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ANSÖKAN OM ERSÄTTNING OCH PARTIPRIS 
FÖR KLINISKT NÄRINGSPREPARAT

Ersättning och partipris

Förhöjning av partipris

Ankomstdatum

Diarienr

1. Sökande Sökande

Kontaktperson

Postadress

FO-nummer

Telefonnummer Telefax

E-postadress

Näringspreparatets namn

Tillverkare

2. Preparat

Förpacknings- 
storlek

3. Partipris Gällande 
fastställt 
partipris, €

Förslag till 
partipris, €

1(2)

Importör

Förhöjning av partipris

Ersättning och partipris4. Typ av 
    ansökan

Svåra undernäringstillstånd hos barn

Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter

Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat

Komjölksallergi hos små barn

Tillstånd som kräver daglig slangmatning

Medfödda störningar i ämnesomsättningen

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

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

Preparatsform
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6. Fakturerings- 
    uppgifter

Namnförtydligande

Underskrift

Ort och datum8. Underskrift

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.

7. Samtycke

Andra möjliga utredningar

Gällande partipriser  och grunderna för ersättning för preparatet i andra länder inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet

Produktdeklaration

En motiverad uppskattning av försäljningen av preparatet på basis av det föreslagna partipriset

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

5. Bilagor till 
    ansökan

Ett motiverat förslag till ersättning för det kliniska näringspreparatet vid den sjukdom som sökanden föreslår och en 
utredning om preparatets användningsändamål samt ett specificerat och motiverat förslag till ett skäligt partipris

Innehållsförteckning över ansökan

Faktureringsadress 

Kontaktuppgifter för fakturering
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