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ANSÖKAN OM ERSÄTTNING OCH PARTIPRIS INOM REFERENSPRISSYSTEMET FÖR LÄ-
KEMEDELSPREPARAT SOM KRÄVER FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND  
 
 
 
Innehållet i anvisningarna 
 

1 Allmänt 
2 Ifyllande av ansökan 
3 Bilagor till ansökan 

a)  Ersättning inom referensprissystemet 
b)  Utvidgning av ersättning – ny indikation eller upphävande av begränsningen  
c)  Utvidgning av ersättning – ny specialersättning 

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. De här ansökningsanvisningarna tillämpas i situationer då ett läkemedel med 
försäljningstillstånd hör till referensprisgruppen i referensprissystemet, men inte har fastställd 
giltig ersättning, eller då man ansöker om att få utvidga ersättningen för ett preparat som hör till 
referensprissystemet. Man ska ansöka om utvidgad ersättning till exempel då ett preparat med 
grundersättning önskas få även specialersättning eller om man önskar att preparatet skall bli 
ersättningsgillt för en ny indikation eller om man önskar upphäva en begränsning av ersätt-
ningen.      

 
 I situationer då det inte finns någon referensprisgrupp i vilken preparatet kunde upptas (till ex-

empel det första synonympreparatet), ska man utöver ersättning ansöka om fastställande av ett 
skäligt partipris. Separata anvisningar och separat blankett (ansökan om grundersättning, spe-
cialersättning och skäligt partipris för läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd) til--
lämpas vid ansökningsproceduren. 

  
 Innehavaren av försäljningstillståndet för ett läkemedelspreparat ska ansöka om fastställande 

av ersättning och ett skäligt partipris för preparatet hos läkemedelsprisnämnden.  Ansökningen 
består av (en) ansökningsblankett/er och bilagor. I fråga om varje styrka och läkemedelsform 
för ett preparat ifylls en separat blankett men bilagorna tillställs enligt preparat. 
 

  I ansökningsblanketten ingår uppgifter om  
- sökanden 
- preparatet  
- partipriset 
- typ av ansökan  
- bilagor som ingår i ansökan och 
- faktureringsuppgifter för behandlingsavgiften.   
 
Andra utredningar lämnas i bilagorna till ansökan (se anvisning under punkt 3).   

 
Ansökan ska dateras och undertecknas.  
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Ansökan med bilagor lämnas till läkemedelsprisnämnden i elektroniskt format (minnessticka). 
Vid lagring av ansökningsmaterialet bör bifogad anvisning för hur man ska namnge ansök-
ningsdokument (bilaga 1) iakttas. 
    

 
2   Ifyllande av ansökan 
 

En separat blankett ifylls i fråga om varje styrka och läkemedelsform för preparatet.  
 
På blankettens första sida, i övre högra hörn, väljs hurudan ersättning man ansöker om för lä-
kemedelspreparatet. Det finns tre alternativ:  
- fastställande av grundersättning, 
- fastställande av specialersättning och 
- fastställande av grundersättning och specialersättning samtidigt. 

 
Om grundersättning och/eller specialersättning ansöks om i begränsad form ska man förutom 
att välja bland ovan nämnda alternativ kryssa för punkten i fråga. Den föreslagna begränsning-
en definieras under punkt 4 på blanketten.  
 

   Punkt 1 på blanketten. Sökanden 
 
  På blanketten anges följande uppgifter om sökanden: 

- innehavare av försäljningstillståndet för preparatet, 
- sökande, 
- FO-nummer, 
- kontaktuppgifter och  
- kontaktperson som läkemedelsprisnämnden kan kontakta.  

 
Punkt 2 på blanketten. Preparatet 

   
På blanketten ifylls följande uppgifter om läkemedelspreparatet: 
 
- preparatets namn, styrka, läkemedelsform, aktiv läkemedelssubstans, ATC-klass, 
- preparattyp, 
- datum för beviljande av försäljningstillståndet, 
- om preparatet ingår i förteckning över utbytbara läkemedelspreparat Säkerhets- och ut-

vecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), 
- uppgift om existens av och giltighetstid för patent eller tilläggsskydd för patentet och 
- numret för försäljningstillståndet och det nordiska varunumret (Vnr) per förpackning. 

 
Punkt 3 på blanketten. Partipriset 
 
På blanketten ifylls per förpackning 
- det gällande fastställda partipriset (€) och 
- ett förslag till fastställt partipris (€). 
 
