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ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN   

ERSÄTTNING OCH PARTIPRIS FÖR  
 KLINISKT NÄRINGSPREPARAT 
   

 
 
 
ANSÖKAN OM ERSÄTTNING OCH SKÄLIGT PARTIPRIS FÖR KLINISKT NÄRINGSPREPARAT  
 
 
 
Innehållet i anvisningarna 

 
1 Allmänt 
2 Ifyllande av ansökan 
3 Bilagor till ansökan 

a) Ersättning och partipris 
b) Förhöjning av partipriset 

4 Sändning av ansökan 
 
 
 
1 Allmänt 

 
  Ersättning och ett skäligt partipris för kliniskt näringspreparat kan ansökas hos läkemedelspris-

nämnden. Ersättning för kliniska näringspreparat kan utgå om de används vid behandlingen av en 
svår sjukdom för att ersätta för eller komplettera kosten eller dess del. Om de sjukdomar vid vars 
behandling kostnaderna för kliniska näringspreparat ersätts till 40 eller 65 procent bestäms i statsrå-
dets förordning.  

 
  Ansökningen, som tillställs läkemedelsprisnämnden, består av (en) ansökningsblankett/er och bila-

gor till ansökan. I fråga om varje preparatform för ett preparat ifylls en separat blankett men bila-
gorna tillställs enligt preparat. 
 

 Ansökningsblanketten innehåller uppgifter om 
- sökanden 
- preparatet 
- partipriset 
- typ an ansökan 
- bilagor som ingår i ansökan och 
- faktureringsuppgifter för behandlingsavgiften. 
 
Andra utredningar, såsom motivering till ansökan, försäljningsuppskattningar samt uppgifter om pri-
ser och ersättning i andra ESS-länder, lämnas i bilagorna till ansökan (se anvisning under punkt 3). 
 
Ansökan ska dateras och undertecknas.  
 
Ansökan med bilagor lämnas till läkemedelsprisnämnden i elektroniskt format (minnessticka). Vid 
lagring av ansökningsmaterialet bör bifogad anvisning för hur man ska namnge ansökningsdoku-
ment (bilaga 1) iakttas. 
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2 Ifyllande av ansökan 
 

 En separat blankett ifylls i fråga om varje styrka och preparatform för preparatet.  
 

På blankettens första sida, i övre högra hörn, väljs vad som ansöks om för det kliniska näringsprepa-
ratet. Det finns två alternativ: 
- fastställande av ersättning och skäligt partipris och   
- förhöjning av det partipris som utgör grund för ersättning.  
 
Punkt 1 på blanketten. Sökanden 
 
På blanketten anges följande uppgifter om sökanden:  
- sökande, 
- FO-nummer, 
- kontaktuppgifter och 
- kontaktperson som läkemedelsprisnämnden kan kontakta. 
 
Punkt 2 på blanketten. Preparatet 
 
På blanketten anges följande uppgifter om det kliniska näringspreparatet:  
- namnet på preparatet, 
- preparatform, 
- tillverkaren, 
- importören och 
- förpackningsstorlekar. 

 
Punkt 3 på blanketten. Partipriset 
 
På blanketten anges enligt förpackning: 
- det gällande fastställda partipriset (€) och 
- ett förslag till fastställt partipris (€). 

 
Punkt 4 på blanketten. Typ av ansökan 
 
Typen av ansökan väljs enligt vad som söks för preparatet. Till exempel, om man ansöker om fast-
ställande av ersättning och skäligt partipris, väljer man från rullgardinsmenyn ”Ersättning och skäligt 
partipris”. Menyn ”Förhöjning av partipris” lämnas därvid tom.  
 
Exempel på typer av ansökan som man kan välja bland är: nytt preparat, ny preparatform, förnyad 
ansökan, förhöjning av partipriset. 
 
Därtill väljer man från förteckningen på blanketten den sjukdom enligt statsrådets förordning vid vars 
behandling preparatet används.  
 
Punkt 5 på blanketten. Bilagor till ansökan 
 
Till ansökan ska fogas alla utredningar som krävs (se anvisning under punkt 3). På blanketten krys-
sas för de bilagor som bifogas. 
 
Punkt 6 på blanketten. Faktureringsuppgifter 
 
För behandlingen av ansökan faktureras den avgift som föreskrivs i social- och hälsovårdsministeri-
ets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer. 
 
