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ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 
 
LÄKEMEDELSPREPARAT SOM  
KRÄVER SPECIALTILLSTÅND 
 

 
 
 

ANSÖKAN OM GRUNDERSÄTTNING, SPECIALERSÄTTNING OCH SKÄLIGT PARTIPRIS 
FÖR LÄKEMEDELSPREPARAT SOM KRÄVER SPECIALTILLSTÅND  
 
 
SÖKANDEN ÄR TILLVERKARE, IMPORTÖR ELLER LÄKEMEDELSPARTIHANDEL 
 
 
Anvisningarnas innehåll 
 
1 Allmänt 

2 Ansökningsblankett 

3 Utredningar som ska presenteras i ansökan 

• Innehållsförteckning 

• Specificerat och motiverat förslag om ersättning och partipris 

o sammanfattning av grunderna för ersättning av preparatet och det föreslagna partipriset 

o terapeutiskt värde 

o vid ansökan om specialersättning en sammanfattning av preparatets nödvändighet och 

korrigerande eller ersättande verkan 

o utredning om kostnaderna för läkemedelsbehandlingen och i vilken mån behandlingen är 

ekonomiskt fördelaktig 

o försäljningsuppgifter och antal patienter 

o priser och ersättning i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) 

• Produktresumé 

• Utredningar som krävs i det föregående beslutet 

• Övriga utredningar 

• Källor 

4 Sändning av ansökan 

 
 

1 Allmänt 
 
För att kunna betala ersättning för ett läkemedelspreparat enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), ska det 

finnas ett gällande beslut av läkemedelsprisnämnden om att preparatet är ersättningsgillt och har ett partipris. 

Läkemedelsprisnämndens beslut om ersättning och partipris för läkemedelspreparat som kräver specialtill-

stånd är tidsbundna.  
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Tillverkaren, importören eller läkemedelspartihandeln kan hos läkemedelsprisnämnden ansöka om ersättning 

och ett skäligt partipris för ett läkemedelspreparat som expedieras med specialtillstånd vilket avses i 21 f § i 

läkemedelslagen (395/1987). Sökanden kan också vara en patient eller ett apotek på patientens vägnar, varvid 

separata anvisningar tillämpas vid ansökningsproceduren.  

 

Ansökan består av en eller flera ansökningsblanketter och utredningar som presenteras som stöd för ansökan. 

I fråga om varje styrka och läkemedelsform för ett preparat ifylls en separat blankett men utredningarna tillställs 

enligt preparat. Ett gällande beslut om patientspecifikt eller temporärt specialtillstånd beviljats av Säkerhets- 

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) förutsätts innan ansökan om ersättning och partipris 

sänds till läkemedelsprisnämnden. 

 

Ansökan med bilagor lämnas till läkemedelsprisnämnden i elektroniskt format (minnessticka). Ansöknings-

handlingarna namnges i enlighet med bilaga 1 till denna anvisning. 

 

 

2  Ansökningsblankett 
 
En separat blankett ifylls i fråga om varje styrka och läkemedelsform för preparatet. 

 
Ansökningsblanketten innehåller uppgifter om 

• sökanden, 

• preparatet, 

• partipriset, 

• typ av ansökan, 

• utredningar som bifogats ansökan, 

• faktureringsuppgifter för behandlingsavgiften och 

• samtycke till användning av e-post. 

 

Anvisningar för ifyllande av blankett: 

Blankettavsnitt Anvisningar för ifyllande 

 På blankettens första sida, i övre vänstra hörnet, väljs hurdan ersättning och hur-

dant partipris man ansöker om för läkemedelspreparatet. 

 

Det finns tre alternativ: 

• fastställande av grundersättning och skäligt partipris, 

• fastställande av specialersättning och skäligt partipris och 

• fastställande av grundersättning, specialersättning och skäligt partipris. 
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Blankettavsnitt Anvisningar för ifyllande 

Punkt 1.  

Sökanden 

På blanketten ifylls följande uppgifter om sökanden: 

• sökande, 

• sökandens FO-nummer, 

• kontaktuppgifter och 

• kontaktperson som läkemedelsprisnämnden kan kontakta. 

 

Punkt 2. 

Preparatet 

På blanketten ifylls följande uppgifter om preparatet: 

• preparatets namn, styrka och läkemedelsform, aktiva läkemedelssubstans  

och ATC-klass, 

• tillverkare, 

• partihandel,  

• uppgift om giltighetstid för patent eller tilläggsskydd för patent eller anteck-

ningen ”inget giltigt patent” och 

• förpackningsstorlek. 
 

