

Europeiska Kommissionens arbete med att revidera 
Transparensdirektivet har under året intensifierats. 
TLV deltar som expertmyndighet tillsammans med 
Socialdepartementet i Rådsarbetsgruppen. 

Prissättning och utformningen av subventions- 
system för läkemedel är inte harmoniserat inom  
EU men Transparensdirektivet, som innehåller  
tidsramar för ärendehantering, är en reglering som 
gäller alla medlemsstater. 

Europeiska Kommissionen har lämnat ett nytt 
reviderat förslag efter det att Europaparlamentet 
röstat ja till ett ändrat direktiv. I det nya direktivet 
föreslås bland annat att tidsramarna för beslut 
om pris och subvention för generika kortas till 30 
dagar, vilket skulle medföra att dagens svenska 
generikasystem inte skulle kunna behållas. 

Det nya förslaget förhandlas just nu med medlems-
staterna i Rådsarbetsgruppen.

En plattform för utbyte kring tillgång till  
innovativa läkemedel

Arbetet med plattformen ”Access to medicines in 
Europe” avslutades i år. Europeiska Kommissionen 

bildade plattformen för att utreda en rad initiativ 
som syftar till att förenkla tillgången till innovativa 
läkemedelsbehandlingar i Europa. 

TLV deltog i styrgruppen samt i tre delprojekt: 

 ■ Mechanism of coordinated access to Orphan 
medicinal Products” handlade om att identifiera 
sätt att samarbeta inom Europa avseende särlä-
kemedel (TLV var dock inte med i slutrapporten), 

 ■ ”Market access for Biosimilars” handlade om 
användningen av biosimilars och delprojektet 
sammanställde ett informationsmaterial angåen-
de biosimilars, 

 ■ ”Capacity building on Managed-Entry  
Agreements for innovative medicines ” arbetade 
 med att kartlägga förekomsten av ”market entry 
agrements” som kan hantera osäkerheter vid 
införandet av ett nytt läkemedel i europeiska 
länder samt hur de är konstruerade och effekterna 
av dessa.

Arbetsgrupperna har under året presenterat sina  
slutrapporter för styrgruppen. Rapporterna finns  
publicerade på Europeiska Kommissionens webbplats.
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”Frågor om läkemedel, 
tandvård och apotek är 
ständigt aktuella ur ett  
patient- och medborgar- 
perspektiv.”
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2. Förbrukningsartiklar

För att en förbrukningsartikel ska omfattas av hög- 
kostnadsskyddet måste företaget ansöka om pris 
och subvention hos TLV. När TLV avgör ett ärende 
om en förbrukningsartikel utgår vi, på samma sätt 
som för övriga ärenden, från den etiska plattformen. 

Enligt TLV:s föreskrifter fattar Nämnden om läke-
medelsförmåner beslut om de ansökningar som  
avser en förbrukningsartikel med en ny basfunktion. 

Övriga ansökningar gällande befintlig basfunktion, 
prishöjningar och prissänkningar är det general- 
direktören som beslutar om.  

2.1 Beslut om pris och subvention 

beslut fattade av nämnden för  
läkemedelsförmåner

Ny basfunktion

Ny basfunktion avser en förbrukningsartikel med 
en funktion, som det ansökande företaget inte har 
inom förmånssystemet, sedan tidigare.  

Nämnden för läkemedelsförmåner fattade under 
2013 beslut om 17 nya basfunktioner. Det är fler 
än 2012, då TLV fattade tolv beslut, men betydligt 
färre än 2011, då 58 beslut fattades gällande ny 
basfunktion. 

Den stora ökningen gällande antalet ansökningar 
under 2011 kan ha flera orsaker. Den mest  
troliga förklaringen är en skärpning av praxis som 
aviserades under senare delen av 2010.  
Den innebar ökade  krav på dokumentation vid 
subventionsansökningar för förbrukningsartiklar. 
Företagen kan ha varit angelägna om att få sina 
ansökningar behandlade innan den nya praxisen 
etablerades under hösten 2011. Som följd av detta 
fick TLV ett stort antal ansökningar under senare 
delen av 2010, och flera beslut fattades först under 
2011. 

Den nya praxisen har inneburit en tydligare defini-
tion av vilka förbrukningsartiklar som kan omfattas 
av subvention enligt förmånsslagen. Detta har inne-
burit att TLV betraktar färre produktgrupper som 
förbrukningsartiklar. Det kan förklara tendensen till 
färre ansökningar under senare år.

Diagram 5. Antal ärenden beslutade av Nämnden 
för läkemedelsförmåner

Beslut förenade med begränsning och villkor 

TLV fattade ett beslut som innefattade en  
begränsning och ett villkor i år. Under 2012 och 
2011 fattade TLV inte några beslut förenade med 
begränsningar eller villkor för förbrukningsartiklar. 

Beslut om att avslå en ansökan

Under året har två avslagsbeslut fattats gällande 
subventionsansökningar för förbrukningsartiklar 
med ny basfunktion. År 2012 fattades ett avslags-
beslut. Under 2011 var antalet avslag för liknande 
beslut 39. Anledningen till ökningen under 2011 
hänger i hop med det ökade antal ansöknigar TLV 
tog emot och tog beslut om då. 

Återkallade ansökningar

Under 2013 återkallade ett företag sin ansökan  
gällande en ny basfunktion. Även förra året åter-
kallades en ansökan. 2011 återkallade inte något 
företag sin ansökan. 
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handläggningstider

Genomsnittlig handläggningstid 

Handläggningstiden för ansökningar om förbruk-
ningsartiklar ska inte överstiga 180 dagar. Ingen 
ansökan tog över 180 dagar att handlägga i år. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för  
produkter med ny basfunktion var 98 dagar, vilket är 
i nivå med förra året då den var 108 dagar. År 2011 
var den genomsnittliga handläggningstiden något 
kortare 87 dagar. 

Diagram 6. Genomsnittlig handläggningstid i 
antal dagar
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beslut fattade av generaldirektören

Befintlig basfunktion

Befintlig basfunktion avser en förbrukningsartikel 
med en funktion, som det sökande företaget redan 
har inom förmånssystemet.

Generaldirektören fattade beslut om 36 ansökningar 
gällande befintlig basfunktion. Det är färre än 2012 
då 44 beslut fattades. År 2011 fattade TLV 42 
beslut om befintlig basfunktion. 

Prishöjningar 

Företagen kan ansöka om en prishöjning på en  
förbrukningsartikel som redan ingår i förmånerna. 
Enligt TLV:s allmänna råd godtar vi i regel endast en 
prishöjning i fall där det framstår som uppenbart 
att priset behöver höjas. Detta kan till exempel vara 
fallet när en angelägen förbrukningsartikel annars 
riskerar att försvinna från den svenska marknaden 
och behandlingsalternativ saknas. 

Under 2013 har generaldirektören beslutat i fyra 
ärenden om prishöjningar. Av dessa fick två ansök-
ningar bifall och två ansökningar avslag.  Under 
tidigare år har prishöjningar inte redovisats. 
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Prissänkningar   

Generaldirektören har fattat två beslut om pris-
sänkningar under 2013. Det här är första året  
TLV redovisar antalet prissänkningsbeslut.  

Diagram 7. Antal ärenden beslutade av  
generaldirektören

Beslut förenade med begränsning och villkor 

Generaldirektören fattade inte något beslut förenade 
med en begränsning eller ett villkor under 2013. 
Under 2012 fattades ett beslut med ett villkor men 
2011 fattades inte heller något sådana beslut.

Beslut om att avslå en ansökan 

Gällande förbrukningsartiklar med befintlig  
basfunktion, fick 13 ansökningar avslag under 
2013. Förra året var antalet avslagsbeslut elva,  
och 2011 fattades 18 avslagsbeslut. 

Återkallade ansökningar

Två ansökningar om befintlig basfunktion åter- 
kallades under 2013. Dessutom återkallades en 
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ansökan gällande ett utträde och en ansökan 
gällande en prishöjning. Detta är något färre än 
tidigare år. Totalt fem ärenden återkallades under 
2012 och totalt 17 ärenden under 2011. 

handläggningstider 

Genomsnittlig handläggningstid

För ansökningar gällande befintlig basfunktion var 
den genomsnittliga handläggningstiden 102 dagar. 
År 2012 och 2011 var den genomsnittliga hand-
läggningstiden 80 respektive 113 dagar.

