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ANSÖKAN OM ERSÄTTNING OCH PARTIPRIS  
FÖR LÄKEMEDELSPREPARAT SOM KRÄVER 
SPECIALTILLSTÅND 
  
SÖKANDEN ÄR TILLVERKARE, IMPORTÖR 
ELLER LÄKEMEDELSPARTIHANDEL

Grundersättning och partipris

Specialersättning och partipris

Grundersättning, specialersättning och partipris

Ankomstdatum

Diarienr

1. Sökande

ATC-klass

Sökande

Kontaktperson

Postadress

FO-nummer

Telefonnummer Telefax

E-postadress

Läkemedelspreparatets namn

Styrka

Läkemedelsform

Aktiv substans

Tillverkare

Giltighetstiden för patentet eller tilläggsskyddet för patentet upphör (dd.mm.åååå)

2. Preparat

Förpacknings- 
storlek

3. Partipris Gällande 
fastställt 
partipris, €

Förslag till 
partipris, €
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Importör

Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet, Finland  Besöksadress: Kyrkogatan 14, 00170 Helsingfors 
Telefon:  +358 295 16001   Webbsida:  www.hila.fi 
Telefax:  +358 9 698 1191
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4. Typ av 
     ansökan

Sjukdom / -ar varom bestäms i statsrådets förordning och för vars behandling specialersättning ansöks om:

Hypofysär diabetes

Bristfällig sköldkörtelfunktion

Diabetes, insulinbehandling

Kroniska koagulationsrubbningar

Kongeniala rubbningar i ämnesomsättningen

Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen

Agammaglobulinemi

Bristfällig funktion i hypofysens framlob

Aplastisk anemi

Svårt nedsatt könskörtelfunktion

Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi

Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad

Prostatacancer

Bröstcancer

Glaukom

Beteendestörningar vid mental retardation

Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar

Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd

Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar

Multipel skleros

Myasthenia gravis

Perniciös anemi och annan malabsorption av B12-vitamin

Bristfällig bisköldkörtelfunktion

Bristfällig binjurebarkfunktion

Högre specialersättning
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Grundersättning och partipris

Specialersättning och partipris

Grundersättning,specialersättning och partipris

Svår anemi i samband med njurinsufficiens

Uremi som förutsätter dialysbehandling

Blåsformigt eksem

Generell erytrodermi

Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens

Sarkoidos

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning

Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni

Gynekologiska cancerformer

Följdtillstånd av transplantation
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5. Bilagor till 

    ansökan
Innehållsförteckning över ansökan

Sammandrag av de grunder som anförs i ansökan i fråga om ersättning och förslag till ett partipris för preparatet

Preparatsammandrag

Indikationer för vilka läkemedelspreparatet har godkänts och för vilka grundersättning ansöks om

Den nytta som man kan uppnå med ersättningen i jämförelse med andra läkemedelspreparat och andra behandlingar 
som används vid behandlingen av samma sjukdom
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Svår och långvarig narkolepsi

Rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

Gikt

Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familiär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)

Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Kronisk hjärtarytmi

Kronisk koronarkärlssjukdom

Kronisk hypertoni

Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna

Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd

Kronisk hjärtinsufficiens

Lägre specialersättning

Till ansökan bifogas följande utredningar i tillämpliga delar:

En utredning om den genomsnittliga dygnsdosen och de kostnader för läkemedelsbehandlingen enligt det 
föreslagna partipriset och minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt som föranleds på basis av denna

En utredning om i vilken mån läkemedlet är ekonomiskt fördelaktigt och om marknadsprognosen i jämförelse med 
andra läkemedel som används vid behandlingen av samma sjukdom

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

Läkemedelspreparatets andra handelsnamn och gällande partipriser som godkänts som grund för ersättning, 
grunderna för ersättning samt försäljningstillstånd för läkemedlet i andra länder inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet

Övriga specificerade utredningar som sökanden anser vara nödvändiga

Övriga utredningar som läkemedelsprisnämnden förutsatt i sitt föregående beslut

Vid ansökan om specialersättning tillställs utöver följande bilagor:

Andra möjliga utredningar

En specificerad utredning om kostnaderna för läkemedelsbehandling och om den nytta som man därmed kan uppnå 
samt en utredning om preparatets ställning i förhållande till alternativa läkemedels- och andra behandlingar

De doseringar som används med läkemedelspreparatet, behandlingskostnaderna med preparatet i jämförelse med de 
specialersatta preparaten på marknaden som används vid behandlingen av samma sjukdom samt en 
marknadsprognos om kostnadseffekter som ett godkännande av ansökan om specialersättning skulle medföra

En utredning om läkemedelspreparatets terapeutiska värde

Ett motiverat förslag om i vilken mån läkemedelspreparatet är nödvändigt och ekonomiskt fördelaktigt. Om det är 
fråga om ett läkemedelspreparat som ersätts till 100 procent för den del som överstiger den läkemedelsspecifika 
självriskandelen, skall man lämna in en utredning om läkemedelspreparatets ersättande eller korrigerande verkan.

Diabetes, annan än insulinbehandling
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Läkemedelsprisnämnden får använda bilagor som vi tillställt i samband med föregående ansökan för att lösa detta 
ansökningsärende.

Förteckning över bilagorna:

7. Samtycke I samband med kontakterna med sökanden får läkemedelsprisnämnden skicka e-post via en oskyddad  
e-postförbindelse i samtliga ärenden som gäller behandlingen av denna ansökan, där det kan ingå uppgifter som 
enligt 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretessbelagda.

8. Underskrift Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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6. Fakturerings- 
    uppgifter

Faktureringsadress 

Kontaktuppgifter för fakturering
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2(4)
5. Bilagor till
    ansökan
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Lägre specialersättning
Till ansökan bifogas följande utredningar i tillämpliga delar:
Vid ansökan om specialersättning tillställs utöver följande bilagor:
7. Samtycke
8. Underskrift
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