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Part 

 

Fridhemsplans Apotek AB  
(org. nr. 559174-5723) 
Wedavägen 1B  

152 42 Södertälje 

 

 

 

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

avskrivning. 

 

Beslut  
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket avskriver ärendet utan vidare åtgärder. 
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Skälen för beslutet  

Enligt uppgifter från E-hälsomyndigheten har Fridhemsplans Apotek AB via 

öppenvårdapoteket Al-Wasty Apotek i Sätra (apoteket) under perioden september – 

december 2019 inom läkemedelsförmånerna expedierat sådana förbrukningsartiklar 

som avses i 18 § 2–3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) 

till andra försäljningspriser än de försäljningspriser som Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) har fastställt. Dessa expedieringar har belastat 

läkemedelsförmånerna med 91 707 kronor mer än om de fastställda 

försäljningspriserna hade tillämpats. 

 

Det framgår av 7 § förmånslagen att när sådana förbrukningsartiklar som avses i  

18 § 2–3 förmånslagen expedieras inom läkemedelsförmånerna ska 

öppenvårdsapoteken tillämpa de priser som TLV har fastställt. Apoteket underrättades 

den 19 december 2019 om att TLV med stöd av 25 § förmånslagen övervägde att besluta 

om förbud vid vite att expediera sådana förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2–3 

förmånslagen inom läkemedelsförmånerna till andra priser än de försäljningspriser som 

TLV har fastställt. 

 

Apoteket har i ett yttrande till TLV daterat den 14 januari 2020 i huvudsak uppgett 

att felet inte kan ha skapats manuellt utan att den felaktiga prissättningen beror på 

IT-systemet. Vidare har apoteket uppgett att det har köpt in gamla datorer som 

tidigare har använts i annan apoteksverksamhet och att den felaktiga prissättningen 

på förbrukningsartiklar inom förmånssystemet sannolikt har uppkommit då systemet 

i de gamla datorerna anpassades till apotekets verksamhet.  

 

Apoteket har i sitt yttrande även uppgett att det efter att apoteket uppmärksammats 

på de felaktiga försäljningspriserna har kontaktat IT-leverantören för åtgärd och 

korrigering samt att felet nu har åtgärdats. 

 

Under perioden februari–april 2020 har TLV följt och granskat apotekets 

försäljningsdata över de förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2–3 förmånslagen och 

expedieras inom läkemedelsförmånerna. TLV kan konstatera att apoteket, efter att 

TLV den 19 december 2019 uppmärksammade apoteket på de felaktiga 

försäljningspriserna, vid expediering inom läkemedelsförmånerna av sådana 

förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2–3 förmånslagen har tillämpat de 

försäljningspriser som TLV har fastställt och som ska tillämpas av 

öppenvårdsapoteken enligt 7 § förmånslagen. 
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Mot bakgrund av att apoteket, efter att det har fått TLV:s underrättelse, har vidtagit 

åtgärder för att åtgärda de brister som funnits och därefter har tillämpat de av TLV 

fastställda försäljningspriserna, bedömer TLV att det inte är nödvändigt att besluta om 

ett förbud vid vite för att apoteket ska tillämpa de priser som TLV har fastställt vid 

expediering inom läkemedelsförmånerna av sådana förbrukningsartiklar som avses i  

18 § 2–3 förmånslagen. Ärendet om eventuellt förbud vid vite ska därför avskrivas utan 

ytterligare åtgärder. 

 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Agneta Karlsson. Föredragande har varit 

utredaren Sofie Berge. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Karin 

Lewin, enhetschefen Cecilia Frostegård och juristen Catherine Bäckvall deltagit. 

 

 

 

 

Agneta Karlsson 

Sofie Berge 

 

 

 

 

 

Hur man överklagar 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara 

skriftligt och ställas till förvaltningsrätten, men skickas till TLV som skickar vidare 

överklagandet till förvaltningsrätten. TLV ska ha fått överklagandet inom tre 

veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte 

prövas. I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt 

beslutet ska ändras. Om TLV ändrar det beslut som överklagats, överlämnas även det 

nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet omfattar även det nya beslutet. 
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               BILAGA 
 

Gällande regler 
 

För de varor som avses i 18 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

(förmånslagen) fastställer TLV de inköpspriser och försäljningspriser som ska tillämpas 

av öppenvårdsapoteken med stöd av 7 § i förmånslagen.  

 

Enligt 7 § första stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. – 

förmånslagen – gäller följande.  

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett läkemedel eller en vara 

som avses i 18 § ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer inköpspris och 

försäljningspris som, med de undantag som anges i 7 a och 7 b §§, ska tillämpas av 

öppenvårdsapoteken.  

 

Enligt 7 a § förmånslagen gäller följande.  

Ett öppenvårdsapotek får köpa in läkemedel, som inte är utbytbara enligt 21 § första 

stycket, till priser som understiger det inköpspris som Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket har fastställt enligt 7 §.  

 

Enligt 7 b § förmånslagen gäller följande.  

Ett öppenvårdsapotek får köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel, som är 

utbytbara enligt 21 § andra stycket, till priser som understiger det inköpspris 

respektive försäljningspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har 

fastställt enligt 7 §.  

 

Enligt 18 § förmånslagen gäller följande. 

Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta 

   1. varor för vilka det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har 

föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla och som förskrivs enbart i 

födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor, 

   2. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad behöver vid stomi och som 

förskrivs av läkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till 

sådan förskrivning, och  

   3. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad på grund av sjukdom behöver för 

att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som 

förskrivs av läkare, tandläkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har 

behörighet till sådan förskrivning. 

 



 
 5 (5) 

   

  3568/2019 

   

 

 

 
Av 25 § förmånslagen framgår att TLV har tillsyn över efterlevnaden av förmånslagen 

och föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen. Det framgår 

också bland annat att TLV får meddela de förelägganden och förbud som behövs för 

att denna lag eller föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen 

ska efterlevas, samt att beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. 

 