Handläggningstiden för prishöjningar och prissänk-
ningar ska inte överstiga 90 dagar. Under 2013 
var den genomsnittliga handläggningstiden för 
prishöjningar 46 dagar och för prissänkningar 15 
dagar. Genomsnittlig handläggningstid för ärenden 
gällande prishöjning och prissänkning har inte 
redovisats tidigare år.  

Diagram 8. Genomsnittlig handläggningstid i 
antal dagar
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2.2 Omprövningar 

Humapen Memoir – insulinpenna med minne 
bedömdes vara kostnadseffektiv

TLV har tidigare konstaterat att det råder pris- 
skillnader mellan insulinpennor, med dosminne för 
flergångsbruk, inom förmånssystemet. På grund 
av prisskillnaderna ansåg TLV att det fanns skäl 
att ifrågasätta om användningen av HumaPen 
Memoir var kostnadseffektiv och initierade därför 
en omprövning.

Utredningen visade att HumaPen Memoir är  
kostnadseffektiv till det rådande priset och i  
och med det avskrevs omprövningen.

Bärsystem – stämmer inte in på lagens defini-
tion av vad som är en förbrukningsartikel

Bärsystem är ett tillbehör till en infusions- eller  
inhalationsutrustning. Syftet med bärsystemen är 
att skydda utrustningen och underlätta använd-
ningen av den. TLV konstaterade att patienter blir 
mer mobila med ett passande bärsystem men att 
de inte stämmer in på lagens definition av vad 
en förbrukningsartikel är, eftersom det inte är 
systemen i sig som tillför kroppen läkemedel utan 
infusions- eller inhalationsutrustningen. 

TLV gjorde ingen bedömning av kostnadseffekti-
viteten i och med att avsikten med omprövningen 
inte var att spara pengar. Syftet var att anpassa det 
befintliga sortimentet av bärsystem inom hög- 
kostnadsskyddet till gällande praxis.  

Mot denna bakgrund beslutade TLV att bärsystem 
inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Implanterbara läkemedelspumpar – sex år är 
för lång hållbarhetstid

Implanterbara läkemedelspumpar används för att 
lindra muskelkramper eller smärta. Av lagstiftningen 
framgår inte tydligt vilka produkter som ska räknas 
som förbrukningsartiklar, utan det ingår i TLV:s 
uppdrag att besluta om det. 

De implanterbara läkemedelspumparna som har 
ingått i omprövningen är komplexa produkter med 
en garanterad livslängd på sex år. TLV bedömde att 
livslängden är för lång för att de ska kunna betraktas 
som förbrukningsartiklar, vilket innebär att de  
därmed inte ska ingå i högkostnadsskyddet. 

Uteslutningen av läkemedelspumparna berodde 
alltså på att praxis angående vad som kan ses som 
en förbrukningsartikel har förtydligats. TLV har 
inte gjort en bedömning av kostnadseffektiviteten. 
Landstingen kommer att fortsätta ta ansvar för att 
tillhandahålla de läkemedelspumpar som utesluts 
ur högkostnadsskyddet.  

”Handläggningstiden för prishöjningar och pris- 
sänkningar ska inte överstiga 90 dagar. Under 2013  
var den genomsnittliga handläggningstiden för pris- 
höjningar 46 dagar och för prissänkningar 15 dagar.”



30 | TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

ÅRSREDOVISNING 2013 | RESULTATREDOVISNING

Företaget menar att Stomi Bas Mellan och Stomi 
Bas Låg är likvärdiga men att de vänder sig till 
patienter med olika kroppsstorlek, att ”Mellan” har 
tagits fram för att tillgodose de patienter som är i 
behov av en gördel i höjden mittemellan ”Låg” och 
”Hög”.  

Förvaltningsrätten fann att stödgördlarna inte 
är identiska men att företaget inte visat att det 
finns någon avgörande skillnad mellan Stomi Bas 
Mellan och de andra stödgördlar vare sig gällande, 
basfunktion, användning eller effekt. Den skillnad 
som finns i fråga om marginalnytta motiverar inte 
prisskillnaden mellan produkterna. Det begärda 
priset på Stomi Bas Mellan bedömdes därför inte 
rimligt i jämförelse med priset på Stomi Bas Låg. 

Insulinpumpar med fjärrkontroll – beslutet om 
fjärrkontrollerna återförvisas

TLV:s beslut om att insulinpumpar och tillhörande 
fjärrkontroller inte ska vara subventionerade och 
ingå i förmånssystemet överklagades.

Förvaltningsrätten avslog den del av överklagandet 
som gällde pumparna för att man anser att både 
livslängden på fyra år för vanliga insulinpumpar 
och två år för implanterbara insulinpumpar är 
för lång för att produkterna ska kunna anses vara 
förbrukningsartiklar.

Men i ett av fallen beslutade förvaltningsrätten 
att TLV ska göra en ny prövning angående insulin-
pumparnas fjärrkontroller. Fjärrkontrollerna har en 
garantitid på sex månader och, enligt företaget, en 
livslängd på ett till två år. Enligt förvaltnings- 
rätten är detta ett tillräckligt kort tidsintervall för 
att produkterna ska anses vara förbruknings- 
artiklar. TLV har överklagat förvaltningsrättens 
beslut om återförvisning. 

Två av företagen har överklagat förvaltningsrättens 
dom. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd 
för samtliga överklaganden.

2.3 Praxis

domstolsavgöranden

Lancets Flat – marknadsandelar vägs inte in  
i bedömning om subvention

Lancets Flat är en lansett som används av diabeti-
ker för blodprovstagning. TLV beslutade i februari 
2012 att avslå en ansökan om att Lancets Flat med 
platt fattning skulle få ingå i förmånssystemet.  
Skälet var att priset som företaget begärde inte 
stod i proportion till nyttan av produkten.

TLV bedömde att samtliga lancetter inom en viss 
varugrupperingskod, som har en försäljning, var  
relevanta jämförelsealternativ eftersom de har 
samma basfunktion. Företaget överklagade TLV:s 
bedömning men förvaltningsrätten avslog över- 
klagandet. Företaget överklagade även Förvaltnings-
rättens dom eftersom förvaltningsrätten enbart 
tagit hänsyn till jämförelsealternativen med lägst 
pris utan att ta hänsyn till marknadsandel. 

Kammarrätten avslog företagets överklagande och 
angav att hänsyn inte ska tas till produktens  
marknadsandelar eller till priset på den produkt 
som lancetten är tänkt att användas tillsammans 
med.

Stomi Bas Mellan – marginalnyttan motiverar 
inte prisskillnaden  

Stomi Bas Mellan är en gördel som används av 
stomipatienter. TLV bedömde att Stomi Bas Låg 
var det mest relevanta jämförelsealternativet till 
Stomi Bas Mellan i och med att funktion och 
utförande inte skiljer sig åt. Eftersom produkterna 
har likvärdiga egenskaper och riktar sig till sam-
ma patientgrupp kunde inte Stomi Bas Mellan 
tillskrivas ett högre värde. TLV beslutade därför att 
avslå företagets ansökan om att gördeln ska ingå i 
förmånssystemet. 

Företaget överklagade beslutet för att de ansåg 
att TLV:s val av jämförelsealternativ var felaktigt. 
Företaget ansåg att Eakin Stödbälte borde vara det 
mest relevanta jämförelsealternativet.
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3. apotek

TLV är en av flera myndigheter som reglerar apoteks- 
marknaden i Sverige. Målet är att patienter ska 
ha god, säker och trygg tillgång till receptbelagda 
läkemedel utan att kostnaderna stiger för patienter 
och landsting.

3.1 Tillsyn
TLV:s tillsynsuppdrag innebär att vi ska kontrollera 
efterlevnaden av förmånslagen. Vi granskar  
kontinuerligt aktörerna på läkemedels- och  
apoteksmarknaden och tar också emot och utreder 
anmälningar om avvikelser. 

TLV har fattat beslut i tre tillsynsärenden 

Under året har TLV fattat beslut i tre tillsynsären-
den. Två av dem är egeninitierade och riktar sig till 
apoteksföretag som sålt andra varor än periodens 
varor. Felförsäljningen har lett till att landsting och 
patienter fått betala mer än de hade behövt om 
periodens vara hade sålts. Tillsynsbesluten innebär 
att TLV vid vite förelägger apoteksföretagen att 
expediera periodens vara, för att felförsäljningen 
ska upphöra. 

Det tredje tillsynsärendet riktade sig mot ett  
landsting och initierades 2012 via en anmälan.  
Vårt tillsynsbeslut förbjöd landstinget att ingå 
prisöverenskommelser med ett läkemedelsföretag. 
Prisöverenskommelsen gällde läkemedel som säljs 
på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna, vilket 
inte är tillåtet eftersom priset på dessa läkemedel 
ska vara detsamma i hela landet. 