Punkt 4 på blanketten. Typ av ansökan 

 
Man väljer typ av ansökan enligt det man ansöker om för preparatet. Till exempel, om man an-
söker om fastställande av grundersättning, väljer man från rullgardinsmenyn ”Grundersättning”. 
De övriga menyerna lämnas tomma. Om man samtidigt ansöker om fastställande av både 
grundersättning och specialersättning, väljer man från rullgardinsmenyn ”Grundersättning och 
specialersättning” och lämnar de övriga menyerna tomma.  
 
Exempel på typer av ansökan som man kan välja bland är: ersättning inom referensprissyste-
met, ny förpackningsstorlek, utvidgning av ersättning och ytterligare styrka.  
 
Ersättning inom referensprissystemet innebär en situation då ersättning söks för ett preparat 
som ska upptas i referensprisgruppen och då ersättning söks för högst samma omfattning som 
har beviljats för andra preparat inom samma referensprisgrupp. Utvidgning av ersättning omfat-
tar såväl att ersättningen utvidgas till en ny indikation som till att begränsningen av ersättning-
en upphävs samt till ny specialersättning.  
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När man ansöker om begränsad grund- och/eller specialersättning uppger man under denna 
punkt den begränsning (ny eller tidigare fastställd) som föreslås. Då man ansöker om utvidgad 
ersättning definierar man i den punkten vad ansökningen om utvidgning av ersättningen inne-
bär, t.ex. förslag till upphävning av begränsningen, ny indikation eller ny specialersättning. 
Specificerad motivering till begränsning eller utvidgning av ersättningen ges i de bilagor till an-
sökan där man anger orsakerna till varför preparatet borde ersättas.  
 
När man ansöker om specialersättning väljer man från förteckningen på blanketten den sjuk-
dom enligt statsrådets förordning för vars behandling preparatet används.  
 
Punkt 5 på blanketten. Bilagor till ansökan 
 
Till ansökan ska fogas alla de utredningar som krävs (se anvisning under punkt 3). På blanket-
ten kryssas för de bilagor som bifogas. Sökanden kan också uppge vilka delar av det material 
som tillsänts läkemedelsprisnämnden i samband med tidigare ansökningar kan användas vid 
behandlingen av ansökningen i fråga. 
 
Punkt 6 på blanketten. Faktureringsuppgifter 
 
För behandlingen av ansökan faktureras den avgift som föreskrivs i social- och hälsovårdsmi-
nisteriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer. 
 
Faktureringsuppgifter ska meddelas i ansökan: 
- Faktureringsadress och 
- namn och kontaktuppgifter för faktureringens kontaktperson (telefonnummer och e-

postadress). 
 
Punkt 7 på blanketten. Samtycke 

 
Med stöd av det samtycke som ges i ansökningsblanketten skickas meddelanden och hand-
lingar som sänds via oskyddade e-postförbindelser till sökandens kontaktpersons e-postadress, 
som anges i punkt 1 i ansökningsblanketten. Läkemedelsprisnämnden överväger från fall till fall 
om handlingarna ska skickas per e-post och nämnden kan i samtliga fall skicka handlingarna 
endast per post. Ett beslut där ett ansökningsärende slutligt avgörs sänds alltid per post. 

 
Det är alltid avsändaren själv som ansvarar för användningen av e-post. Avsändaren av ett e-
postmeddelande ansvarar för att meddelandet är läsbart, att meddelandet har kommit fram 
samt för andra därmed jämförbara omständigheter fram till att avsändaren har fått kännedom 
om att med-delandet har kommit fram på ett lyckat sätt. Läkemedelsprisnämnden meddelar av-
sändaren att ett e-postmeddelande har kommit fram när meddelandet har mottagits. 
 
Punkt 8 på blanketten. Underskrift 
 
Ansökningsblanketten/-blanketterna ska undertecknas. 
 
