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ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN  

ERSÄTTNING OCH PARTIPRIS FÖR  
LÄKEMEDELSPREPARAT SOM KRÄVER 
FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND  

  
  
 
 
 

ANSÖKAN OM GRUNDERSÄTTNING, SPECIALERSÄTTNING OCH SKÄLIGT PARTIPRIS FÖR 
LÄKEMEDELSPREPARAT SOM KRÄVER FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 
 
 
 
Innehållet i anvisningarna: 
 

1 Allmänt 
2 Ifyllande av ansökan 
3 Bilagor till ansökan 

a)  Grundersättning och partipris 
b)  Specialersättning och partipris 
c) Begränsad ersättning och partipris  
d)  Förnyad ansökan om beslut för viss tid 
e)  Synonympreparat eller preparat i parallellimport 
f)  Utvidgning av ersättning 
g)  Förhöjning av partipriset 
h) Källor till ansökan  

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. De här ansökningsanvisningarna tillämpas då man ansöker 
om ersättning och ett skäligt partipris för ett läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd. 
I situationer då ett läkemedel med försäljningstillstånd skulle höra till en referensprisgrupp i 
referensprissystemet, men inte har fastställd giltig ersättning, eller då man ansöker om att få 
utvidga ersättningen för ett preparat som hör till referensprissystemet, tillämpas separata 
anvisningar och separat blankett (ansökan om ersättning och partipris inom referensprissystem 
för läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd) vid ansökan om ersättning. 

 
 Innehavaren av försäljningstillståndet för ett läkemedelspreparat ska ansöka om fastställande av 

ersättning och ett skäligt partipris för preparatet hos läkemedelsprisnämnden. Ansökan består 
av (en) ansökningsblankett/er och bilagor till ansökan. 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, såsom motivering till ansökan, försäljningsuppskattningar samt uppgifter om 
priser och ersättning i andra EES-länder, lämnas i bilagorna till ansökan (se anvisning under 
punkt 3).   

 
Ansökan ska dateras och undertecknas.  

 



Anvisningar för ansökan ML 25.5.2021 

2 
 

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. 

 
 
2   Ifyllande av ansökan 

 
En separat blankett ifylls i fråga om varje styrka och läkemedelsform för preparatet.  
 
På blankettens första sida, i övre högra hörnet, väljs hurdan ersättning och hurdant partipris man 
ansöker om för läkemedelspreparatet. Det finns fyra alternativ:  
- fastställande av grundersättning och skäligt partipris, 
- fastställande av specialersättning och skäligt partipris,  
- fastställande av grundersättning, specialersättning och skäligt partipris och 
- förhöjning av det partipris som utgör ersättningsgrund. 

 
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 begränsningen 
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 av sökanden, 
- kontaktuppgifter och  
- kontaktperson som läkemedelsprisnämnden kan kontakta.  

 
Punkt 2 på blanketten. Preparatet 

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

utvecklingscentret 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 typen av ansökan utgående från vad man ansöker om för preparatet. Till exempel, 
om man ansöker om fastställande av grundersättning och skäligt partipris, 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 menyerna tomma.  
 
Exempel på typer av ansökan som man kan välja bland är: ny aktiv läkemedelssubstans, ny 
läkemedelsform, nytt synonympreparat, förnyad ansökan för originalpreparatet, förnyad ansökan 
för preparat i parallellimport, utvidgning av ersättning och ytterligare styrka.  

 
När man ansöker om begränsad grund- och/eller specialersättning uppger man under denna 
punkt den begränsning (ny eller tidigare fastställd) som föreslås. Under denna punkt föreslår man 
också upphävande av en tidigare fastställd begränsning eller en ny indikation för vilken utvidgad 
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ersättning ansöks. Specificerad motivering till begränsning eller utvidgning av ersättningen ges i 
de bilagor till ansökan där man anger orsakerna till varför preparatet borde ersättas.  
 