TLV förbjöd också landstinget att uppmana för- 
skrivare att förhindra utbyte till andra läkemedel än 
de som omfattades av avtalet, eftersom det enligt 
förmånslagen endast får göras om det är nödvän-
digt för den enskilda patientens medicinska behov. 
TLV:s beslut överklagades till Förvaltningsrätten, 
som fastslog vårt beslut om förbud att ingå prisö-
verenskommelser. Däremot upphävde  
Förvaltningsrätten förbudet att uppmana för- 
skrivare att motsätta sig utbyte av andra skäl än 
patientens medicinska behov. Förvaltningsrättens 
dom är överklagad till kammarrätten.
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Fem nya tillsynsärenden har öppnats

Utöver de tillsynsärenden TLV har fattat beslut i har 
vi öppnat tre nya tillsynsärenden mot apoteks- 
aktörer. Dessa ärenden gäller försäljning av andra 
varor än periodens vara på dosapotek respektive 
öppenvårdsapotek samt debitering vid tillfällen då 
patienten väljer en annan utbytbar vara än det  
förskrivna läkemedlet eller periodens vara.  
Ärendena förväntas leda till beslut under 2014.

Två av TLV:S tidigare tillsynsbeslut har följts upp

Under året har TLV följt upp två tidigare tillsyns- 
beslut. Den ena uppföljningen gällde ett tillsyns-
beslut från 2012 där TLV förelagt en partihandel 
att korrigera de priser som de fakturerar så att de 
överensstämmer med TLV:s prisbeslut. 

Den andra uppföljningen handlade om ett  
tillsynsbeslut från 2011 där TLV förbjöd ett apo-
teksföretag att registrera poäng i premieprogram 
vid försäljning av läkemedel som ingår i läkemedels- 
förmånerna. 

Uppföljningarna visade att tillsynsbesluten följts 
och i och med det avslutade vi ärendena utan 
vidare åtgärder.

TLV har handlagt sex anmälningar

Utöver de redan beskrivna tillsynsärendena har TLV 
handlagt och utrett sex ärenden, som startat som 
anmälningar från läkemedelsföretag eller privatper-
soner, om avvikelser från förmånslagen. En av dessa 
utredningar ledde till beslut om att öppna ett till-
synsärende. Under 2012 handlade TLV 15 liknande 
ärenden och under 2011 utredde vi 39 anmälningar.

Utredning om förhindrat generiskt utbyte  
av farmaceut

TLV genomförde en utredning under året med syfte 
att öka kunskapen om nyttjandet av så kallade 
apotekskryss, det vill säga när farmaceuten som 
expedierar ett läkemedel förhindrar utbyte till  
periodens vara på apoteket.

Genom att jämföra försäljningsstatistik och  
rapporter inom området med utfallet av en enkät 
till apoteken kunde TLV bland annat dra följande 
slutsatser:

 ■ regleringen kring apotekskryss är otydlig för 
apoteksaktörerna,

 ■ det finns en samvariation mellan apoteks- 
aktörernas val av expeditionsstöd och deras 
frekvens av apotekskryss, vissa expeditionsstöd 
genererar en större andel apotekskryss per 1000 
expeditioner än andra system,

 ■ apotekskryssen ökade kraftigt under 2011 och 
apoteksföretagen bidrog i olika stor ut- 
sträckning till ökningen. Vissa företag ökade 
andelen apotekskryss markant under den här 
perioden medan andra minskade andelen 
apotekskryss och andra låg stabilt på en låg 
nivå.  Apoteksföretagen uppger att ökningen 
respektive minskningen sammanföll med byte av 
expeditionsstöd och berodde på bytet,

 ■ farmaceuterna och apoteken uppger många 
olika situationer när apotekskryss används.

Reglerna om utbyte utanför periodens vara- 
listan har förtydligats

TLV fick information om att apoteken inte till fullo 
kände till reglerna om utbyte mellan originalläke-
medel och parallellimporterade eller parallell- 
distribuerade läkemedel. I en del fall hade  
reglerna inte heller följts. Detta gjorde att vi i mars 
på vår webbplats publicerade ett förtydligande 
med en beskrivning av hur reglerna ska tolkas.

3.2 Tillgänglighet 

Riktad satsning på apotek i glesbygd

I samband med 2012 års översyn av apotekens 
handelsmarginal kunde vi konstatera att vi fått en  
kraftigt ökad tillgänglighet på den svenska apoteks- 
marknaden, jämfört med före omregleringen. 
Marknaden hade vuxit med 300 nya apotek, som 
har betydligt generösare öppettider. TLV beslutade 
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att lämna handelsmarginalen oförändrad, men  
pekade samtidigt att det fanns utmaningar för 
mindre apoteksaktörer samt på att vissa apotek i 
glesbygd hade  lönsamhetsproblem. De 110 apotek 
som genom avtal i samband med statens utförsälj-
ning omfattades av specifika villkor, var överrepresen-
terade i denna grupp. 

Regeringen beslutade under året att inrätta ett  
särskilt statsbidrag till apotek i glesbygd och  TLV 
fick bemyndigande att utfärda föreskrifter och 
utsågs  att administrera utbetalningarna av stödet. 
Det ekonomiska stödet kan sökas av apotek som 
ligger mer än två mil från ett annat öppenvårds- 
apotek och har försäljningsintäkter från recept- 
förskrivna läkemedel på mellan en och tio miljoner 
kronor. 

Målet med statsbidraget är att upprätthålla en god 
läkemedelsförsörjning i hela landet. Första gången 
ansökan kan göras är 2014 och avser verksamhets- 
året 2013. Vi bedömer att det i Sverige finns  
50-60 apotek som kan komma ifråga för bidrag. 
Stödet är utformat på ett sådant sätt att det är de 
minsta apoteken, med störst behov av stöd, som 
kan få störst tilldelning.  

3.3 Avgiften till Apotekens Service AB

TLV:s uppdrag att fastställa avgiften till  
Apotekens Service AB upphör

Det statligt ägda bolaget Apotekens Service AB, 
bildades i samband med omregleringen av apoteks- 
marknaden för att på ett konkurrensneutralt sätt 
tillhandahålla samhällsviktiga IT- infrastruktur-
tjänster på apoteksmarknaden. 

TLV har haft i uppdrag att bestämma nivån på den 
avgift som Apotekens Service AB debiterar alla  
apotek för sina tjänster. Serviceavgiften ska  
användas för utveckling, underhåll och drift av 
viktiga register och databaser. 

Under året beslutades att Apotekens Service AB 
från och med den 1 januari 2014 ombildas till en 
myndighet med namnet eHälsomyndigheten, med 
ansvar för hälso- och vårdinfrastruktur. I och med 
detta upphör TLV:s uppdrag att fastställa apote-
kens serviceavgift.  

Inför övergången till myndighet beslutade TLV 
under året att höja serviceavgiften från 2 kronor 
per receptorderrad till 2,10 kronor. Beslutet trädde 
i kraft den 1 maj 2013. Höjningen sågs som en 
nödvändig åtgärd för att hantera tidigare upp- 
komna underskott i verksamheten och för att bidra 
till stabila förutsättningar inför övergången.

”Målet med bidraget för 
apotek i glesbygd 
är att upprätthålla en god
läkemedelsförsörjning  
i hela landet.”
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4. tandvård

TLV beslutar om vilken tandvård som ska subven-
tioneras av staten. Vi ansvarar också för att det 
statliga tandvårdsstödet inte överskrider den givna 
budgeten. 

För 2013 fanns drygt 5 miljarder kronor avsatta 
för tandvårdsanslaget. Prognosen för helåret 2013 
pekar på att högkostnadsskyddet kommer att  
utnyttjas till cirka 4,3 miljarder kronor.  
Årsbeloppen har legat i stort sett oförändrade 
2010-2012. 

Under den senaste treårsperioden har cirka 6  
miljoner människor, vilket motsvarar 79 procent av 
den vuxna befolkningen, besökt tandvården minst 
en gång. Nästan 40 procent av tandvårdsbesökarna 
har fått subvention genom högkostnadsskyddet. 
Inkluderas det allmänna tandvårdsbidraget ökar 
andelen som tagit del av stödet till 96 procent av 
de vuxna tandvårdsbesökarna.