 

3  Bilagor till ansökan 
 

a) Ersättning inom referensprissystemet  
 

Till ansökan om ersättning för ett läkemedelspreparat som ska upptas i en referensprisgrupp 
ska fogas följande utredningar:  

     
 innehållsförteckning över ansökningen 
 
 sammandrag av den motivering som anförs i ansökan i fråga om ersättningen för prepara-

tet 
 
 indikationer för vilka läkemedelspreparatet har godkänts och för vilka ersättning ansöks om 
 
 giltigt preparatsammandrag 

 
 en kopia av det gällande beslutet om försäljningstillstånd 
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 övriga specificerade utredningar som sökanden anser nödvändiga 
 
     

b) Utvidgning av ersättning – ny indikation eller upphävande av begränsning 
 

Läkemedelsprisnämnden fastställer ersättning för ett läkemedelspreparat i den omfattning som 
anges i det produktsammandrag som gäller vid tidpunkten för beslutet, om inte annat nämns i 
beslutet. Om försäljningstillståndsmyndigheten senare godkänner en utvidgad indikation för lä-
kemedelspreparatet, är preparatet inte automatiskt ersättningsgillt inom den nya indikationen, 
om man inte ansöker om utvidgad ersättning för preparatet hos läkemedelsprisnämnden. Det 
är också fråga om utvidgning av ersättningen om man vill avskaffa en gällande begränsning av 
ersättningen för läkemedelspreparatet. 
 
Då man ansöker om utvidgning av ersättning för ett preparat som redan ingår i referensprissy-
stemet ska man till ansökan bifoga de nedan nämnda mer omfattande utredningarna. Om man 
önskar utvidga preparatets ersättning i en situation då något annat preparat i samma referens-
prisgrupp redan har beviljats ersättning i den omfattning ansökan gäller, ska man ansöka om 
ersättning högst för samma omfattning som de övriga preparaten inom referensprisgruppen 
(ansökningstyp: ersättning inom referensprissystemet) och till ansökan bifogas endast i punkt 
a) nämnda bilagor. 
 
Då man ansöker om utvidgning av ersättningen för en ny indikation eller för avskaffande av gäl-
lande begränsning av ersättning, bifogas till ansökningen förutom de i punkt a) nämnda bila-
gorna även följande utredningar:  

 
 fördelar som man kan uppnå med ersättning jämfört med andra läkemedelspreparat som 

används vid behandling av samma sjukdom och andra behandlingar 
 
- sökanden kan förete bevis på hur patienter har nytta av detta läkemedel och ange för vilka 

patientgrupper preparatet är avsett 
- en jämförelse med andra läkemedel som används vid behandlingen av samma sjukdom 

och/eller andra behandlingar   
 

 kliniskt bedömningsutlåtande av försäljningstillståndsmyndigheten om preparatets nytta 
och risker för den nya indikationen  

 
 en utredning om den genomsnittliga dygnsdosen och om kostnaderna för läkemedelsbe-

handlingen enligt det högsta partipriset och mervärdesskattepliktiga minutförsäljningspriset  
 

- den allmännaste dygnsdosen   
- sökanden kan ge en prisjämförelse av behandlingskostnader för en tidsperiod som är vä-

sentlig med tanke på behandlingen  
 

 en utredning om i vilken mån läkemedlet är ekonomiskt fördelaktigt och om marknadspro-
gnosen jämfört med andra läkemedel som används vid behandlingen av samma sjukdom   
 

- av marknadsprognosen ska framgå den grupp av läkemedelspreparat med densamma in-
dikation inom ramen för vilken läkemedelspreparatet kommer att marknadsföras, vilka mot-
svarande preparat det redan finns inom gruppen och hur användningen av läkemedlet be-
räknas förändras inom gruppen  

- marknadsprognosen anges med minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt 
- en uppskattning av i vilken omfattning läkemedlet skulle ersätta användningen av andra lä-

kemedelssubstanser eller läkemedelspreparat inom gruppen samt om preparatet komplet-
terar en läkemedelsbehandling som redan används  

 
 en hälsoekonomisk utredning  

 
-  en hälsoekonomisk utredning kan fogas till ansökan om ersättning om sökanden anser 

detta behövligt 
-  läkemedelsprisnämnden har gett noggrannare anvisningar om uppgörande av en hälsoe-

konomisk utredning i de anvisningar som finns som bilaga till social- och hälsovårdsmi-
nisteriets förordning om ansökan om ersättning  
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 en motiverad uppskattning av försäljningen av läkemedlet på basis av det högsta partipri-
set och minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt samt en uppskattning av antalet 
patienter som använder preparatet   

- den realiserade försäljningen från de två föregående åren  
- en uppskattning av försäljningen i partipriser (€) och av minutförsäljningen inklusive mer-

värdesskatt (€) under innevarande år samt under de tre kommande åren enligt läkemedels-
form, styrka och förpackning samt som totalförsäljning av preparatet 