Punkt 3. 

Partipriset 

På blanketten ifylls per förpackning 

• det gällande fastställda partipriset (€) och 

• ett förslag till fastställt partipris (€) 
 

Punkt 4.  

Typ av ansökan 

Typen av ansökan väljs i rullgardinsmenyn enligt vad som söks för preparatet. Till 

exempel, om man ansöker om fastställande av grundersättning och skäligt parti-

pris, väljer man från rullgardinsmenyn ”Grundersättning och skäligt partipris”. De 

övriga menyerna lämnas tomma. Om man samtidigt ansöker om fastställande av 

både grundersättning och specialersättning väljer man från rullgardinsmenyn 

”Grundersättning, specialersättning och skäligt partipris” och lämnar de övriga me-

nyerna tomma. Exempel på typer av ansökan som man kan välja bland är: ny 

ansökan, förnyad ansökan, ytterligare styrka och ytterligare läkemedelsform.  

 

När man ansöker om specialersättning väljer man från förteckningen på blanketten 

den sjukdom enligt statsrådets förordning vid vars behandling specialersättning an-

söks om. 
 

Punkt 5.  

Bilagor till ansökan 

I ansökan ska alla de utredningar som krävs i punkt 3 i dessa anvisningar presen-

teras. De utredningar som bifogas kryssas för på blanketten. 
 

Punkt 6. Fakture-

ringsuppgifter 

För behandlingen av ansökan faktureras den avgift som föreskrivs i social- och 

hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda 

prestationer. 
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Faktureringsuppgifter ska meddelas i ansökan: 

• Faktureringsadress och 

• namn och kontaktuppgifter för faktureringens kontaktperson (telefonnummer 

och e-postadress.) 

 

Punkt 7.  

Samtycke 

Meddelanden och handlingar som med stöd av det samtycke som getts på ansök-

ningsblanketten tillställs via e-post via en oskyddad e-postförbindelse, sänds till e-

postadressen för sökandens kontaktperson som anges i punkt 1 på ansöknings-

blanketten. Läkemedelsprisnämnden överväger sändning av handlingar via e-post 

från fall till fall, och nämnden kan i samtliga fall sända handlingarna endast per 

post. Det beslut genom vilket ett ansökningsärende slutgiltigt löses sänds alltid per 

post. 

 

Användning av e-post sker alltid på avsändarens eget ansvar. Avsändaren ansva-

rar för att meddelandet är läsbart, att meddelandet når fram och för andra 

jämförbara omständigheter, tills avsändaren har fått uppgift om att meddelandet 

har nått mottagaren. Läkemedelsprisnämnden meddelar avsändaren att med-

delandet har kommit fram efter att meddelandet har tagits emot. 

 

Punkt 8.  

Underskrift 

Ansökningsblanketten/-blanketterna ska dateras och undertecknas. 

 

 

 

3 Utredningar som ska presenteras i ansökan 
 
I en ansökan om ersättning och ett skäligt partipris för ett läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd ska 

följande utredningar presenteras: 

 

Utredning Precisering 

Innehållsförteckning  Innehållsförteckning för ansökan 

 

Specificerat och moti-

verat förslag om 

ersättning och parti-

pris 

Sammanfattning av grunderna för ersättning av preparatet och det föreslagna par-

tipriset 

 

Antal specialtillstånd och utredning om prisbildningen 

• utredning om antalet gällande specialtillstånd (patientspecifikt eller temporärt)   

• utredning och beräkning om omständigheter som inverkar på prisbildningen 
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Utredning Precisering 

 Terapeutiskt värde 

• preparatsammandrag  

- till exempel ett preparatsammandrag som godkänts i ett annat land  

• indikationer, för vilka ersättning ansöks om för läkemedelspreparatet 

• utredning om nyttan som uppnås genom ersättningen jämfört med andra läke-

medelspreparat och andra behandlingar som används för behandling av 

samma sjukdom 

- sökanden kan förete bevis på hur patienter har nytta av detta läkeme-

del och ange för vilka patientgrupper det är avsett  

- en jämförelse med läkemedel och/eller andra behandlingar som an-

vänds vid behandlingen av samma sjukdom 

 