Under 2013 har TLV haft ett regeringsuppdrag 
kring uppföljning och analys i syfte att 2014 kunna 
presentera en nulägesbeskrivning av det statliga 
tandvårdsstödet.

4.1 Nya föreskrifter 

Förändringar i tandvårdsstödet 

TLV arbetar löpande med föreskriften om statligt 
tandvårdsstöd i syfte att säkerställa att regelverket 
stödjer målsättningarna samtidigt som kostnaderna 
kontrolleras. Under 2012 arbetade TLV fram om-
fattande förändringar som resulterade i att en ny 
föreskrift trädde i kraft den 1 januari 2013. 

Fler åtgärder ingår i tandvårdsstödet

För att rehabilitera tandlöshet av olika grad 
genomfördes ett flertal förbättringar. Den åtgärd 
som nått den största patientgruppen är behandling 
av entandslucka i position sex. Denna utökning 
av tandvårdsstödet har lett till att 20 000 åtgär-
der genomfördes under 2013. Innan utökningen 
genomfördes i snitt 1500 åtgärder per år. 

För att förtydliga användandet av diagnostiska  
åtgärder ersattes en åtgärd med två nya åtgärder. 
En för omfattande undersökningar och en för  

mindre omfattande undersökningar. Preliminära 
siffror pekar på att detta lett till att antalet  
åtgärder ökat med en tredjedel medan kostnaderna 
sjunkit. Kostnadsminskningen förklaras av att  
flertalet åtgärder är av mindre omfattning och 
dessa åtgärder har ett betydligt lägre referenspris 
än det tidigare.

Utökningen avseende tomografiröntgen, som 
infördes under förra året för högre patientsäkerhet, 
har resulterat i att antalet åtgärder under 2013 
ökat med 50 procent jämfört med föregående år. 
Preliminära siffror indikerar att kostnaderna för 
tandvårdsstödet ökat inom detta område, vilket 
stämmer med förväntat resultat. 

Översyn av referenspriser

En ny föreskrift trädde i kraft den 1 september 
2013 som innehåller den årliga omräkningen av 
referenspriserna samt ett fåtal ändringar i ersätt-
ningsregler och åtgärder. Parallellt har ett arbete 
pågått inför den föreskrift som ska träda i kraft i 
september 2014 samt en grundlig genomgång av 
referenspriserna där resultatet ännu inte  
färdigställts.

Under 2013 infördes separata referenspriser för  
specialisttandvård. Det är fortfarande för tidigt att 
dra några slutsatser av vad detta inneburit. TLV avser 
att följa upp resultatet av detta under kommande år.

4.2 Information och utbildning 

Vi informerar via vår handbok och våra  
föreläsningar 

På TLV:s externa webbplats finns en handbok 
där vi presenterar delar av föreskriften på ett mer 
lättillgängligt sätt, framförallt de delar som särskilt 
behöver belysas. Den innehåller också många 
kliniska exempel. Handboken är en av myndighet-
ens fem mest nedladdade dokument på vår externa 
webbplats. Jämfört med 2012 har antalet ned- 
laddningar hittills i år ökat med drygt 25 procent.

TLV har även regeringens uppdrag att utveckla ett 
webbaserat kunskaps- och beslutsstöd för tand-
vårdens aktörer. Under året har utvecklingsarbetet 
påbörjats. Arbetet kommer fortsätta under 2014.
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Som tidigare år har TLV deltagit vid olika utbildnings- 
insatser och föreläst om de senaste förändringarna 
inom tandvårdsstödet. TLV höll bland annat en 
heldagsutbildning för tandvårdspersonal i samar-
bete med Sveriges tandläkarförbund. Utvärderingar 
av denna, och tidigare års utbildningar visar att vår 
utbildning fått ett bra betyg. Deltagarna anser att 
de kommer att ha nytta av kursen i den framtida 
yrkesutövningen och att vi som hållit i kursen  
förmedlat innehållet på ett bra sätt.

Samverkan och dialog 

Under året har TLV deltagit i Försäkringskassans 
branschråd som består av företrädare från Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, Sveriges Folktand-
vårdsförening, Praktikertjänst, Tjänstetandläkarna, 
Privattandläkarna, Tandläkare egen verksamhet, 
TEV, och Sveriges Tandhygienistförening.  
I branschrådet diskuteras bland annat kliniska fall 
som exempel på hur regelverket och efterhands- 
kontrollerna fungerar i praktiken. 

TLV har fortsatt samverkan med Socialstyrelsen och 
Försäkringskassan kring frågor som knyter an till 
tandvårdsstödet. TLV arbetar också med utveck-
lingen av regelverket i en särskild regelgrupp. 

Ett annat viktigt forum är den branschdialog TLV 
årligen bjuder in till. Vid dessa möten deltar tand- 
vårdens företrädare, Socialstyrelsen, Försäkrings-
kassan och Läkemedelsverket. Vid mötena behandlas 
frågor om arbetet med föreskriften samt andra 
aktuella frågor.

TLV deltog i Försäkringskassans nationella tand-
vårdsdag, där frågor om likabedömning för  
handläggare, försäkringsodontologiska rådgivare 
samt specialister behandlats. 

När det gäller frågor om analys, undersökningar 
och mässor samverkar TLV med Socialstyrelsen, 
Försäkringskassan, Läkemedelsverket och från och 
med i år Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I mitten av november deltog TLV vid Odontologisk 
riksstämma. I en gemensam monter, Myndighets-
torget, besvarade vi frågor från framförallt tandvår-
dens personal tillsammans med Försäkrings- 
kassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. 

Frågor från tandläkare och allmänheten

En viktig del i vårt arbete är att besvara frågor från 
tandläkare och allmänheten. Frågorna berör oftast 
ersättningsreglerna. 

Antalet skriftliga frågor från tandläkare låg från 
stödets införande 2008 på cirka 200 frågor per år. 
Antalet halverades under några år men har under 
2013 återigen ökat något. Sannolikt som ett  
resultat av de stora ändringar som införts. 

Frågor från allmänheten har varit ett 50-tal per år 
sedan 2008. TLV besvarar också många frågor via 
telefon, vår bedömning är att TLV tar emot cirka 
400 telefonsamtal per år.
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”Kompetensförsörjningen är i 
fokus eftersom TLV har högt 
ställda förväntningar på  
utveckling av verksamheten.”
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TLV är en kunskapsintensiv organisation med hög 
akademisk kompetens. Det är viktigt för oss att  
arbeta strategiskt med rekrytering, kompetens 
utveckling och arbetsmiljö för att behålla och  
utveckla våra medarbetare. Kunskapen hos med- 
arbetarna är central för TLV ska nå verksamhetens mål.

5.1 Organisation

Ledning och styrning 

TLV leds sedan juni 2013 av generaldirektör Sofia 
Wallström. I myndighetens ledningsgrupp sitter, 
förutom generaldirektören, myndighetens  
avdelningschefer samt chefsjurist och chefsekonom.

TLV:s verksamhet är indelad i sju avdelningar. 
Avdelningen för analys och samordning är ny sedan 
december 2013, och har uppdraget att samordna 
myndighetsövergripande frågor inom alla verk-
samhetsområden samt att arbeta med ekonomisk 
analys och internationella frågor. 

Till myndigheten hör två beslutande nämnder. 
Nämnden för läkemedelsförmåner beslutar om pris 
och subvention av läkemedel och förbruknings- 
artiklar. Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslu-
tar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur 
hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara 
samt om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. 

TLV har också ett insynsråd knutet till oss vars upp-
gift är att ge generaldirektören råd, företräda med-
borgarna och ge allmänheten möjlighet till insyn.

Effektivare arbetsformer

Regeringen redovisade i budgetpropositionen för 
2014 att TLV ska få en mer aktiv roll och utveckla 
den värdebaserade prissättningen av läkemedel. 
Detta ställer krav på verksamhetsutveckling, både 
gällande innehåll och arbetsformer. 

Sedan den 1 december 2013 har de två läkemedels-
avdelningarna på TLV en ny temporär styrstruktur.  
Styrmodellen är anpassad till ”livscykel- 
perspektivet” för läkemedel vilket innebär en struk-
tur för hur TLV arbetar med läkemedel i olika faser, 
från tidig utveckling till hur TLV hanterar äldre 
etablerade läkemedel.

Avsikten är att skapa ett mer effektivt arbetssätt 
med en tydlig fördelning och delegering av ansvar. 
Den nya styrstrukturen ska följas upp under våren 
2014, och erfarenheterna tillvaratas fortsatt i 
utvecklingen av verksamheten.

