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3379/2016

Kronans Droghandel Apotek AB
(org. nr. 556787-2048)
Box 30094
104 25 Stockholm

Saken
Förbud vid vite enligt 25 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.; fråga om
avskrivning.

Beslut
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avskriver tillsynsärendet utan vidare
åtgärder.

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET
Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm
Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se
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Skälen för beslut
TLV granskade under oktober 2016 försäljningen av läkemedel via Kronans Droghandel
Apotek AB:s (företaget) distanshandel och fann att när flera förpackningar av samma
läkemedel hade sålts vid samma expedition hade, i samband med vissa av
expeditionerna, felaktiga fakturor skickats för läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna. Detta skedde genom att det sålda antalet förpackningar
debiterades i kvadrat, dvs. om sex förpackningar hade expedierats skedde faktureringen
för 6×6=36 förpackningar. TLV underrättade företaget den 18 november 2016 att TLV
mot den bakgrunden övervägde om att besluta om ett förbud vid vite att utan
författningsstöd ta ut andra försäljningspriser för läkemedel som ingår i
läkmedelsförmånerna än de försäljningspriser som TLV har fastställt.
Företaget har till TLV uppgett att det, så snart företaget uppmärksammades om felet,
åtgärdade den tekniska felprogrammeringen. Företaget har även uppgett att det, i
samverkan med eHälsomyndigheten, har vidtagit åtgärder för att rätta den felaktiga
information som hade rapporterats till myndigheten. TLV konstaterar att det i ärendet
inte har kommit fram något som talar för att den aktuella feldebiteringen inte har
upphört. TLV anser mot den bakgrunden att det inte finns skäl att fortsätta
handläggningen av ärendet. Ärendet ska därför avskrivas utan vidare åtgärder.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Föredragande har varit
utredaren Gitte Terp. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Karin
Lewin, enhetschefen Cecilia Frostegård och juristen Elin Thyr deltagit.
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