
Omprövad subvention av teststickor för 
diabetiker



Bakgrund
• Teststickorna har haft ett betydligt lägre pris i 

landstingens upphandlingar än i läkemedels-
förmånerna vilket indikerat att de varit för högt 
prissatta

• Flera landsting samt SKL har efterfrågat en översyn 
av teststickssortimentet 

• Teststickorna har stora försäljningsvolymer, 2010 
uppgick försäljningen till cirka 600 miljoner inom 
läkemedelsförmånerna



Följande teststickor ingår inte längre i 
läkemedelsförmånerna

Produkt Vnr
• Ascensia Autodisc Cross Pharma 296301 
• Bayer Ascensia Elite * 202048
• Bayer AUTODISC 280545
• BM-Test Glycemie 1-44 Cross Pharma 284331
• DANA Diabecare 205700
• EuroFlash Cross Pharma 201355
• Everyx3 magasin 220060 
• Excel G 290387
• FreeStyle Cross Pharma 201356
• FreeStyle Medartuum 201717
• Gluco Touch Cross Pharma 201357 
• GlucoSure Plus 202215
• HemoCue Home Glucose 201165
• One Touch Ultra Cross Pharma 201613
• One Touch Ultra Medartuum 201880

fortsättning på nästa sida > 



Produkt Vnr
• Precision 201369
• Precision Plus 285171
• Precision Plus 200115
• Precision Xtra Plus Cross Pharma 201359
• SensoCard Glucose teststickor * 204410
• TRUEone systemkit 220601

* Kvar för synskadade

Produkterna har uteslutits då företagen inte har visat att de 
är kostnadseffektiva till det befintliga priset

Beslutet träder ikraft 1 oktober 2011



Vad innebär beslutet?
• Teststickor som utesluts ur förmånssystemet kan 

patienten inte få subventionerade inom 
läkemedelsförmånerna 

• Landstingen kan upphandla teststickor och 
tillhandahålla dessa kostnadsfritt till patienterna även 
om teststickorna inte längre ingår i 
läkemedelsförmånerna



Sammanfattning
TLV har omprövat subventionen av teststickor för 
diabetiker i läkemedelsförmånerna. Omprövningen har
resulterat i att de tidigare nämnda teststickor inte
längre kommer att subventioneras och därmed utesluts 
de ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober 2011.



Det här gör TLV
kortfattat om TLV:s uppdrag



TLV är en myndighet under
Socialdepartementet som:
• beslutar om pris på och    

subvention av läkemedel och   
förbrukningsartiklar

• beslutar om subvention av
tandvård

• bidrar till god service och 
tillgänglighet på apotek

Vårt mål är att få ut mesta möjliga 
hälsa för skattepengarna

Det här gör TLV



Våra syften 
Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för de
skattepengar som går till läkemedel, 
förbrukningsartiklar och tandvård. 

Vi  ska bidra till god tillgänglighet och service på
apotek, utan att läkemedelskostnaderna för patient 
och landsting stiger

Våra beslut frigör skattepengar som kan 
användas till andra angelägna områden inom 
hälso- och sjukvården.



Våra beslutskriterier

När vi beslutar om en produkt ska subventioneras
tar vi bland annat hänsyn till:

• kostnadseffektivitet
• behovs- och solidaritetsprincipen
• människovärdesprincipen



Vi beslutar om nya läkemedel och 
omprövar redan fattade beslut

• Läkemedelsföretag ansöker hos oss om pris och 
subvention för nya produkter i högkostnadsskyddet. 

• Efter utredning fattar vi beslut om den ska ingå i 
högkostnadsskyddet.

• Vi går fortlöpande igenom det subventionerade 
sortimentet av läkemedel och förbrukningsartiklar 
för att pröva om produkterna ska få behålla sin 
subvention. 

Tidplan och information på 
www.tlv.se/genomgang
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