- Försäljningsuppskattningarna ska anges både i fråga om totalförsäljningen och om den 
nya indikationen så att man uppskattar den nya indikationens andel (€ / %) av försäljningen 

- försäljningsuppskattningen gäller den försäljning för vilken ersättning utgår på basis av 
sjukförsäkringslagen 

- en uppskattning av antalet patienter som använder preparatet ges för innevarande år och 
för de tre kommande åren   

- för anmälan om uppgifter om försäljning och antalet patienter kan man använda de tabell-
underlag som finns på läkemedelsprisnämndens webbsidor   

 
 

c) Utvidgning av ersättning – ny specialersättning 
 
Då man anhåller om specialersättning i sådana fall då preparat med samma läkemedel eller lä-
kemedelskombination inte berättigar till specialersättning enligt statsrådets förordning om den 
sjukdomen, bifogas till ansökningen förutom de i punkterna a) och b) nämnda bilagorna 
även följande utredningar: 
 

  Ett motiverat förslag om läkemedelspreparatets nödvändighet 
 
 sjukdomens art 
 
 varför just detta läkemedelspreparat behövs vid behandlingen av ifrågavarande långvarig 

och svår sjukdom och för vilka patientgrupper  
 
 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 verkan  

 
 En utredning om läkemedlets terapeutiska värde som bevisats i undersökningar och praktik  
 
 forskningsbaserade bevis 

 
- sammandrag av resultaten av kliniska undersökningar med preparatet 
- försäljningstillståndsmyndighetens kliniska bedömningsutlåtande där man utvärderar 

undersökningar som utförts och/eller publicerats före beviljandet av försäljningstillstånd   
 utlåtande av rapportören och co-rapportören för kommittén för humanläkemedel vid 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA, committee for human medicinal products 
(CHMP), rapporteur’s and co-rapporteur’s clinical assessment report) eller 

 kliniskt bedömningsutlåtande av referensmedlemslandet i ansökningar enligt erkännan-
deförfarande eller decentraliserat förfarande (mutual recognition procedure (MRP) or 
decentralised marketing authorisation applications, reference member state’s (RMS) cli-
nical assessment report)  

 
-  nya undersökningar som behandlar det preparat eller den specialersättningsgilla indikation 

som ansökan gäller och som har publicerats efter det att försäljningstillståndet beviljats 
 nya originalundersökningar som har publicerats i kvalitetsgranskade vetenskapliga tid-

skrifter (original article/original study, peer review journal); ifall undersökningar som in-
går i dokumentationen om försäljningstillstånd publiceras i ett senare skede behöver 
dessa inte tillställas om det inte finns sådant nytt material i dem som myndigheten inte 
utvärderat 

 behandlingens effekt bevisas främst i randomiserade kontrollerade studier med pri-
mära effektmått som har klart acceptabla resultatvariabler (randomised controlled trial 
(RCT), primary endpoint) 

 undersökningar i vilka det preparat som ansökan gäller har jämförts med andra prepa-
rat med samma indikation, om sådana har gjorts (active treament, comparative treat-
ment studies)  



 Anvisningar för ansökan MLVH 1.1.2020 

  

 öppna undersökningar  
 översikter som kombinerar olika forskningsmaterial (review article, meta-analysis); det 

är dock önskvärt att ursprungliga undersökningar bifogas ansökan i stället för översik-
ter och analyser  

 åsiktsartiklar 
  om det finns rikligt med material som publicerats efter det att försäljningstillståndet be-

viljats, ska man ange publikationerna i en prioritetsordning och meddela tydligt vilka 
som är de viktigaste, främsta artiklarna; vid utvärderingen av materialet ska uppmärk-
samhet fästas på artikelförfattarnas bindningar och i vilka tidningar resultaten publice-
rats  

