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Datum
2011-12-02

Diarienummer
Vår beteckning
2384/2011

PART
Apotek Hjärtat
Solna Torg 19, 6 tr
17145 Solna

SAiffiN
FörbJ.Id vid vite
'<-

BESLUT
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) förbjuder Apotek Hjärtat (Bolaget),
organisationsnummer 556773-8249, att vid försäljning av dels sådana läkemedel
som ingår i läkemedelsförmånerna och som inte avses i 7 b§ lag (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m., dels sådana varor som avses i 18 § samma lag, utge andra
produkter, såsom febertermometrar och första hjälpen kit, utan att ta ut ordinarie
ersättning eller, om ordinarie ersättning inte kan fastställas, marknadsmässig
ersättning, för dessa produkter.
Förbudet gäller omedelbart.
Förbudet förenas med vite om 1 ooo ooo kr.

Från detta förbud undantas doseringsaskar.
Bolaget ska senast 10 dagar efter att ha fått del av detta förbud inkomma till TLV
med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits till säkerställande av det förbjudna
förfarandets upphörande.
LAGRUM
7 §, 7 a§, 7 b §, 25 §och 27 §lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m. m.

TANDVARDS-OCHLÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET
Box 22520 [Fieminggatan 7], 104 22 Stockholm
Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se
Org. nr 202100-5364
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T
REDOGÖRELsEFÖRÄRENDET

TLV har uppmärksammats på att Bolaget har utlämnat en doseringask, en
febertermometer eller ett första hjälpen låt utan att erhålla ersättning för dessa även
till kunder som hämtat ut andra förmånsberättigade läkemedel än
parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens. Med anledning av detta
har TLV tillskrivit Bolaget och anfört att myndigheten överväger att förbjuda Bolaget
att göra detta. Bolaget har bl.a. anfört att doseringasken valdes utifrån ambitionen
att förbättra läkemedelsanvändningen. Kampanjen med en valfri premie har även
varit avsedd att fungera som en marknadsföringsåtgärd.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Enligt 7 §lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beslutar TLV om att 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. I 7 b § samma lag anges att ett
öppenvårdsapotek får köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel, som är
utbytbara enligt 21 § första stycket, till priser som understiger det inköpspris
respektive försäljningspris som TLV har fastställt enligt 7 §. Lagen innehåller inga
andra undantag från huvudregeln om att TLV fastställer det försäljningspris som
öppenvårdsapoteken ska tillämpa.

Av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. framgår således att det inte
föreligger någon möjlighet för öppenvårdsapotek att sälja andra läkemedel än
parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens till ett lägre pris än det av
TLV fastställda. För andra varor än parallellimporterade läkemedel utan generisk
konkurrens gäller ett rabattförbud. Detta följer av gällande lagstiftning (prop.
2oo8jog:145 s. 248).

Enligt 25 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har TLV tillsyn över
efterlevnaden av denna lag och föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning
tilllagen. TLV har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs
för tillsynen. Myndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för
att denna lag eller föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning tilllagen
ska efterlevas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
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I förarbetena till den nuvarande lydelsen av förmånslagen anges att det blir en fråga
förTLVisin tillsyn att se till att öppenvårdsapoteken inte låter konsumenten betala
mindre än det fastställda försäljningspriset (prop. 2oo8jog:145· s. 248).

I kampanj avseende Apotek Hjärtat Sala Torg har Bolaget uppgett att de haft för
avsikt att som längst fram till den 31 december 2011 lämna ut en doseringsask, en
febertermometer eller ett första hjälpen ldt till ett värde av mellan 85 och 179 kronor
till de kunder som handlar för mer än 75 kronor vid tre tillfällen. Av kampanjen
framgår inte att erbjudandet inte gäller vid inköp av andra receptbelagda läkemedel
än parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens.

Av den aktuella kampanjen framgår att Bolaget lämnat ut en doseringsask, en
febertermometer eller ett första hjälpen ldt även till de kunder som hämtat ut
receptbelagda läkemedel. Det samband som föreligger mellan kundernas inköp av
receptbelagda läkemedel och Bolagets utgivande av en doseringsask, en
febertermometer eller ett första hjälpen ldt medför att försäljningspriset för
läkemedlet minskat med motsvarande premiens värde. Den rabatt som Bolaget
därigenom lämnat sina kunder vid deras inköp av andra förmånsberättigade
läkemedel än parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens är inte
tillåten enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Mot bakgrund härav finner TLV att Bolaget ska förbjudas att vid försäljning av dels
sådana läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och som inte avses i 7 b § lag
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., dels sådana varor som avses i 18 §
samma lag, utge andra produkter, såsom febertermometrar och första hjälpen kit,
utan att ta ut ordinarie ersättning eller, om ordinarie ersättning inte kan fastställas,
marknadsmässig ersättning, för dessa produkter.

Förbudet ska förenas med vite. TLV bedömer att ett vite på 1 ooo ooo kr i detta fall
är tillräckligt. Av 27 §lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. framgår att ett
beslut som TLV meddelar enligt denna lag gäller omedelbart.

TLV finner dock att doseringsasken är ett hjälpmedel för kunden för att enklare
kunna inta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Utlämnande av en doseringsask i
samband med försäljning av receptbelagda läkemedel utgör därför en åtgärd som
syftar till att förbättra kundens läkemedelsanvändning, vilket är ett av apotekens
uppdrag. TLV beslutar därför att doseringsasken är tillåten som premie även vid
kunders inköp av andra förmånsberättigade läkemedel än parallellimporterade
läkemedel utan generisk konkurrens.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hulth Bacldund.
Föredragande har varit juristen Johanna Kern. I den slutliga handläggningen har
även utredaren Inger Erlandsson och avdelningschefen Magnus Thyberg deltagit.

HURMAN ÖVERKLAGAR

Beslutet kan överidagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överldagandet, som ska
vara skriftligt, ska ställas till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ges in till
Tandvårds- och läkemedelsförmånsveret, TLV. TLV måste ha fått överldagandet
inom tre veckor från den dag Idaganden fick del av beslutet, annars kan
överldagandet inte prövas. TLV sänder överldagandet vidare till Förvaltningsrätten i
Stockholm för prövning om inte TLV själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.