När man ansöker om specialersättning 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 de utredningar som krävs (se anvisning under punkt 3). På blanketten 
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 
hälsovårdsministeriets 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 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) Grundersättning och partipris  
 
  Till ansökan om grundersättning och skäligt partipris ska fogas följande utredningar:  
     

 innehållsförteckning över ansökan 
 
  Ett specificerat och motiverat förslag till grundersättning och partipris för läkemedlet 
 

 sammandrag av den motivering som anförs i ansökan i fråga om ersättningen för preparatet 
och förslaget till ett skäligt partipris  

   
Läkemedlets terapeutiska värde 

 
 giltigt preparatsammandrag  

 
 indikationer för vilka läkemedelspreparatet har godkänts och för vilka grundersättning 

ansöks om  
 

- man kan hänvisa till preparatsammandraget 
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 fördelar som man kan uppnå med ersättning jämfört med andra läkemedelspreparat eller 

behandlingar som används vid behandlingen av samma sjukdom 
 
- sammandrag av kliniska undersökningar med preparatet och forskningspublikationer 
- 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 det är fråga om ett 
nytt preparat eller utvidgning av ersättningen till en ny indikation  
 

- utlåtande (European public assessment report, EPAR) från Europeiska 
läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) eller 

- kliniskt bedömningsutlåtande av referensmedlemslandet i ärenden enligt ömsesidigt 
erkännande eller decentraliserat förfarande (reference member state (RMS) clinical 
assessment report)  
 

Behandlingskostnader 
 

 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 
 

- dygnsdos som används mest allmänt  
- sökanden kan ge en prisjämförelse av behandlingskostnader för en tidsperiod som är 

väsentlig med tanke på behandlingen  
 

 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   
 

- av marknadsprognosen ska framgå den grupp av läkemedelspreparat med densamma 
indikation inom ramen för vilken läkemedelspreparatet kommer att marknadsföras, vilka 
motsvarande preparat det redan finns inom gruppen och hur användningen av läkemedlet 
beräknas förändras inom gruppen  

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

läkemedelssubstanser eller läkemedelspreparat inom gruppen samt om preparatet 
kompletterar en läkemedelsbehandling som redan används  

 
 en hälsoekonomisk utredning  

 
- en hälsoekonomisk utredning ska alltid fogas  

 till ansökan om grundersättning och partipris som gäller ny aktiv läkemedelssubstans 
 när man ansöker om betydande utvidgning av ersättningen för läkemedelspreparatet 
 när läkemedelsprisnämnden i sitt beslut har förutsatt en sådan utredning separat 

- en hälsoekonomisk utredning kan även annars fogas till ansökan om ersättning och skäligt 
partipris om sökanden anser detta behövligt; om sökanden vill, så kan en hälsoekonomisk 
utredning lämnas in t.ex. i samband med ansökan om specialersättning eller om skäligt 
partipris för en ny läkemedelsform för ett preparat 

- den hälsoekonomiska utredningen ska uppgöras enligt de anvisningar som finns som bilaga 
till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan till läkemedelsprisnämnden 
och om prisanmälan  

- läkemedelsprisnämnden har gett separata noggrannare anvisningar om uppgörande av en 
hälsoekonomisk utredning 
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  Försäljningsuppgifter 
 

 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   

 
- de försäljningsuppskattningar som givits i föregående ansökan och den realiserade 

försäljningen under giltighetstiden och under innevarande år för det i beslutet fastställda 
priset; om den uppskattning som givits i föregående ansökan avsevärt avviker från de 
realiserade försäljningarna, ges en utredning om orsaken till avvikelsen 

- en uppskattning av försäljningen i partipriser (€) och av minutförsäljningen inklusive 
mervärdesskatt (€) under innevarande år samt under de tre kommande åren enligt 
läkemedelsform, styrka och förpackning samt som totalförsäljning av preparatet 

- 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 ska man använda det 
tabellunderlag som finns på läkemedelsprisnämndens webbsidor   

 
Priser i andra EES-länder 

 
 läkemedelspreparatets andra handelsnamn, gällande partipriser samt grunderna för 

ersättning för läkemedlet i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES)    
 

- de gällande partipriserna för alla förpackningsstorlekar dvs. apotekens inköpspris ) i EES-
länderna 
 om partipriserna inte är tillgängliga, anges ex factory -priserna för förpackningarna 
 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 
- Om prisuppgifter inte presenteras om EES-länderna, ska en adekvat utredning ges om 

avsaknaden av dessa 
- en specificerad utredning ges om huruvida kostnaderna för preparatet ersätts i andra EES-

länder; i utredningen uppges om läkemedlet omfattas av ersättningssystemet samt redogörs 
för ersättningssystemets struktur, t.ex. om det är fråga om ett procentbaserat eller 
kostnadsbaserat ersättningssystem, referensprissystem eller vinstkontrollsystem  

- för anmälan om EES-ländernas priser ska man använda det tabellunderlag som finns på 
läkemedelsprisnämndens webbsidor 