 
-  det nya preparatets terapeutiska värde bedöms i jämförelse med andra läkemedelsprepa-

rat och/eller behandlingsalternativ med samma indikation  
 

 erfarenhet av användning 
 

- en utredning om omfattningen och erfarenheten av användning av preparatet som ansökan 
gäller; i första hand försäljningstillståndsmyndighetens bedömningsutlåtanden om perio-
diska säkerhetsöversikter (EMEA/RMS assessment report for periodic safety uppdate re-
port (PSUR)) 

 omfattning i vilken preparatet används i Finland and annanstans i världen 
 uppgifter om patientexponering och försäljning i Finland och globalt samt hur upp-

gifterna ha uppskattats eller beräknats 
 länder där preparatet har försäljningstillstånd och i vilka det har släpps ut på mark-

naden 
 skadeverkningar som anmälts efter det att försäljningstillståndet beviljats, gruppe-

rade i kända och icke kända samt i allvarliga och icke allvarliga  
 ändringar som gjorts i preparatets säkerhet efter det att försäljningstillståndet bevil-

jats 
 uppgifter om pågående undersökningar beträffande preparatet 
 uppgifter om undersökningar med preparatet som publicerats  
 myndighetens utlåtanden ska omfatta tiden från beviljandet av försäljningstillstånd 

till inlämnandet av ansökan om specialersättning; om alla ovan nämnda frågor inte 
har behandlats i myndighetens bedömningsutlåtanden kan de uppgifter som ingår i 
säkerhetsöversikter tillställas utöver utlåtandet som separata bilagor 

 
 dosering 
 
- dosering av läkemedlet vid sjukdom eller indikation som berättigar till specialersättning; 

motivering om doseringen eller administreringssättet enligt förslaget avviker från uppgifter-
na i preparatsammandraget eller från vad som använts i undersökningar som bifogats an-
sökan  

 
 behandlingsrekommendationer och systematiska översikter 
 
- det terapeutiska värdet kan bevisas med behandlingsrekommendationer 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)   

 
 utlåtanden av finländska experter kan fogas till ansökan; experternas bindningar ska nog-

grant redogöras för 
 
  En utredning om kostnaderna för och den ekonomiska nyttan av läkemedelsbehandling 

 
 en specificerad utredning om behandlingskostnaderna i partipris och i  minutförsäljnings-

pris inklusive mervärdesskatt när man använder normal dosering   
 
 behandlingskostnaderna i jämförelse med specialersatta preparat eller behandlingar som 

finns på marknaden för behandling av samma sjukdom (behandlingskostnaden för en tids-
period som är väsentlig med tanke på behandling, t.ex. för ett års tid, i minutförsäljningspris 
med normal dosering) 
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 i fråga om en hälsoekonomisk utredning hänvisning till den utredning som lämnats in i 
samband med ansökan om grundersättning och partipris om denna är tämligen färsk, eller 
en ny hälsoekonomisk utredning om sökanden anser att detta är befogat  

 
Marknadsprognos 

 
 en uppskattning av försäljningen av läkemedlet med specialersatta preparat och totalför-

säljningen under innevarande år samt under de tre följande åren efter det att läkemedlet 
godkänts att omfattas av specialersättning; i fråga om ett nytt preparat en uppskattning om 
hur specialersättningen skulle påverka försäljningen av preparatet  

 
 av marknadsprognosen ska framgå den grupp av läkemedelspreparat med motsvarande 

indikationer inom ramen för vilken läkemedelspreparatet kommer att marknadsföras som 
specialersatt, vilka motsvarande preparat det redan finns i gruppen och om hur använd-
ningen av läkemedlet beräknas förändras inom gruppen; marknadsprognosen ges med 
minutförsäljningspriser inklusive mervärdesskatt 

 
 en bedömning om i vilken mån läkemedelspreparatet skulle ersätta användningen av 

andra läkemedelssubstanser eller läkemedelspreparat i gruppen samt om preparatet kom-
pletterar en läkemedelsbehandling som redan används  

 

5   Sändning av ansökan 
 

Ansökan med bilagor tillställs 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.  
 
Dokument Filens namn Lagrings-  

form 
- Följebrev och eventuellt blanketter som gäller förtroendefullhet  
 

Följebrev pdf 

- Ansökningsblankett/-blanketter  
 

Ansökningsblankett pdf 

 
Bilagor till ansökan (från ansökningsblanketten): 
Dokument Filens namn Lagrings-  

form 
- Innehållsförteckning över ansökningen 
 

Innehållsförteckning pdf 

Följande bilagor till ansökan om grundersättning lagras som en fil: 
 
