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Föreskrifter om e-tjänsten Ansökan om pris och 
subvention; 

beslutade den 12 december 2013. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 21 § 
förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. följande;  
 
Tillämpningsområde  

1 § I dessa föreskrifter ges bestämmelser om Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets e-tjänst Ansökan om pris och subvention. 
Föreskrifterna gäller ansökningar enligt lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. som görs i enlighet med  

−Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som 
förskrivs i födelsekontrollerande syfte,  

−Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) 
om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, eller  

−Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (LFNFS 2003:2) 
om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m.  

Föreskrifterna gäller vidare för anmälningar om tillgänglighet enligt 13 § 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av 
läkemedel m.m. 

Föreskrifterna gäller även för ärenden hos Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket enligt 10 och 13 §§ lagen om läkemedelsförmåner 
m.m. 
 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter avses med  

direktåtkomst  användares åtkomst till egna ansökningar, 
anmälningar och ärenden i e-tjänsten Ansökan 
om pris och subvention, 

e-legitimation sådan giltig e-legitimation som anges i bilagan, 
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e-tjänsten Ansökan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets  
e-tjänst Ansökan om pris och subvention,  

företag  den som är behörig att göra en ansökan, 
anmälan och ha ärenden hos Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, inklusive landsting. 

 

Tillträde till e-tjänsten Ansökan 

3 § Tillträde till e-tjänsten Ansökan ges endast användare som har legitimerat 
sig med e-legitimation och som har givits rätt att företräda ett företag hos 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.  

Användare hos en juridisk person som har representation i Sverige ska 
legitimera sig med e-legitimation eller e-tjänstelegitimation.  

För juridisk person som saknar representation i Sverige tillhandahåller 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kostnadsfri legitimering med 
certifikat. 

De e-legitimationer som stöds i e-tjänsten framgår av bilagan. 
 
Format och direktåtkomst till e-tjänsten Ansökan 

4 § En ansökan, anmälan eller annan handling får överföras elektroniskt till 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket endast om handlingen  

1. har upprättats eller bifogas med stöd av e-tjänsten Ansökan, 
2. har sådant format och sådan struktur att Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket kan ta emot, läsa och bevara handlingen, och  
3. överförs med stöd av e-tjänsten Ansökan. 
Ett företag får ha direktåtkomst till uppgifter om egna ärenden i databasen 

om företaget använder e-tjänsten Ansökan och legitimering sker med 
användande av en e-legitimation. 
 
5 § Ett sökande företag, genom en person som givits rätt att företräda 
företaget hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kan skriva under en 
elektronisk handling som kräver underskrift om det sökande företaget 
använder e-tjänsten Ansökan och den skrivs under med användande av en e-
legitimation. 
  
Föreläggande om underskrift 

6 § Även om förutsättningarna i 5 § anses uppfyllda kan företaget enligt 10 § 
tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) föreläggas att bekräfta ansökan 
med en egenhändigt undertecknad handling. 
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Föreläggande vid brist  

7 § Om en handling har en brist så att den inte kan hanteras elektroniskt får 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket förelägga företaget att skicka 
handlingen på nytt.  
 
                          
 
Denna författning träder i kraft den 14 februari 2014. 

 
 

 
TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 
 
 
 
STEFAN LUNDGREN   
  Leif Lundquist 
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Bilaga 

 
 
Följande e-legitimationer kan användas i e-tjänsten: 

a) Svenska e-legitimationer från BankID, Nordea eller Telia. 
b) E-tjänstelegitimation från Steria AB.  
c) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets eget certifikat. 
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