 
Övriga utredningar: 

 
 en kopia av det gällande beslutet om försäljningstillstånd 

 
- om försäljningstillstånd beviljats genom centraliserat förfarande i Europa, bifogas till beslutet 

om försäljningstillstånd uppgifterna om preparatets förpackningsstorlekar inklusive nummer 
på försäljningstillstånd som EMA publicerat (all authorised presentations) 

 
 övriga utredningar som läkemedelsprisnämnden krävt i sitt föregående beslut   

 
 övriga utredningar som sökanden anser nödvändiga, till exempel:  

 
- expertutlåtande, av vilket expertens bindningar ska framgå tydligt (se anvisning om 

expertutlåtande och exempel på anmälan om bindningar) 
- specificerad utredning om forsknings-, produktutvecklings- och tillverkningskostnaderna för 

preparatet till den del sökanden vill åberopa dessa  
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b) Specialersättning och partipris 
 
Till ansökan om specialersättning och ett skäligt partipris för ett preparat ska fogas, utöver de 
bilagor till ansökan om grundersättning och partipris som anges under punkt a), 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 kliniska undersökningar med preparatet som gäller specialersättning som 

ansöks  
- försäljningstillståndsmyndighetens kliniska bedömningsutlåtande där man utvärderar 

undersökningar som utförts och/eller publicerats före beviljandet av försäljningstillstånd   

- undersökningar som gäller den specialersättning som ansöks och som har publicerats efter 
att försäljningstillstånd beviljats 

 nya originalundersökningar som har publicerats i kvalitetsgranskade vetenskapliga 
tidskrifter (original article/original study, peer review journal) 

 behandlingens effekt bevisas främst i randomiserade kontrollerade undersökningar med 
primära effektmått som har klart acceptabla resultatvariabler (randomised controlled trial 
(RCT), primary endpoint) 

 undersökningar i vilka preparatet har jämförts med andra preparat med samma 
indikation (active treament, comparative treatment studies)  

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

är dock önskvärt att ursprungliga undersökningar bifogas ansökan i stället för översikter 
och analyser  

 om det finns rikligt med material som publicerats efter det att försäljningstillståndet 
beviljats, ska man ange publikationerna i en prioritetsordning och meddela tydligt vilka 
som är de viktigaste, främsta artiklarna; vid utvärderingen av materialet ska 
uppmärksamhet fästas på artikelförfattarnas bindningar och i vilka tidningar resultaten 
publicerats  

-  det nya preparatets terapeutiska värde bedöms i jämförelse med andra läkemedelspreparat 
och/eller behandlingsalternativ med samma indikation  

 
 erfarenhet av användning 

 
- en utredning om omfattningen och erfarenheten av användning av preparatet: 

 uppgifter om patientexponering och försäljning i Finland samt hur uppgifterna har 
uppskattats eller beräknats 

 försäljningstillståndsmyndighetens senaste bedömningsutlåtande om den periodiska 
säkerhetsöversikten [EMA/RMS assessment report for periodic safety update report 
(PSUR)]. Av bedömningsutlåtandet ska framgå: 

 uppgifter om patientexponering eller försäljning globalt samt hur uppgifterna har 
uppskattats eller beräknats 

 länder där preparatet har försäljningstillstånd 

 länder där preparatet har släppts ut på marknaden 

 biverkningar som anmälts efter det att försäljningstillståndet beviljats, 
grupperade i kända och icke kända samt i allvarliga och icke allvarliga 
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 ändringar som hänför sig till preparatets säkerhet efter det att 
försäljningstillståndet beviljats och  

 uppgifter om pågående och avslutade undersökningar beträffande preparatet. 

 den senaste periodiska säkerhetsöversikten (PSUR) om en ny säkerhetsöversikt har 
utarbetats efter försäljningstillståndsmyndighetens senaste bedömningsutlåtande  

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

motivering om doseringen eller administreringssättet enligt förslaget avviker från uppgifterna 
i preparatsammandraget eller från vad som använts i undersökningar som bifogats ansökan  

 
 behandlingsrekommendationer och systematiska översikter 
 

- det terapeutiska värdet kan bevisas med behandlingsrekommendationer och systematiska 
översikter som fås från en pålitlig, oberoende källa (t.ex. God medicinsk praxis -
rekommendation, europeisk/internationell vårdrekommendation, Cochrane-översikt)    

 
  En utredning om kostnaderna för och den ekonomiska nyttan av läkemedelsbehandling 

 
 en specificerad utredning om behandlingskostnaderna i partipris och i minutförsäljningspris 

