
 

Datum Diarienummer 1 (1) 

2014-01-14 3646/1213  

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm 

Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se 

Org. nr 202100-5364 

 
 

 
 
 

 

 
Enligt sändlista 

Förslag till nytt datum för ikraftträdande för TLV:s föreskrifter med 

anledning av e-tjänsten Ansökan om pris och subvention  

 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kommer att införa ett nytt 

verksamhetssystem och har tidigare remitterat förslag till ny föreskrift om e-tjänsten Ansökan 

om pris och subvention, samt följdändringar i flera av TLV:s föreskrifter med anledning av 

detta. TLV remitterade även förslag till några förenklingar i föreskriften TLVFS 2008:2 om 

ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte. 

Samtliga dessa förslag remitterades tillsammans med en konsekvensutredning. 

 

Samtliga dessa föreskrifter har beslutats och träder i kraft den 14 februari 2014. TLV har nu 

beslutat att flytta fram lanseringen av det nya verksamhetssystemet och den nya e-tjänsten. 

Datum för ikraftträdande behöver därmed också flyttas fram från den 14 februari 2014 till den 

14 april 2014 för följande föreskrifter eller paragrafer i föreskrifter: 

 

1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:5) om e-tjänsten 

Ansökan om pris och subvention, 

2.  3 och 6 §§ i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:6) 

om ändring i (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som 

förskrivs i födelsekontrollerande syfte, 

3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:7) om ändring i 

(TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel 

m.m., samt 

4. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:8) om ändring i 

(TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar. 

 

TLV översänder härmed förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd. 

TLV har beslutat att inte göra någon konsekvensutredning av dessa ändringar eftersom en 

konsekvensutredning av de materiella förslagen har remitterats tidigare.  

 

Synpunkter på förslagen ska vara TLV tillhanda senast den 24 januari 2014. 



 

   

   

 

Skicka gärna ert yttrande med e-post till registrator@tlv.se med kopia till ulrika.ternby@tlv.se 

/ mikael.hedberg@tlv.se. Ange vårt dnr 3646/2013 i svaret.  

 

 

 

Frågor under remisstiden kan ställas till Ulrika Ternby, 08-568 427 28, ulrika.ternby@tlv.se 

 och Katarina Berglund, 08-568 427 08, katarina.berglund@tlv.se. 

 

 

 

 

Leif Lundquist 

Chefsjurist 

 

Bilagor 

 Sändlista 

 Föreskriftsförslag 
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Sändlista 
 

Apotekarsocieteten     apotekarsocieteten@swepharm.se 

 

Apotekarsällskapet     ordforande@apotekarsallskapet.se 

 

Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL  info@apl.se 

 

Apotekens Service AB     info@apotekensservice.se 

 

 

 

Farmaciförbundet     farmaciforbundet@farmaciforbundet.se 

 

Föreningen för generiska Läkemedel   kenneth.nyblom@generikaforeningen.se  

 

Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO  hso@hso.se 

 

 

 

Innovativa mindre Life Sciencebolag   iml@lif.se 

 

Kommerskollegium     kommerskollegium@kommers.se 

 

Konkurrensverket     konkurrensverket@kkv.se 

 

Konsumentverket     konsumentverket@konsumentverket.se 

 

Oriola       info@oriola.se 

 

 

 

Läkemedelshandlarna     info@lakemedelshandlarna.se 

 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF   info@lif.se 

 

Läkemedelsverket     registrator@mpa.se 

 

Näringslivets Regelnämnd, NNR   info@nnr.se 

 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO  info@pro.se 

 

Praktikertjänst AB     webmaster@ptj.se 
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Regelrådet      regelradet@regelradet.se 

 

Socialstyrelsen     socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  

 

Svensk Dagligvaruhandel    info@svenskdagligvaruhandel.se 

 

Svensk Egenvård     info@svenskegenvard.se 

 

Svensk Handel     info@svenskhandel.se 

 

Svenska Läkarsällskapet     anna.borgstrom@sls.se 

 

Svenskt Näringsliv     infocenter@svensktnaringsliv.se 

 

Sveriges Apoteksförening    info@sverigesapoteksforening.se 

 

Sveriges Farmacevtförbund    post@farmacevtforbundet.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting   info@skl.se 

 

Sveriges Konsumenter    info@sverigeskonsumenter.se 

 

Sveriges Läkarförbund    info@slf.se 

 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF   info@spfpension.se 

 

 

 

Swedish Medtech     info@swedishmedtech.se 

 

Swedish Labtech     swedishlabtech@branschkansliet.se 

 

Tamro AB      tamroab.info@tamro.com 

 

Vårdförbundet      info@vardforbundet.se 

 

Unimedic      christer.ahlberg@unimedic.se 

 

Svensk informationsdatabas för läkemedel,  silinfo@inera.se 

SIL 
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Tandvårds- och läkemedels- 

förmånsverkets författningssamling 
ISSN 2000-5520 

 
 
Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter  
(TLVFS 2013:5) om e-tjänsten Ansökan om pris och 
subvention; 

beslutade den 30 januari 2014. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 21 § 

förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. att Tandvårds- och 

läklemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:5) om e-tjänsten 

Ansökan om pris och subvention ska träda ikraft den 14 april 2014.  

 

__________ 

 

Denna författning träder i kraft den 14 februari 2014. 

 

 

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

 

 

 

STEFAN LUNDGREN   

  Leif Lundquist 

  

TLVFS 2014:x 
Utkom från trycket 

den xx februari 2014 
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Tandvårds- och läkemedels- 

förmånsverkets författningssamling 
ISSN 2000-5520 

 
 
Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter  
(TLVFS 2013:6) om ändring i Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna 
råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om 
läkemedel och varor som förskrivs i födelse-
kontrollerande syfte; 

beslutade den 30 januari 2014. 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 21 § 

förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. att 3 och 6 §§ i 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:6) om 

ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna 

råd (TLVFS 2008:2) ska träda i kraft den 14 april 2014. 

 

  

__________________ 

 

 

Denna författning träder i kraft den 14 februari 2014. 

 

 

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

 

 

 

 

STEFAN LUNDGREN   

  Leif Lundquist 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLVFS 2014:x 
Utkom från trycket 

den xx februari 2014 
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Tandvårds- och läkemedels- 

förmånsverkets författningssamling 
ISSN 2000-5520 

 
 
Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter  
(TLVFS 2013:7)  om ändring i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna 
råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara 
läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.;  

beslutade den 30 januari 2014. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 12 § 

förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. att Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:7) om ändring i 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av 

läkemedel m.m. ska träda i kraft den 14 april 2014. 

 

                          

 

Denna författning träder i kraft den 14 februari 2014. 

 

 

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

 

 

 

SOFIA WALLSTRÖM   

  Leif Lundquist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLVFS 2014:x 
Utkom från trycket 

den xx februari 2014 
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Tandvårds- och läkemedels- 

förmånsverkets författningssamling 
ISSN 2000-5520 

 
 
Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter  
(TLVFS 2013:8) om ändring i Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter  
(TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention 
för förbrukningsartiklar;  

beslutade den 30 januari 2014. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 21 § 

förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. att Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:8) om ändring i 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om 

ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar  ska träda i kraft den 

14 april 2014.  

  
                          

 

Denna författning träder i kraft den 14 februari 2014. 

 

 

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

 

 

 

STEFAN LUNDGREN   

  Leif Lundquist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLVFS 2014:x 
Utkom från trycket 

den xx februari 2014 

 


