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Utkom från trycket 

den 5 juli 2018 

Föreskrifter 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 13 juni 2018. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskriver med stöd av 4 a, 

4 b, 12 och 21 §§ förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner 

m.m. i fråga om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrif-

ter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara 

läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.1 att 3 d, 3 e och 7 §§ ska ha 

följande lydelse. 

 

3 d §2   För parenterala läkemedel fattar Tandvårds- och läkemedels-

förmånsverket beslut om indelningen i förpackningsstorleksgrupper.  

Som underlag inför beslut inhämtar Tandvårds- och läkemedelsför-

månsverket Läkemedelsverkets bedömning, om det inte är obehövligt. 

Indelning enligt sådant beslut tillämpas på utbytet på öppenvårdsapo-

teken från och med månaden efter att beslutet fattades. Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket kan komma att ändra beslutet om förutsätt-

ningarna för beslutet ändras eller det i övrigt kommer fram särskilda 

skäl för en ändring. 

 

3 e §3   Om särskilda skäl föreligger kan Tandvårds- och läkemedels-

förmånsverket även i andra fall än sådana som omfattas av 3 d § fatta 

beslut om indelningen i förpackningsstorleksgrupper inom en viss ut-

bytesgrupp. Indelning enligt sådant beslut gäller istället för den indel-

ning som följer av bilagan till dessa föreskrifter. Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverket kan komma att ändra beslutet om 

förutsättningarna för beslutet ändras eller det i övrigt kommer fram 

särskilda skäl för en ändring. 

                                                      

1 Författningen omtryckt HSLF-FS 2017:63. 
2 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:63. 
3 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:63. 
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7 §   Beslut om prisändringar tillämpas på öppenvårdsapoteken från 

och med månaden efter beslutsmånaden. Fastställda priser gäller tills 

ett nytt prisbeslut börjar tillämpas. Månaden efter beslutsmånaden ut-

gör prisperioden. 

 

_____________  

 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2018. 

 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

 

 

 

SOFIA WALLSTRÖM 

   Karin Lewin 
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