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Synpunkter inför TLV,s omprövning av subventionen för bärsystem. Vårt Dnr:13/13 

 

Svenska Diabetesförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på TLV:s utkast till 
PM med förslag till beslut som avses fattas den 18 april 2013. Förslaget innebär att bärsystem 
till bl.a. insulinpumpar inte längre ska ingå i förmånssystemet, utan att det istället blir en fråga 
för de enskilda landstingen att bedöma hur den enskildes behov av bärsystem ska uppfyllas. 

 

Diabetesförbundet konstaterar att förslaget ligger i linje med den nya restriktiva tolkning av 
lagstiftningen som TLV numera gör. Detta synsätt delas inte av Svenska Diabetesförbundet. 
Ett bärsystem för en insulinpump är som sådant naturligtvis inte nödvändigt för att kroppen 
ska kunna tillföras insulin. Av gällande rätt framgår emellertid att en sådan begränsad 
tillämpning inte är avsedd (se nedan).  

Ett av bärsystemets syften är att skydda insulinpumpen från ett större slitage som annars kan 
bli följden. Vidare ökar risken för felmedicinering om pumpen bärs utan bärsystem, genom att 
knappar av misstag kan aktiveras eller att pumpen oavsiktligt trillar ut ur t.ex. en ficka med 
följd att nålen slits ur och pumpen trillar i golvet. Utan bärsystem ökar alltså risken för att 
insulin inte tillförs kroppen på ett säkert sätt och för att pumpen skadas. Ett ytterligare 
argument, som måhända är av lägre dignitet, är att ett bärsystem underlättar för personen med 
diabetes att på ett säkert och bekvämt sätt kunna bära sin insulinpump.  

TLV har i utkastet till PM på sidan 3 övergripande redogjort för lagstiftning och praxis. I 
denna redogörelse saknar Svenska Diabetesförbundet hänvisning till Kammarrättens i 
Stockholm dom den 23 augusti 2012 i mål nr 7562-11 (”MiniLink”). Diabetesförbundet 
hänvisar särskilt till sidan 9 i domen och kammarrättens resonemang kring testpluggen, som 
inte behövs för själva blodsockermätningen men ändå ses som nödvändig för att systemet ska 
fungera som en helhet. Svenska Diabetesförbundet menar att detta resonemang också gör sig 
gällande beträffande bärsystem för insulinpumpar. Diabetesförbundet är medvetet om att 
domen inte vunnit laga kraft, men till dess annat är bestämt av högre instans utgör 



kammarrättens analys och bedömning gällande rätt (för övrigt hänvisar TLV själv till 
förvaltningsrättens dom i samma ärende på sidan 4 i PM:en).  

Svenska Diabetesförbundet anser således att bärsystem fortfarande är att betrakta som 
förbrukningsartiklar och ska ingå i det statliga förmånssystemet. 
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