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Så här sätter TLV takpriser 
Vi sänker priset på originalläkemedel med 65 procent när konkurrens av billigare utbytbara 
läkemedel har uppstått. Syftet är jämnare låga priser på utbytbara generiska läkemedel och en 
mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 

Bilden nedanför visar de olika stegen fram tills vi beslutar om nytt takpris i en utbytesgrupp. 

 

Takpriset utgörs av priset i AIP (apotekens inköpspris) per enhet, till exempel per tablett. 
Takpriset avrundas till två decimaler. 

Tidpunkt A 
Generisk konkurrens uppstår för ett originalläkemedel. Generisk konkurrens definieras som 
att två läkemedel som marknadsförs av olika företag finns tillgängliga i en utbytesgrupp. 

Priset på originalläkemedlet noteras vid denna tidpunkt och är det pris som TLV sedan 
kommer beräkna ett nytt takpris utifrån. 

Period B 
Priskonkurrens mellan läkemedel leder till lägre priser 
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Tidpunkt C 
Kriterierna för att vi ska fastställa ett takpris i en utbytbarhetsgrupp är uppfyllda (kan tidigast 
inträffa 4 månader efter att generisk konkurrens uppstått): 

• Priset på ett läkemedel ska ha sjunkit med 70 procent av originalets 
ursprungspris i utbytbarhetsgruppen och 

• Generika ska ha funnits på marknaden och sålts under minst fyra månader. 

Period D 
Om kriterierna är uppfyllda införs ett takpris som sätts till 35 procent av originalets 
ursprungspris. Denna process löper över 3 månader. 

1. Preliminära takpriser tas fram och publiceras 
Dag 15 (cirka): Vi publicerar en lista med preliminära takpriser, där vi redogör vilka nya 
takpriser TLV avser att fastställa under efterföljande månad. I listan framgår vilka priser TLV 
utgått ifrån vid sina beräkningar. Berörda företag ges möjlighet att komma med synpunkter. 

2. Fastställda takpris publiceras 
Dag 10 (cirka): Vi publicerar de fastställda takpriser som TLV har beslutat om. Dessa gäller 
för ansökningar som inkommer under den innevarande månaden. 

Efter att fastställda takpriser är publicerade ges berörda företag med produkter vars pris 
överstiger det takpriserna möjlighet att komma in med ansökningar om prissänkningar under 
tak eller om utträde ur högkostnadsskyddet. 

3. De nya takpriserna börjar gälla 
I början av månaden upprättar TLV prissänkningsärenden för de förpackningar för vilka 
företaget inte begärt prissänkning eller utträde som ligger över det fastställda takpriset. 

TLV beslutar om de ansökningar om prisändring som inkommit under månad 2, samt de 
prissänkningar som TLV har inlett. 

Dag 10 (cirka): Företag med förpackningar för vilka TLV beslutat om prissänkningar delges 
beslut. 

Period E 

De nya fastställda takpriserna tillämpas fortsättningsvis. 

 