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 
tidsperiod som är väsentlig med tanke på behandling, t.ex. för ett års tid, i partipris med 
normal dosering) 

 
 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 

totalförsäljningen 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 
användningen 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 kompletterar 
en läkemedelsbehandling som redan används  

 
Övriga utredningar 

 
 Om det preparat för vilket specialersättning söks ersättas villkorligen och sökanden förslår 

en fortsättning av den villkorliga ersättningen, ska det utöver de normala utredningarna fogas 
även en separat handling med förslaget om villkorlig ersättning till ansökan. På 
Läkemedelsprisnämndens webbplats finns en anvisning om förfarandet för villkorlig 
ersättning. 

 
 andra möjliga utredningar, till exempel: 
 
- expertutlåtande, av vilket expertens bindningar ska framgå tydligt (se anvisningar för 

expertutlåtande och exempel på anmälan om bindningar) 
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c) Begränsad ersättning och partipris  
 
Ersättning ansöks i regel i en omfattning i enlighet med den indikation som godkänts i 
preparatsammandraget. Man kan ansöka om ersättning som är snävare än indikationen för ett 
speciellt dyrt läkemedelspreparat, vars användning leder till att patientens årliga självriskandel 
(läkemedelstak) överskrids. Om man ansöker om ersättning som är snävare än den godkända 
indikationen, ska till ansökan fogas förutom de bilagor som nämns under punkterna a) och b) 
följande utredningar: 
 
 föreslagen begränsning av grund-/specialersättning (noggrant definierad indikation) 
 
 motiveringar till föreslagen begränsning av ersättningen 
 
 läkemedelspreparatets terapeutiska värde samt i vilken mån läkemedelspreparatet är 

nödvändigt och ekonomiskt fördelaktigt i den ansökta begränsade 
indikationen/sjukdomstillståndet i fråga bevisat genom användning och forskning 

 den föreslagna begränsningens ändamålsenlighet med tanke på genomförande av 
läkemedelsbehandlingen  

 
 

 d) Förnyad ansökan om beslut som fastställts för viss tid  
 

Läkemedelsprisnämndens beslut om ersättning och partipris gäller för viss tid. När man ansöker 
om förnyat fastställande av ersättning och skäligt partipris se anvisningar för förnyad ansökan.  

 
 
 e) Synonympreparat eller preparat i parallellimport 

 
De bilagor som nämns under punkterna a) - c) ska i tillämpliga delar fogas till ansökan om 
synonympreparat eller preparat i parallellimport.  Därutöver ska man i ansökan ge en utredning 
om det partipris som föreslås för preparatet i jämförelse med priset för 
originalpreparatet/preparatet i direkt import.   

 
 
 f) Utvidgning av ersättningen  
 

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 
läkemedelspreparatet, är preparatet inte automatiskt ersättningsgillt i den nya indikationen, om 
man inte ansöker om utvidgning av ersättningen hos läkemedelsprisnämnden. Det är också fråga 
om utvidgning av ersättningen om man vill upphäva en gällande begränsning av ersättningen för 
läkemedelspreparatet.  
 
Till ansökan om utvidgning av ersättning ska fogas de bilagor som nämns under punkterna  
a) - c). Utredningar ska ges i fråga om den nya indikation för vilken ersättning ansöks. 
Försäljningsuppskattningarna ska anges i fråga om både totalförsäljningen och den nya 
indikationen så att man uppskattar den nya indikationens andel (€/%) av försäljningen. Till 
ansökan ska också fogas det kliniska bedömningsutlåtandet av 
försäljningstillståndsmyndigheten om preparatets fördelar och risker i den nya indikationen.  
 
Till ansökan ska fogas en hälsoekonomisk utredning som motivering till föreslaget partipris när 
det är fråga om en betydande utvidgning av ersättningen och ersättning i den ifrågavarande 
omfattningen ännu inte fastställts för andra preparat som innehåller samma läkemedelssubstans. 
En hälsoekonomisk utredning är behövlig för att kunna bedöma hur ekonomiskt fördelaktigt 
preparatet är och dess kostnadseffektivitet. Läkemedelsprisnämnden har utfärdat närmare 
anvisningar för uppgörande av en hälsoekonomisk utredning i en separat anvisning för ansökan.  
 