Vid ansökan om specialersättning en sammanfattning av preparatets nödvändig-

het och korrigerande eller ersättande verkan 

• ett motiverat förslag om läkemedelspreparatets nödvändighet 

o sjukdomens art 

o varför just detta läkemedelspreparat behövs vid behandlingen av ifrågava-

rande långvarig och svår sjukdom och för vilka patientgrupper  

o om det är fråga om ett läkemedelspreparat som ersätts till 100 procent för 

den del som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen, ska man 

lämna in en utredning om läkemedlets korrigerande eller ersättande ver-

kan 

• en utredning om läkemedlets terapeutiska värde som bevisats i undersök-

ningar och praktik  

o forskningsbaserade bevis 

- sammandrag av resultaten av kliniska undersökningar med prepara-

tet; publikationer, rapporter osv. fogas till ansökan som bilaga  

- det nya preparatets terapeutiska värde bedöms i jämförelse med 

andra läkemedelspreparat och/eller behandlingsalternativ med 

samma indikation 

o erfarenhet av användning 

- en utredning om omfattningen och erfarenheten av användning av pre-

paratet som ansökan gäller  

o dosering 

- dosering av läkemedlet vid sjukdom eller indikation som berättigar till 

specialersättning; motivering om doseringen eller administreringssät-

tet enligt förslaget avviker från uppgifterna i preparatsammandraget 

eller från vad som använts i undersökningar som bifogats ansökan 
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Utredning Precisering 

 o behandlingsrekommendationer och systematiska översikter 

- det terapeutiska värdet kan bevisas med behandlingsrekommendat-

ioner och systematiska översikter som fås från en pålitlig, oberoende 

källa, om de behandlar det preparat eller den indikation som ansökan 

gäller (t.ex. Duodecim, Gängse vård, NICE, Cochrane)  

 

Utredning om kostnaderna för läkemedelsbehandlingen och i vilken mån behand-

lingen är ekonomiskt fördelaktig 

• utredning om den genomsnittliga dygnsdosen och om kostnaderna för läke-

medelsbehandlingen enligt det föreslagna partipriset och 

minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt som föranleds på basis av 

dygnsdosen 

o normal dosering eller den mest använda dygnsdosen 

o behandlingskostnaden för en tidsperiod som är väsentlig med tanke på 

behandling 

• behandlingskostnaderna inom de indikationer som ansökan gäller jämfört med 

ersättningsgilla preparat på marknaden som används för behandling av 

samma sjukdom 

• hälsoekonomisk utredning 

o en hälsoekonomisk utredning kan bifogas ansökan, om sökanden anser 

att utredningen är motiverad 

o på läkemedelsprisnämndens webbsidor finns närmare anvisningar om ge-

nomförandet av en hälsoekonomisk utredning 

 

Försäljningsuppgifter och antal patienter 

• en uppskattning av försäljningen av preparatet med det föreslagna partipriset 

och minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt samt en uppskattning av 

antalet patienter som använder preparatet 

o försäljningsuppskattningarna presenteras per läkemedelsform, styrka och 

förpackning samt som totalförsäljning av preparatet (€) 

o uppskattningarna av försäljningen och antalet patienter ges för inneva-

rande år och för de två följande åren 

o uppskattningarna gäller den försäljningen som ersätts på basis av sjukför-

säkringslagen 

• realiserad försäljning som ersatts enligt sjukförsäkringslagen under beslutets 

giltighetstid 

o de försäljningsuppskattningar som givits i föregående ansökan och den 

realiserade försäljningen under giltighetstiden och under det innevarande 

året per läkemedelsform, styrka och förpackning samt som totalförsälj-

ning av preparatet (€) 
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Utredning Precisering 

 o om de realiserade försäljningarna betydligt avviker från den uppskattning 

som givits i föregående ansökan, ges en utredning om orsaken till avvikel-

sen  

• tabellunderlaget på läkemedelsprisnämndens webbsidor ska användas för in-

lämnande av uppgifter om försäljning och antal patienter 

 

 Priser och ersättning i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet (EES) 

• andra handelsnamn, gällande partipriser, grunderna för ersättning samt för-

säljningstillstånd för läkemedlet i de andra EES-länderna 

o om partipriserna (dvs. apotekens inköpspris) inte är tillgängliga, anges ex 

factory -priserna för förpackningarna 

o om prisuppgifter inte presenteras om EES-länderna, ska en adekvat utred-

ning ges om avsaknaden av dessa 

o partipriserna anges i euro med användning av de valutakurser som är i 

kraft vid tidpunkten för ansökan  

o uppgifterna anges även i fråga om de förpackningar som inte marknads-

förs i Finland 

o en utredning om preparatets ersättning i andra EES-länder; i utredningen 

uppges om läkemedlet omfattas av ersättningssystemet samt redogörs för 

preparatets ersättningsandel och ersättningsgrund 

o en utredning om i vilka EES-länder preparatet säljs som ett preparat som 

kräver försäljningstillstånd och i vilka som ett preparat som kräver special-

tillstånd 

• tabellunderlaget på läkemedelsprisnämndens webbsidor ska användas för in-

lämnande av uppgifter om priser och ersättning i EES-länderna 

 