5.2 Kompetensförsörjning 

Verksamhetens behov av utveckling styr  
kompetensförsörjningen

TLV får fler och utvidgade uppdrag vilket gör att vi 
fortsätter att växa. Vid utgången av 2013 har TLV 
106 anställda. 

Vi verkar för en långsiktig och god personal- 
försörjning med ändamålsenlig kompetens för att 
nå verksamhetens mål. Vi har bland annat tagit 
fram en ny rutin som hjälper oss att effektivisera 
processen kring rekrytering. Kompetensförsörjningen 
är i fokus eftersom TLV har högt ställda förvänt-
ningar på utveckling av verksamheten.

Under året har TLV:s nya generaldirektör tillträtt 
och två nya avdelningschefer har rekryterats. Vidare 
har rekryteringen omfattat hälsoekonomer, farma-
ceuter, odontologer och jurister samt kompentens 
inom ekonomisk analys samt administrativ  
personal inom HR och IT. Sammanlagt har TLV 
under året rekryterat 26 nya medarbetare, varav 15  
kvinnor och elva män. Personalomsättningen är 
13,5 procent, med en expansion om 14 personer.

I det löpande utredningsarbetet anlitar TLV 
vetenskapliga råd och experter med spetskompetens 
inom odontologi, medicin och farmakologi för att 
förstärka kompetensen inom kärnverksamheten. 

Totalt antal medarbetare på TLV 
vid årsslutet 2013  
(inkl. tjänstlediga)

106 st

Andel kvinnor 68 %

Andel män 32 %

Genomsnittlig ålder 42 år

Tabell 3.  Personalsammansättning

5. om tlV
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Intern kommunikation och dialog

En återkommande aktivitet för uppdatering och 
diskussion om aktuella frågor är en seminarieserie, 
vi kallar TLV Forum, som alla på myndigheten 
bjuds in till. Under året har bland annat patient-
maktsutredningen, resultatet från en målgrupps- 
undersökning samt trender inom läkemedels- 
försäljningen i Sverige presenterats.

Syftet är att säkerställa omvärldsbevakning och 
möjlighet att få breddad kunskap inom olika områ-
den i och utanför TLV:s verksamhet. 

Regelbundna personalmöten samt den årliga verks-
dagen är också viktiga aktiviteter för att utveckla 
och värna en gemensam bild av TLV:s uppdrag, 
vision och målbild.

5.3 Vår arbetsplats

En attraktiv arbetsgivare

TLV deltar i projektet ”Attraktiv arbetsgivare” som 
leds av Arbetsgivarverket. Inledningsvis handlar 
arbetet om att identifiera och tydliggöra de olika 
delarna i att vara en attraktiv arbetsgivare samt 
prioritera utvecklingsområden. Vi har påbörjat 
ett arbete kring TLV:s arbetsgivarerbjudande och 
kommer gå vidare med att tydliggöra karriärvägar 
inom TLV. Projektet ger oss möjlighet till utbyte 
med andra myndigheter och inspiration till fortsatt 
utveckling.

Engagerade medarbetare

Tillsammans med en extern leverantör har vi  
genomfört en medarbetarundersökning. 

Resultatet tyder på att TLV har motiverade,  
engagerade och nöjda medarbetare samt att våra 
chefer har ett högt förtroende. Vi har en bra stäm-
ning, en kultur där vi ger varandra uppskattning. 

Utvecklingsområden som vi kommer att se över och 
arbeta vidare med är vår organisationsstruktur och 
vårt arbetssätt. Vi vill bli bättre på att ta tillvara 
kunskapsdelning samt utveckla ledarskapet på TLV.

Varje avdelningar arbetar kontinuerligt med ett 
utvecklingsarbete utifrån sin avdelnings resultat. 

En hälsofrämjande arbetsplats

TLV arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och  
hälsorelaterade frågor med målsättningen att  
skapa en sund arbetsplats, ur ett såväl fysiskt,  
psykiskt och socialt perspektiv, för att förebygga 
risker för arbetsrelaterad ohälsa. 

Under året har TLV erbjudit samtliga medarbetare 
en medicinsk hälsoanalys med fysiska tester och 
frågor om hälsovanor. 

Syftet med hälsoanalysen är att förebygga ohälsa 
och att inspirera till att behålla och förbättra sin 
hälsa. Hälsoanalysen genomfördes av företags- 
hälsovården som också hjälpt till vid återkommande 
ergonomi- och skyddsronder samt utbildat en 
grupp i hjärt- och lungräddning. 

Alla medarbetare erbjuds också friskvårdsbidrag 
som en del i vårt arbete med förebyggande friskvård. 

ADMINISTRATIVA 
AVDELNINGEN

KOMMUNIKATIONS- 
AVDELNINGEN

AVDELNINGEN FÖR 
ANALYS OCH SAMORDNING

GENERALDIREKTÖREN

NÄMNDEN FÖR
LÄKEMEDELSFÖRMÅNER

AVDELNINGEN FÖR
NYA LÄKEMEDEL

AVDELNINGEN FÖR 
OMPRÖVNING AV 

LÄKEMEDELSSUBVENTIONER

AVDELNINGEN FÖR 
TANDVÅRDSSTÖDAPOTEKSAVDELNINGEN

NÄMNDEN FÖR STATLIGT
TANDVÅRDSSTÖD

Figur 1. TLV:s organisation
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”TLV får fler och utvidgade 
uppdrag vilket gör att vi fort-
sätter att växa. Vid utgången av 
2013 har TLV 106 anställda.”
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6. ekonomi och verksamhetens resultat

Kostnaderna för verksamhetsåret 2013 uppgick till 
124 725 tkr, inklusive avskrivningar om 8 678 tkr.  
Det är en ökning med cirka 10,6 miljoner kronor 
sedan föregående år. Se tabell 4 nedan. Ökningen 
beror dels på att TLV har fortsatt växa och under 
året anställt fler medarbetare, dels på höga direkt-
avskrivningar. 

TLV:s kostnader finansierades till 90 procent av  
ramanslag. Föregående år var motsvarande andel  
95 procent och ökningen beror på nya bidrag  
för regeringsuppdrag avseende hälsoekonomiska  
bedömningar av medicintekniska produkter.

I diagram 9 redovisar vi kostnader för kärnverksam-
heten enligt den indelning som finns presenterad 
i resultatredovisningen. Kostnaderna för TLV:s 
regeringsuppdragen är inte medräknade i diagram-
met, eftersom de i dagsläget inte utgör permanent 
verksamhet. 

Läkemedelsområdet, som inkluderar ansöknings- 
ärenden för läkemedel, uppföljningar av subven-
tionsbeslut, omprövningar, utbyte av läkemedel på 
apotek samt takprisreglering, tar som tidigare mest 
resurser i anspråk. Kostnadsökningen återfinns 
bland omprövningar och utbyte av läkemedel på 
apotek. 

Kostnad 2013 2012 2011 2010

Kostnad för personal -72 502 -64 225 -53 858 -46 179

Kostnad för lokaler -6 175 -5 590 -5 629 -4 595

Övriga driftskostnader -37 253 -41 836 -46 118 -35 057

Finansiella kostnader -122 -71 -117 -42

Avskrivningar och ned- 

skrivningar

-8 673 -2 380 -3 781 -3 527

Totalt -124 725 -114 102 -109 503 -89 401

Tabell 4. Verksamhetens kostnader (tkr)

Diagram 9. Fördelning av kostnader mellan TLV:s 
kärnverksamheter (tkr).

Fördelning av kostnader mellan TLV:s  
kärnverksamheter

År 2010 införde vi en ny objektplan och modell 
för fördelning av kostnader. Fördelningsnyckel 
för gemensamma kostnader är tidredovisningen. 
Modellen fördelar först avdelningarnas del av de 
gemensamma kostnaderna i form av internt arbete, 
kvalitetsarbete, kompetensutveckling med mera 
på verksamhetens prestationer. Därefter fördelas 
de övergripande kostnaderna i form av registratur, 
lokaler, IT, övergripande kommunikation och så 
vidare på samtliga prestationer. 

Varje prestation får tre nivåer av kostnader:

 ■ direkta kostnader av lön och driftkostnader,

 ■ avdelningens övergripande kostnader,

 ■ myndighetens övergripande kostnader.

Läkermedel

Förbrukningsartiklar

Apotek

Tandvård

64%

15%

16%

5%
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En stor kostnad för apoteksområdet var att vi 
under hösten genomförde en satsning för att nå ut 
med informationsmaterial om utbyte av läkemedel 
på apotek. Materialet distribuerades till apotek och 
vårdcentraler över hela landet. 