- Sammandrag av den motivering som anförts i ansökan i fråga 

om ersättningen för preparatet och förslaget till ett partipris  
 
- Indikationer för vilka läkemedelspreparatet har godkänts och 

för vilka grundersättning ansöks 
 
- Fördelar som man kan uppnå med ersättning jämfört med 

andra läkemedelspreparat som används vid behandlingen av 
samma sjukdom och andra behandlingar 

 
- En utredning om den genomsnittliga dygnsdosen och om 

kostnaderna för läkemedelsbehandlingen enligt det föreslagna 
partipriset och minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt 
som föranleds på basis av denna 

 
- En utredning om läkemedlets ekonomiska nytta och om mark-

nadsprognosen i jämförelse med andra läkemedel som an-
vänds vid behandlingen av samma sjukdom 

 
- Övriga utredningar som läkemedelsprisnämnden krävt i sitt 

föregående beslut 
 

Ansökningspromemoria pdf 

Om det därutöver är fråga om ansökan om specialersättning ska även följande bilagor lagras i filen Ansöknings-
promemoria:  
 
- Ett motiverat förslag om i vilken mån läkemedelspreparatet är nödvändigt och ekonomiskt fördelaktigt  

o om det är fråga om ett läkemedelspreparat som ersätts till 100 procent för den del som överstiger den lä-
kemedelsspecifika självriskandelen, ska man lämna in en utredning om läkemedlets korrigerande eller er-
sättande verkan 

 
- En utredning om läkemedelspreparatets terapeutiska värde 
 
- De doseringar som används vid behandlingen med läkemedelspreparatet, behandlingskostnaderna med pre-

paratet i jämförelse med de specialersatta preparat på marknaden som används vid behandlingen av samma 
sjukdom samt en marknadsprognos om kostnadseffekter som ett godkännande av ansökan om specialersätt-
ning skulle medföra  

 
- En specificerad utredning om kostnaderna för läkemedelsbehandling och de fördelar som därmed kan uppnås 

samt en utredning om preparatets ställning i förhållande till alternativa läkemedels- eller andra behandlingar 
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Dokument Filens namn Lagrings-  
form 

- Gällande preparatsammandrag 
 

Preparatsammandrag pdf 

- Kliniskt bedömningsutlåtande av försäljningsmyndigheten 
 

Kliniskt bedömningsutlåtande  pdf 

- En hälsoekonomisk utredning 
 

Hälsoekonomisk utredning pdf 

- En motiverad uppskattning av försäljningen av läkemedlet på 
basis av det föreslagna partipriset och minutförsäljningspriset 
inklusive mervärdesskatt samt en uppskattning av antalet pati-
enter som använder preparatet  

 

Försäljningsuppskattningar  
[man kan använda det tabellun-
derlag som finns på läkemedels-
prisnämndens webbplats för 
anmälan om uppgifter] 
 

xls 

- Läkemedelspreparatets andra handelsnamn och gällande 
partipriser samt grunderna för ersättning för läkemedlet i andra 
länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

 

Priser i EES-länder  
[man kan använda det tabellun-
derlag som finns på läkemedels-
prisnämndens webbplats för 
anmälan om uppgifter] 
 

xls 

- Kopia av det gällande beslutet om försäljningstillstånd 
 

Försäljningstillstånd pdf 

- Andra specificerade utredningar som sökanden anser nöd-
vändiga 

Andra utredningar som namngi-
vits ändamålsenligt  
[t.ex. expertutlåtanden ”Expertut-
låtande_Släktnamn”] 
 

pdf 

- Källförteckning 
 

Källförteckning pdf 

- Källor osv. På sätt som anges i källförteck-
ningen [Den första författaren i 
källan, eller om källorna har num-
rerats, numret först, samt den 
första författaren, t.ex. 
”Källa_Släktnamn” eller 
”Källa_1_Släktnamn”] 

pdf 

   
Övriga dokument: 

Dokument Filens namn Lagrings-  
form 

- Komplettering till ansökningsmaterialet (innan behandlingen av 
ansökan inleds)  

 

Namnet på kompletterad fil + 
_komplettering  
[t.ex. ”Försäljningsuppskattning-
ar_komplettering]  
 

pdf 

- Ytterligare utredning (under behandlingen av ansökan) 
 

Ytterligare utredning pdf 

- Sökandens genmäle till Fpa:s utlåtande 
 

Genmäle till Fpa:s utlåtande pdf 

- Sökandens genmäle till expertgruppens utlåtande 
 

Genmäle till expertgruppens utlå-
tande 

pdf 
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