
 

  1 (4) 

   

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm 

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

Org. nr 202100-5364 

 
 

E-beslut 

 
Vissa av TLV:s beslut skickas elektroniskt. Istället för vanliga brev i brevlådan skickas 
beslutsbrev för ärendetyperna prishöjning till och med tak, prissänkning samt utträde digitalt 
via e-post. Besluten kan även  sökas fram via funktionen ”Våra ärenden” i webbapplikationen 
e-ansökan. För att du ska få dina beslut elektroniskt måste du göra din ansökan  via e-
ansökan. 
 
Nedan följer en beskrivning hur detta fungerar.  
 

1. Skicka in ansökan via webbapplikationen e-ansökan 

Om du inte redan har tillgång till e-ansökan måste du först ansöka om att få åtkomst till e-
ansökan. Mer information om detta finns på vår webbplats: www.tlv.se/eansokan 
 
När du skickar in en ansökan via e-ansökan får du ett diarienummer direkt som du kan 
referera till i dina kontakter med TLV. I några få undantagsfall (exempelvis om något system 
hos TLV ligger nere) generas ett kvitto istället för ett diarienummer som du kan spara ned på 
din dator. Ansökan är mottagen av TLV även när du får ett kvitto istället för ett 
diarienummer. Ditt diarienummer kommer att visas under ”Våra ärenden”. 
 

2. Beslut 

När ett beslut har fattats gällande prishöjning till och med tak, prissänkning eller utträde 
skickas beslutsbrevet ut via e-post. Därför är det viktigt att du anger en korrekt e-
postadress när du skickar in en e-ansökan av typerna som nämndes ovan. 
Beslutsbreven kommer inte att skickas ut via vanlig post för dessa ärendetyper. Dessa 
beslutsbrev distribueras via e-post samt via funktionen ”Våra ärenden” i webbapplikationen 
e-ansökan. Beslutsbreven för övriga ärenden skickas ut via vanlig post. 
 
När ett beslut har fattats läggs också beslutsbrevet in i  ”Våra ärenden” där du kan söka upp 
det. Nedan beskriver vi hur funktionen ”Våra ärenden” fungerar. 

 

3. Våra ärenden 

När du har skickat in en e-ansökan kan du se den under ”Våra ärenden”. Längst ned på 
startsidan i e-ansökan hittar du länken för att öppna sidan ”Våra ärenden”. 
 

http://www.tlv.se/eansokan
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Bild 1. ”Våra ärenden” är markerat i rött. 

 

4. Ärendefliken 

När du har klickat på länken ”Våra ärenden” kommer du till fliken ”Ärenden”. Här visas 
samtliga ärenden som du skickat in via e-ansökan. Enbart diarienumren för ärendetyperna 
prishöjning till och med tak, utträde samt prissänkning blir klickbart när beslut tagits 
(beslutsbrevet visas när du klickar på diarienumret). Genom att ange ett datum i rutan för 
sök ärenden kan du avgränsa vilka ärenden som visas i listan. Du  bläddrar framåt och bakåt i 
listan genom att klicka på siffrorna längst ned på sidan. 
 
Du kan ändra sortering på listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.  
 
 

 
Bild 2. Våra ärenden, de ärenden som har ett beslutsbrev blir klickbara 
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Du kan anpassa  vilka kolumner som ska visas på denna sida genom att klicka på fliken 
”Inställningar”, och kryssa i de fält som du vill visa i listan. Default inställning är de 
kolumner som visas i bild 2 ovan. 
 

5. Produktfliken 

Under fliken ”Produkter” kan du ta fram en lista på beslutsbrev och inskickade ärenden 
baserat på produktnamn. Ange namnet på den produkt du vill titta på för att se resultatet i 
listan. 
 
I likhet med ärendefliken så kan du sortera listan genom att klicka på de olika 
kolumnrubrikerna och anpassa vad du vill se genom att klicka på inställningar. 
 
 

 
Bild 3. Våra produkter, för att visa en lista med produkter så skriver du in ett produktnamn eller en del av ett 
produktnamn. 

 

6. Inställningar 

 Under fliken ”Inställning” kan du anpassa vad som visas under ärende-  respektive 
produktfliken. 
 
Du kan välja att visa följande fält på ärendefliken: 

 Diarienummer (visas alltid) 

 Inskickatdatum (visas alltid) 

 Beslutsdatum 

 Ikraftträdandedatum 

 Ärendetyp 
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 Produkttyp 

 Status 
 
Du kan välja att visa följande fält under produktfliken: 

 Produkt 

 Styrka 

 Förpackningsstorlek 

 Varunummer (visas alltid) 

 Ärendetyp 

 Ikraftträdandedatum (visas alltid) 

 AUP efter beslut 

 AIP 

 Produkttyp 

 Status 
 

Behöver du hjälp eller har frågor kontakta TLV: 

 Telefon Svarstjänst: 08 568 420 50  
 

 E-post funktionsbrevlåda: flis@tlv.se  
 

mailto:flis@tlv.se