Utredningar som 

krävs i det föregående 

beslutet 

Utredningar som läkemedelsprisnämnden krävt i sitt föregående beslut 

 

Övriga utredningar Andra utredningar som sökanden anser vara nödvändiga, till exempel 

• expertutlåtande, av vilket expertens bindningar ska framgå tydligt (se anvis-

ning om expertutlåtande och exempel på anmälan om bindningar på 

läkemedelsprisnämndens webbsidor) 

• utredning om förändringar som har skett under giltighetstiden för det gällande 

beslutet t.ex. förändringar i behandlingspraxis, nya kliniska undersökningar, ny 

data om erfarenhet av användningen  

• specificerad utredning om forsknings-, produktutvecklings- och tillverknings-

kostnaderna för preparatet till den del sökanden vill åberopa dessa 
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Utredning Precisering 

Källförteckning Källförteckningen ska innehålla alla källor som hänvisas till i ansökan. Av förteck-

ningen ska det framgå vilka källor som har bifogats med ansökan, vilka som har 

lämnats in enbart i elektroniskt format och vilka källor som inte har lämnats in. 

 

Källor 

 

Till ansökan ska i princip bifogas alla källor som använts, med undantag för källor 

som finns fritt tillgängliga på internet. För dessa ska noggrann källhänvisning och 

hyperlänk anges. Mycket omfattande källor kan sändas enbart som elektroniska 

filer eller till de delar som de använts. 

 

Källorna ska anges i en logisk ordning, till exempel i den ordning de förekommer 

eller i alfabetisk ordning. 

 

Om källan är omfattande ska sidnumret, numret på tabellen eller motsvarande 

anges. 

 

 
4 Sändning av ansökan 

 
Ansökan med bilagor sänds till läkemedelsprisnämnden. 

 

 

Postadress: 

Läkemedelsprisnämnden 

PB 33 

00023 Statsrådet 

 

Besöksadress: 

Statsrådets kanslis registratorskontor 

Riddaregatan 2 B 

00170 Helsingfors 
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BILAGA 1. Anvisning för hur ansökningsdokument ska namnges 
 
Varje dokumenthelhet som nämns i kolumnen Dokument lagras som en fil och namnges på sätt som nämns 
i kolumnen Filens namn. 
 
Filens namn Dokument Lagrings- 

form 
Följebrev Följebrev och eventuellt blanketter som gäller förtroende-

fullhet 
 

pdf 

Ansökningsblankett Ansökningsblankett/-blanketter 
 

pdf 

Innehållsförteckning Innehållsförteckning för ansökan 
 

pdf 

Ansökningspromemoria Följande utredningar lagras som en fil: 
 
• sammanfattning av grunderna för ersättning av prepa-

ratet och det föreslagna partipriset 
• antal gällande specialtillstånd (patientspecifikt eller tem-

porärt)  
• terapeutiskt värde 
• vid ansökan om specialersättning en sammanfattning 

av preparatets nödvändighet och korrigerande eller er-
sättande verkan 

• utredning om kostnaderna för läkemedelsbehandlingen 
och i vilken mån behandlingen är ekonomiskt fördelaktig 

• sammanfattning av försäljningsuppgifterna och priserna 
i EES-länderna 

• utredningar som läkemedelsprisnämnden krävt i sitt fö-
regående beslut 

 

pdf 

Försäljningsuppgifter och antal 
patienter  
 

Försäljningsuppgifter och antal patienter 
 
• tabellunderlaget på läkemedelsprisnämndens webbsi-

dor ska användas för inlämnande av uppgifter 
 

xls 

Priser i EES-länder  
 

Priser och ersättning i andra EES-länder 
 
• tabellunderlaget på läkemedelsprisnämndens webbsi-

dor ska användas för inlämnande av uppgifter 
 

xls 

Produktresumé Gällande produktresumé 
 

pdf 

Hälsoekonomisk utredning 
 

Hälsoekonomisk utredning 
 

pdf 

Andra utredningar som 
namngivits ändamålsenligt  
[till exempel expertutlåtanden ”Ex-
pertutlåtande_Efternamn”] 
 

Andra utredningar som sökanden anser vara nödvändiga pdf 

Källförteckning Källförteckning 
 

pdf 

På det sätt som nämns i källför-
teckningen [till exempel 
”Källa_Efternamn”] 

Källor pdf 

 
 