Alla sakavdelningar har under hösten nyrekryterat, 
vilket återspeglar sig i både ökat antal anställda 
och årsarbetskrafter. 

För en komplett lista över hur verksamheternas 
kostnader är fördelade på prestationer, se tabell 5. 
Tabellen ska dock tolkas med viss försiktighet  
eftersom den bygger på en intern fördelningsmodell.

Tidigare års kostnader presenteras i diagram 10 
enligt årets indelning av områden.

Investeringar och lån har minskat

Arbetet med att ta fram ett nytt IT-stöd för 
handläggning av pris och subvention av läkemedel 
och förbrukningsartiklar har försenats. Det nya 
systemet ska skapa förutsättningar för en mer kost-
nadseffektiv ärendehantering och möjliggöra lägre 
drift- och förvaltningskostnader. Nya behov har 
dock föranlett att de ursprungliga kraven inte varit 
tillräckliga. Därför har vi behövt göra flera kom-
pletteringar. Utifrån detta har vi gjort en värdering 
av de kostnader som myndigheten redan har lagt 
ner i projektets och de kostnader som vi inte anser 
är värdeskapande för det framtida systemet har vi 
därför direktavskrivit. 

Diagram 10. Fördelning av kostnader mellan 
TLV:s kärnverksamheter (tkr).
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Verksamhetsområde Prestation

Kostnad 
inkl OH 

2013

Kostnad 
inkl OH 

2012

Kostnad 
inkl OH 

2011

Läkemedel Beslut om pris och subvention  

Nya läkemedel och berednings-
former 

33 358 34 024 32 804

Prisändringsbeslut 4 034 2 239 2 530

Medicinska gaser 113 0 0

37 506 36 263 35 334

Uppföljning av subventionsbe-
slut läkemedel och förbruknings-
artiklar

1 326 2 523 2 213

Omprövningar
ESL 1 274 422 0

Tillväxthormoner 1 881 1 219 0

FSH/LH 1 996 964 0

Interferon beta/Copaxone 1 208 57 0

ADHD-läkemedel 529

DPP4-hämmare 186

Zostavax 949

Förstudier/nedlagda omprövningar 1 350 786 41

Lokala östrogener 3 712 1 901 297

Gauchers sjukdom 292 1 193 1 507

G-CSF 1 483 49 0

Omeprazol 179

Oxikodon 503 1 479

Dopaminagonister (Sifrol) 2 320 581

Malariaprofylax 164 42

Cymbalta (ny prövning i och med 
uppföljning, avslutad 2012)

966

Faktor VIII (blödningsrubbningar) 1 813 1 454

TNF-alfahämmare 31 1 254

Epilepsiläkemedel 39 1 632

Lyrica 82 1 002

Cozaar 1 029

Smärtläkemedel 6

Nexium 168

Cymbalta (avslutad 2010) 49

15 039 12 509 10 541

Utbyte av läkemedel på apotek
Utbyte av läkemedel 8 392 8 819 10 926

Informations- och utbildnings- 
material

4 042 755 0

12 434 9 574 10 926

Reglering av takpriser i utbytes-
grupper

2 277 1 460 2 741

Tabell 5. Kostnader och tid fördelade på prestationer (tkr)
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Verksamhetsområde Prestation

Kostnad 
inkl OH 

2013

Kostnad 
inkl OH 

2012

Kostnad 
inkl OH 

2011
Förbrukningsartiklar Nya förbrukningsartiklar (för att 

jämföra med 2011 behöver Pris-
ändringsbeslut förbruknings- 
artiklar nedan ingå)

3 551 2 442 6 239

Prisändringsbeslut förbruknings-
artiklar (beslut som inte fattas av 
nämnden, mättes inte 2011 utan 
ingick i posten Nya förbruknings-
artiklar ovan)

1 200 1 854 0

Omprövningar övriga  
förbrukningsartiklar

101 178 153

Omprövningar stomi 778 1 169 0

Omprövningar bärsystem 109

Omprövningar infusionspumpar 121 386 0

Omprövningar inhalationsutrustning 2 6 0

Omprövningar teststickor 1 051

Omprövningar diabetes 14

5 862 6 035 7 457

Rättslig process läkemedel och 
förbrukningsartiklar

1 285 3 089 1 200

Apotek Marknadsanalys (inkl. handels- 
marginal och glesbygdsbidrag)

9 396 10 986 8 630

ASAB uppföljning tillsyn 382 373 1 211

Tillsyn 4 953 3 403 3 867

Apoteksföreskrifter 1 115 147 875

Informations- och utbildnings- 
aktiviteter

1 203 0 0

Informationsägare prisinformation 
(kvalitetsarbete för att ge korrekt 
prisinformation)

0 119 509

17 049 15 028 15 092

Tandvård Föreskriftsarbete 5 471 5 848 10 461

Extern utbildning 602 1 606 1 825

Referenspriser 5 403 4 579 353

Uppföljning och analys 5 272 1 994 1 668

Handbok 326 2 018 1 193

17 074 16 045 15 500
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Verksamhetsområde Prestation

Kostnad 
inkl OH 

2013

Kostnad 
inkl OH 

2012

Kostnad 
inkl OH 

2011

Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra hälso- 
ekonomiska bedömningar av  
medicintekniska produkter

6 095 5 551 0

Uppdrag att genomföra häl-
soekonomiska bedömningar av 
läkemedel som används inom 
slutenvården

5 382 4 355 1 562

Uppdrag att utveckla TLV:s roll 
inom tandvårdsområdet

3 374 1 238 0

Uppdrag internationella  
prisjämförelser

0 387 1 681

Uppdrag att bistå i processen med 
att utarbeta en nationell  
läkemedelsstrategi

0 0 4 597

14 852 11 531 7 840

     

124 725 114 102 109 502
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(tkr) NOT 2013 2012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 113 142 107 897

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 278 226

Intäkter av bidrag 3 11 029 5 673

Finansiella intäkter 4 275 306

Summa 124 725 114 102

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -72 502 -64 225

Kostnader för lokaler -6 175 -5 590

Övriga driftkostnader 6 -37 253 -41 836

Finansiella kostnader 7 -122 -71

Avskrivningar och nedskrivningar 8 -8 673 -2 380

Summa -124 725 -114 102

Verksamhetsutfall 0 0

Årets kapitalförändring 0 0

6.1 resultaträkning



50 | TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

ÅRSREDOVISNING 2013 | EKONOMISK REDOVISNING

6.2 balansräkning

(tkr) NOT 2013 2012

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 4 657 9 596

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 10 0 22

Summa 4 657 9 618

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 405 633

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 2 665 1 880

Summa 3 071 2 513

Fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 13 4 415 2 570

Övriga fordringar 54 88

Summa 4 469 2 658

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 14 1 912 1 890

Övriga upplupna intäkter 11 0

Summa 1 923 1 890

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 15 -2 654 -7 029

Summa -2 654 -7 029

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 20 085 24 961

Summa 20 085 24 961

SUMMA TILLGÅNGAR 31 550 34 611

KAPITAL OCH SKULDER
Avsättningar

Övriga avsättningar 16 649 513

Summa 649 513

Skulder m.m

Lån i Riksgäldskontoret 17 7 390 10 461

Skulder till andra myndigheter 2 503 3 169

Leverantörsskulder 9 471 7 630

Övriga skulder 1 304 1 198

Summa 20 668 22 457

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 18 6 384 6 495

Oförbrukade bidrag 19 3 850 5 145

Summa 10 233 11 640

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 31 550 34 611
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Anslag (tkr) NOT
Ing. överfö-
ringsbelopp

Årets till-

delning enl. 

regl. Brev Indragning

Totalt dispo-

nibelt belopp Utgifter

Utgående 

överförings-

belopp

Uo 9 1:3 Ramanslag  
ap.1 Tandvårds- och läke- 
medelsförmåns- verket (ram) 20 7 943 113 333 -4 566 116 710 -113 308 3 402

Summa 7 943 113 333 -4 566 116 710 -113 308 3 402

6.3 anslagsredovisning
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6.4 tilläggsupplysningar

redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets bokföring  

följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 

om myndigheters bokföring samt  

Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och  

allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upp- 

rättad 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 3 januari. Efter brytdagen har 

fakturor överstigande 25 tkr bokförts som  

periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns 

föregående år var 25 tkr.