Till ansökan ska i regel fogas en hälsoekonomisk utredning, till exempel: 

- när det är fråga om 
 annan sjukdom,  
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 annan behandling av samma sjukdom eller 
 annan patientgrupp vid samma sjukdom 

och 

 jämförelsebehandlingarna,  
 kostnaderna för det preparat som ansökan gäller och/eller jämförelsebehandlingar eller  
 hälsoeffekterna av det preparat som ansökan gäller och/eller jämförelsebehandlingar 

avviker från den indikation som godkänts för ersättning 

 i samband med ansökan om upphävande av begränsning av ersättningen. 
 
En hälsoekonomisk utredning behöver i regel inte fogas till ansökningar som gäller till exempel 
en utvidgad indikation för behandling av barnpatienter. I dessa fall har en utvidgning av 
ersättningen en mycket liten effekt på den försäljning av preparatet som ersätts och 
jämförelsebehandlingarna avviker inte nödvändigtvis från tidigare. 
 
Om en hälsoekonomisk utredning inte fogas till ansökan om utvidgning av ersättning, ska 
sökanden framlägga en motivering till detta.  
 
Om preparatet ersättas villkorligen och sökanden förslår en fortsättning av den villkorliga 
ersättningen, ska det utöver de normala utredningarna fogas även en separat handling med 
förslaget om villkorlig ersättning till ansökan. På Läkemedelsprisnämndens webbplats finns en 
anvisning om förfarandet för villkorlig ersättning. 
 
Behandlingsavgiften för en ansökan om utvidgning av ersättning betalas enligt omfattande 
behandling när en hälsoekonomisk undersökning har fogats till ansökan. I annat fall betalas 
avgiften i regel enligt begränsad behandling, och sekretariatet för läkemedelsprisnämnden 
kontaktar sökanden, om ansökan anses kräva omfattande behandling. 
 
 

 g) Förhöjning av partipriset 
 

När man ansöker om förhöjning av det fastställda skäliga partipriset för ett preparat ska man 
framlägga 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 läkemedelspreparatets prisbildning. Till ansökan ska också fogas de 
bilagor som nämns under punkterna a) och b) i tillämpliga delar; man ska t.ex. redogöra för hur 
en prishöjning skulle ändra marknadsprognosen och försäljningsuppskattningarna.  
 
 
h) Källor till ansökan 
 
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. 
Till ansökan ska i princip bifogas alla källor som använts i utredningen, med undantag för källor 
som finns fritt tillgängliga på internet. För dessa ska noggrann källhänvisning och hyperlänk 
anges. Om det finns ett kompletterande avsnitt (supplement, appendix) för en publikation, bifoga 
också det. Mycket omfattande källor kan sändas enbart som elektroniska filer eller till de delar 
som de använts. Källförteckningen ska innehålla alla källor som man har hänvisat till i 
utredningen. Av förteckningen ska framgå de källor som bifogats till ansökan, de som endast 
sänts som elektroniska filer och de källor som inte har sänts. 
 

4   Sändning av ansökan 

 
 Ansökan med bilagor tillställs läkemedelsprisnämnden. 
 

 
  Postadress: 

  Läkemedelsprisnämnden 

 PB 33 

  00023 Statsrådet 
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  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 

marknadsprognosen i jämförelse med andra läkemedel som 
används 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 
Ansökningspromemoria:  
 
- 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 
läkemedelsspecifika självriskandelen, ska man lämna in en utredning om läkemedlets korrigerande eller 
ersättande verkan 

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

preparatet 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 
specialersättning 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 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Anvisningar för ansökan ML 25.5.2021 

12 
 

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 
patienter som använder preparatet  

 

Försäljningsuppskattningar  
[man kan använda det 
tabellunderlag som finns på 
läkemedelsprisnämndens 
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 
tabellunderlag som finns på 
läkemedelsprisnämndens 
webbplats för anmälan om 
uppgifter] 
 

xls 

- Kopia av det gällande beslutet om försäljningstillstånd 
 

Försäljningstillstånd pdf 

- Andra specificerade utredningar som sökanden anser 
nödvändiga 

Andra utredningar som 
namngivits ändamålsenligt  
[t.ex. expertutlåtanden 
”Expertutlåtande_Släktnamn”] 
 

pdf 

- Källförteckning 
 

Källförteckning pdf 

- Källor osv. På sätt som anges i 
källförteckningen [Den första 
författaren i källan, eller om 
källorna har numrerats, 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. 
”Försäljningsuppskattningar_kom
plettering]  
 

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 
utlåtande 

pdf 
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