Faktureringsuppgifter ska meddelas i ansökan: 
- Faktureringsadress och 
- namn och kontaktuppgifter för faktureringens kontaktperson (telefonnummer och e-postadress). 
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Punkt 7 på blanketten. Samtycke 
 
Med stöd av det samtycke som ges i ansökningsblanketten skickas meddelanden och handlingar 
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 avsändaren 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 och partipris    
 
 innehållsförteckning över ansökningen 

 
 sammandrag av den motivering som anförs i ansökan i fråga om ersättningen för preparatet och 

förslaget till skäligt partipris 
 
 ett motiverat förslag till ersättning för det kliniska näringspreparatet i fråga om den sjukdom som 

sökanden föreslår, en utredning om användningsändamålet samt ett specificerat och motiverat 
förslag till ett skäligt partipris 

 
 en motiverad uppskattning av försäljning av preparatet på basis av det föreslagna partipriset  

 
- de försäljningsuppskattningar som givits i föregående ansökan och den realiserade försäljning-

en under giltighetstiden för det i beslutet fastställda priset; om den uppskattning som givits i fö-
regående ansökan avsevärt avviker från de realiserade försäljningarna, ges en utredning om 
orsaken till avvikelsen 

- en uppskattning av försäljningen av preparatet i partipriser (€) under innevarande år samt un-
der de tre kommande åren enligt preparatform och förpackning samt som totalförsäljning av 
preparatet 

- man kan använda de tabellunderlag som finns på läkemedelsprisnämndens webbsidor för an-
mälan om försäljningsuppgifter 

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

 
 varudeklaration 

 
 de gällande partipriserna och grunderna för ersättning för preparatet i andra länder inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
 
- partipriserna för alla förpackningsstorlekar dvs. apotekens inköpspris (inte ex factory -priset) i 

EES-länderna  
 partipriserna anges i euro så att man använder de valutakurser som är i kraft vid tidpunkten 

för ansökan 
 uppgifterna anges även i fråga om de förpackningsstorlekar som inte marknadsförs i Finland 
 man kan använda det tabellunderlag som finns på läkemedelsprisnämndens webbsidor för 

anmälan om priser i ESS-länderna 
- Om prisuppgifter inte presenteras om EES-länderna, ska en adekvat utredning ges om avsak-

naden av dessa 
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- som bilaga ges en specificerad utredning om huruvida preparatet ersätts i andra EES-länder; i 
utredningen uppges om preparatet omfattas av ersättningssystemet samt redogörs för ersätt-
ningssystemets struktur, t.ex. om det är fråga om ett procentbaserat eller kostnadsbaserat er-
sättningssystem, referensprissystem eller vinstkontrollsystem 

  
 Andra möjliga utredningar 

 
- övriga utredningar som läkemedelsprisnämnden krävt i sitt föregående beslut 
- övriga specificerade utredningar som sökanden anser nödvändiga 
 till exempel en utredning om forsknings-, produktutvecklings- och tillverkningskostnaderna 

för preparatet till den del sökanden vill åberopa dessa eller ett expertutlåtande, där exper-
tens bindningar tydligt framgår (se anvisning om expertutlåtande och exempel på anmälan 
om bindningar på läkemedelsprisnämndens webbsidor). 

 
 

b) Förhöjning av partipriset 
 
När man ansöker om förhöjning av det fastställda skäliga partipriset för ett preparat ska man fram-
lägga ett specificerat och motiverat förslag till ett nytt skäligt partipris. Som stöd för ansökan lämnas 
en utredning om ändringar av varaktig natur som skett under den tid partipriset varit i kraft och som 
inverkar på preparatets prisbildning. Till ansökan ska också fogas de bilagor som nämns under 
punkt a) i tillämpliga delar; man ska t.ex. redogöra för hur en prishöjning skulle ändra försäljnings-
uppskattningarna.  
 

 
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 

 



Anvisningar för ansökan RV 1.1.2020 

 5 

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 förtroen-

defullhet 
 

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 ersättning lagras som en fil: 
 
- Sammandrag av den motivering som anförts i ansökan i 

fråga om ersättningen för det kliniska näringspreparatet 
och förslaget till ett partipris  

 
- Ett motiverat förslag till ersättning för det kliniska nä-

ringspreparatet i fråga om den sjukdom som sökanden 
föreslår, en utredning om användningsändamålet samt 
ett specificerat och motiverat förslag till ett skäligt parti-
pris 

 

Ansökningspromemoria pdf 

- Varudeklaration 
 

Varudeklaration pdf 

- En motiverad uppskattning om försäljning av preparatet 
på basis av det föreslagna partipriset 

 

Försäljningsuppskattningar  
[man kan använda det tabellun-
derlag som finns på läkemedels-
prisnämndens webbsidor för anmä-
lan om uppgifter] 
 

xls 

- De gällande partipriserna och grunderna för ersättning 
för preparatet i andra länder inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES)  

 

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

xls 

- Andra möjliga utredningar Andra utredningar som namngivits 
ändamålsenligt  
[t.ex. expertutlåtanden ”Expertutlå-
tande_Släktnamn”] 
 

pdf 

- Källförteckning 
 

Källförteckning pdf 

- Källor osv. På sätt som anges i källförteckning-
en [Den första författaren i källan, 
eller om källorna har numrerats, 
numret först samt den första förfat-
taren, t.ex. ”Källa_Smith” eller 
”Källa_1_Smith”] 

pdf 
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Ovriga dokument: 
Dokument Filens namn Lagrings-  

form 
- Komplettering till ansökningsmaterialet (innan behand-

lingen av ansökan inleds)  
 

Namnet på kompletterad fil + 
_komplettering  
[t.ex. ”Försäljningsuppskattningar_ 
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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