Kostnadsmässig anslagsavräkning

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. 

o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantags- 

bestämmelsen. Utgående balans år 2012, 914 tkr, har 

år 2013 minskat med 166 tkr.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade 

dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt 

maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 

om minst 25 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd 

som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för internt 

upparbetade immateriella anläggningstillgångar  

(så kallad egenutveckling) är 100 tkr och gränsen för 

förbättringsutgifter på annans fastighet är 250 tkr.

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 tekniska anläggningar 

 Övriga kontorsmaskiner

10 år Inredningsinventarier

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans 

fastighet uppgår till högst den återstående giltighets-

tiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter 

individuell prövning beräknas bli betalda.

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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Ledande befattningshavare

Generaldirektör Lön

Anna Märta Stenberg (t o m maj 2013) 578

Sofia Wallström ( fr o m juni 2013) 568

Insynsråd

Ledarmöter Ersättning Närvarandedagar

Ingrid bengtsson-rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör region skåne
Ledamot Ekonomihögskolans fakultetsstyrelse Lunds Universitet
Ledamot i Odontologiska fakultetsstyrelsen Malmö högskola
Styrelseordförande Skåne Care AB
Styrelseordförande i Regionalt cancercentrum Syd

2 1

sten boström, intressepolitisk ombudsman,  
hälso och sjukvårdsfrågor pro

5 4

carola lemne, Vd och koncernchef praktikertjänst
Styrelseledamot Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Styrelseledamot Getinge AB
Styrelseledamot Investor AB
Styrelseledamot Svenskt Näringsliv
Ledamot Innovationsrådet
Ordförande Uppsala universitet

5 3

Fredrik löndahl, ordförande svenska diabetsförbundet
Styrelseledamot Diabetesförbundet i Helsingborg
Rådman Förvaltningsrätten Malmö

2 1

johan assarson (t.o.m. jun 2013), särskild utredare regeringskansliet
Ordförande Inera AB
Ordförande Södertälje sjukhus AB
Ordförande Apoteket Produktion och Laboratorier AB
Styrelseledamot Oral Care AB
Styrelseledamot MiL Institute

8 2

anne carlsson (t.o.m. jun 2013), ordförande reumatikerförbundet
Styrelseledamot Forska!Sverige
Styrelseledamot Centrum för Molekylär Medicin

2 1

Nämnden för läkemedelsförmåner

Ordinarie ledamöter Ersättning Närvarandedagar

stefan lundgren, ordförande, docent, Gd statisktiska centralbyrån
ledamot i insynsrådet ekonomistyrningsverket

94 7

catarina andersson Forsman, vice ordförande, hälso- och sjuk-
vårdsdirektör i stockholms läns landsting

73 10

elisabeth Wallenius, ordförande i riksförbundet sällsynta diagnoser 26 11
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forts. Ordinarie ledamöter Ersättning Närvarandedagar

Gunnar persson, fd landstingsdirektör i norrbottens läns landsting 20 9

mats bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i landstinget i jönkö-
pings län
Medlem i välfärdsutvecklingsrådet

0 0

susanna Wallerstedt, överläkare/docent i klinisk farmakologi
Sakkunnig i Läkemedelsnämnden på Läkemedelsverket och i
etikprövningsnämnden i Göteborg.

53 12

per carlsson, professor i hälsoekonomi, avdelningschef för hälso- 
och sjukvårdsanalys vid linköpings universitet
Ledamot SBU:s Alertråd
Ledamot Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen

54 10

Ersättare Ersättning Närvarandedagar

ellen Vinge, docent
Ordförande i sektionen för läkemedelslära inom svenska läkaresällskapet
Ordförande i LOK, nätverket för Sveriges Läkemedelskommittéer
Ledamot i Läkemedelsverkets rådgivande läkemedelsnämnd
Revisor i bostadsrättsförening Stobaeus i Lund

22 4

karin lendenius, läkemedelschef i Västra Götalandsregionen
Ledamot i högnivågruppen för nationella läkemedelsstrategin
Vice ordförande i Västra Götalandsregionens läkemedelskommitté
Ordförande i bostradsrättsförening Hasseln 2

8 5

Ingemar eckerlund, hälsoekonom 13 10

stefan back, medicinsk rådgivare i landstinget Gävleborg
Vice ordförande i NLT-gruppen, Sveriges kommuner och landsting
Ordförande i SIL:s förvaltningsråd Inera

17 7

david magnusson, vice förbundsordförande i reumatikerförbundet 6 2

maria landgren, läkemedelschef i region skåne 25 11

Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Ordinarie ledamöter Ersättning Närvarandedagar

stig nyman, ordförande, forsknings- och äldrelandstingsråd  
Stockholms läns landsting

87 3

ann-charlotte sundelin, leg tandläkare, tandvårdschef  
specialisttandvården Västra Götalandsregionen

2 1

barbro Westerholm, riksdagsledamot
Rättsmedicinalverkets insynsråd
Statens Medicinsk-Etiska råd
Ledamot Europeiska Läkemedelskontrollens konsumentråd

9 4

mikael åsell, ph.d, kanslichef eso - expertgruppen för  
studier i offentlig ekonomi

9 4

Ersättare Ersättning Närvarandedagar

tobias nilsson, vice ordförande, Fil. dr, projektledare stockholms 
läns landsting

53 1

hans sandberg, leg. tandläkare, med dr. universitetsadjunkt Insti-
tutionen för odontologi karolinska Institutet

7 3

anders dölling, föredragande riksdagens eu-nämnds kansli
föredragande i Allmänna reklamationsnämnden
föredragande i Valprövningsnämnden

1 0

elin landell, departementsråd arbetsmarknadsdepartementet 1 1
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anställdas sjukfrånvaro 
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i 
förhållande till den sammanlagda ordinarie arbets- 
tiden. 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. 

*Sjukfrånvaro för anställda -29 år lämnades inte år 2012 då 
antalet anställda

i gruppen var lägre än tio och uppgiften därför kunde hänföras till 
en enskild individ.

Sjukfrånvaro 2013 2012

Totalt 1,9 2,4

Andel 60 dagar eller mer 22,7 22,3

Kvinnor 2,3 2,1

Män 1,0 3,1

Anställda          – 29 år 1,0 -*

Anställda 30 år – 49 år 2,1 2,7

Anställda 50 år – 1,6 1,6
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2013 2012

NOT 1 Intäkter anslag

Intäkter av anslag 113 142 107 897

Summa 113 142 107 897

Summa ”Intäkter av anslag” (113 142 tkr) skiljer sig från summa 
”Utgifter” (113 308 tkr) på anslaget Uo 9 1:3. Skillnaden (166 tkr) 
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. 
Denna post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i 
resultaträkningen.

NOT 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 2 226

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 276 0

Summa 278 226

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar avser vidarefaktu-
rerade kostnader avseende Odontologisk riksstämma. Motsvarande 
vidarefakturering år 2012 redovisades som avgifter enligt 4 § avgifts-
förordningen.

NOT 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 11 029 5 673

Summa 11 029 5 673

Specifikation av bidrag:

- Uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar

  av läkemedel inom slutenvården 3 949 4 355

- Uppdrag att utveckla TLV:s roll inom tandvårdsområdet 2 708 1 238

- Uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar 

  av medicintekniska produkter 4 240 -

- Lönebidrag 132 80

Summa 11 029 5 673

NOT 4 Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 275 306

Summa 275 306

NOT 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal)

46 184 42 520

Övriga kostnader för personal 26 318 21 705

Summa 72 502 64 225

Ökade kostnader för personal beror på att anatalet årsarbets- 
krafter ökat från 75 stycken 2012 till 85 stycken 2013

RESULTATRäKNING (tkr)

6.5 noter



 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET | 57 

EKONOMISK REDOVISNING | ÅRSREDOVISNING 2013

2013 2012

NOT 6 Övriga driftkostnader

Kostnader för datatjänster 18 749 12 395

Övriga IT-relaterade kostnader 4 246 14 908

Köp av tjänster 11 458 12 169

Övrigt 2 800 2 363

Summa 37 253 41 836

Jämförelsesiffrorna för ”köp av tjänster” och ”övrigt” år 2012 är  
justerade. Periodiseringsposter avseende datatjänster -80 tkr är 
omfört till posten ”övriga IT-relaterade kostnader” som i sin tur är 
utbrutet från posten ”övrigt” år 2012.

NOT 7 Finansiella kostnader

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 119 68

Övriga finansiella kostnader 3 3

Summa 122 71

NOT 8 Avskrivningar och nedskrivningar

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar 7 898 1 451

Övriga avskrivningar 775 929

Summa 8 673 2 380

Utvecklingen av ett nytt verksamhetssystem har försenats och kom-
pletterande kravställan har varit nödvändig under året. Detta har 
medfört att stora delar av tidigare upparbetade kostnader inte längre 
kan anses värdehöjande för det framtida systemet, och därmed kost-
nadsförts under året.

2013-12-31 2012-12-31

NOT 9 Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 23 273 14 202

Årets anskaffningar 2 959 9 071

Summa anskaffningsvärde 26 232 23 273

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 677 -12 227

Årets avskrivningar -7 898 -1 450

Summa ackumulerade avskrivningar -21 575 -13 677

Utgående bokfört värde 4 657 9 596

NOT 10 Rättigheter och andra immateriella anläggnings-tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 2 336 2 336

Summa anskaffningsvärde 2 336 2 336

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 314 -2 224

Årets avskrivningar -22 -90

Summa ackumulerade avskrivningar -2 336 -2 314

Utgående bokfört värde 0 22

forts. RESULTATRäKNING (tkr)

BALANSRäKNING (tkr)
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2013 2012

NOT 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 042 1 103

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -61

Summa anskaffningsvärde 1 042 1 042

Ingående ackumulerade avskrivningar -409 -141

Årets avskrivningar -228 -268

Summa ackumulerade avskrivningar -637 -409

Utgående bokfört värde 405 633

NOT 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 9 626 9 458

Årets anskaffningar 1 316 361

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -81 -210

Korrigering tidigare år 0 17

Summa anskaffningsvärde 10 861 9 626

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 746 -7 340

Årets avskrivningar -525 -571

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 75 182

Korrigering av tidigare års nedskrivningar 0 -17

Summa ackumulerade avskrivningar -8 195 -7 746

Utgående bokfört värde 2 665 1 880

Varav finansiell leasing 0 0

NOT 13 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 4 138 2 337

Kundfordringar hos andra myndigheter 276 225

Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 8

Summa 4 415 2 570

NOT 14 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 359 1 332

Övriga förutbetalda kostnader 553 558

Summa 1 912 1 890

NOT 15 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -7 943 -11 314

Redovisat mot anslag 113 308 107 963

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -113 333 -112 565

Återbetalning av anslagsmedel 4 566 7 973

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -3 402 -7 943

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats  
mot anslag

Ingående balans 914 979

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -166 -65

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag

748 914

Summa avräkning med statsverket -2 654 -7 029

forts. BALANSRäKNING (tkr)
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NOT 20 Uo 9 1:3 Ramanslag
ap.1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)

Enligt regleringsbrevet disponerar Tandvårds- och läkemedels- 
förmånsverket en anslagskredit på 3 400 tkr. Under 2013 har  
myndigheten inte utnyttjat krediten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får disponera 3 377 tkr av 
det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års till- 
delning 112 565 tkr enligt regleringsbrevet.

Anslaget är räntebärande.

ANSLAGSREDOVISNING

2013 2012

NOT 16 Övriga avsättningar

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Ingående balans 513 390

Årets förändring 135 123

Utgående balans 649 513

NOT 17 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 10 461 5 168

Under året nyupptagna lån 5 607 7 701

Årets amorteringar -8 678 -2 408

Utgående balans 7 390 10 461

Årets ökade amorteringar avser kostnadsföring av egenutvecklat 
verksamhetssystem i enlighet med not 8

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 30 000 20 000

NOT 18 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 508 5 407

Övriga upplupna kostnader 876 1 088

Summa 6 384 6 495

NOT 19 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 3 850 5 145

Summa 3 850 5 145

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet avseende uppdrag

- Uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar  av  
läkemedel inom slutenvården (Socialstyrelsen)

2 934 3 383

- Uppdrag att utveckla TLV:s roll inom tandvårdsområdet  
 (Kammarkollegiet)

916 1 762

Summa 3 850 5 145

forts. BALANSRäKNING (tkr)
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Låneram riksgäldskontoret (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Beviljad 30 000 20 000 14 000 14 000 10 000

Utnyttjad 7 390 10 461 5 168 7 438 8 318

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 3 680

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 275 306 482 60 21

Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter 278 226 167 7 388

Anslagskredit

Beviljad 3 400 3 377 3 340 2 895 2 408

Utnyttjad 0 0 0 0 1 276

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande 3 402 7 943 11 314 7 247 0

varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden (Ej tillämplig)

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 85 75 62 53 45

Medelantalet anställda (st) 89 79 64 56 45

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 364 1 485 1 703 1 619 2 046

Kapitalförändring

Årets 0 0 0 0 0

Balanserad 0 0 0 0 0

6.6 sammanställning över väsentliga  
 uppgifter
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,  
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 14 februari 2014    

Sofia Wallström
Generaldirektör

underskrift
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ordlIsta
AIP – apotekens inköpspris för ett läkemedel.

AKTIV SUBSTANS – det ämne/beståndsdel i ett 
läkemedel som ger det dess medicinska effekt.

APOTEKENS HANDELSMARGINAL – den 
ersättning apoteken får när de säljer receptbelagda 
läkemedel inom högkostnadsskyddet, det vill säga 
skillnaden mellan apotekens inköps- och försälj-
ningspris. 

AUP – apotekens utförsäljningspris för ett  
läkemedel.

BEGRäNSAD SUBVENTION – en typ av subven-
tion där läkemedlet endast är subventionerat för ett 
visst användningsområde eller en viss patientgrupp. 

BEREDNINGSFORM – olika sätt ett läkemedel 
kan intas på, tabletter, injektionsvätskor och plås-
ter är några vanliga exempel.

EXTEMPORELäKEMEDEL – ett läkemedel som är 
specialtillverkat för individanpassad behandling.

FÖRBRUKNINGSARTIKEL – en produkt som be-
hövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller som 
behövs för att en patient själv ska kunna kontroll-
era sin medicinering. 

GENERISKT LäKEMEDEL – en kopia av ett origi-
nalläkemedel. Det har samma aktiva substans som 
originalläkemedlet, likvärdig effekt och i regel ett 
betydligt lägre pris.

GENERELL SUBVENTION – läkemedlet är subven-
tionerat för hela det godkända användningsområdet. 

GODKäND INDIKATION – det sjukdomstillstånd 
ett läkemedel är godkänt att behandla. Godkän-
nandet beslutas av Läkemedelsverket eller Europe-
an Medicines Agency, EMA. 

HÖGKOSTNADSSKYDD – ett skydd för patienten 
mot höga läkemedels- eller tandvårdskostnader 
som subventioneras via statliga medel.

KVALITETSJUSTERADE LEVNADSÅR/ QALY – 
ett mått på livskvalitet definierat som ett nyttovär-
de mellan 0 (död) och 1 (fullt frisk). Beräkningen 
är baserad på individens egen uppskattning av hur 
man mår, sammanvägt med antalet levnadsår.

LAGERBEREDNINGAR – ett extemporeläkemedel 
som tillverkas i större skala.

LICENSLäKEMEDEL – ett läkemedel som inte är 
godkänt på den svenska marknaden, men får an-
vändas efter särskilt tillstånd av Läkemedelsverket.  

LäKEMEDELSFÖRMÅN – de läkemedel som 
ingår i läkemedelsförmånerna har subvention och 
därmed ingår i högkostnadsskyddet. 

ORIGINALLäKEMEDEL – det första godkända 
läkemedlet som innehåller en ny aktiv substans/
verkningsmekanism.

PERIODENS VARA – det läkemedel som TLV 
utsett till periodens billigaste utbytbara läkemedel 
som apoteken ska erbjuda sina kunder.

PARALLELLDISTRIBUERAT LäKEMEDEL –  
läkemedel som godkänts av Europeiska kommis-
sionen och som importeras till Sverige vid sidan av 
försäljningen av originalläkemedlet. 

PARALLELLIMPORTERAT LäKEMEDEL –  
läkemedel som godkänts av Läkemedelsverket som 
importeras till Sverige vid sidan av försäljningen av 
originalläkemedlet. 

REFERENSPRIS – anger vad ett normalpris för en 
tandvårdsbehandling kan vara och är det pris som 
ersättningen i högkostnadsskyddet för tandvård 
beräknas utifrån.

SUBVENTION – den del av kostnaden för ett läke-
medel eller en tandvårdsbehandling som finansie-
ras via gemensamma skattemedel.

UTBYTBARA LäKEMEDEL – läkemedel som Läke-
medelsverket bedömt är medicinskt likvärdiga och 
därmed utbytbara mot varandra. 
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