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Datum

Vår beteckning

2012-10-19

2245/2012

Oriola AB Mölnlycke
Att: Filip Bergdahl
Fibervägen, Solsten, Box 252
435 25 Mölnlycke

PART

SAKEN
Felaktiga priser för läkemedel inom läkemedelsförmånerna

BESLUT
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) förelägger Oriola AB
org.nr 55 60 42 -6701 att korrigera priserna för angivna läkemedel i tabell på sidan 2 i detta
beslut. Priserna ska korrigeras så att de överensstämmer med TLV:s beslut om priser så som
de redovisas i TLV:s prisdatabas. Korrigeringarna ska genomföras och redovisas till TLV
senast den 29 oktober 2012.

Postadress
Box 22520, 104 22 STOCKHOLM

Besöksadress
Fleminggatan 7

Telefonnummer
08-5684 20 50

Telefaxnummer
08-5684 20 99
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SKÄLEN FÖR BESLUTET
TLV har uppmärksammat att Oriola AB debiterar felaktiga priser för varor som ingår i
läkemedelsförmånerna. Enligt 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. fastställer
TLV inköpspris och försäljningspris för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.
Enligt 25 § samma lag har TLV tillsynsansvar över att lagen följs.
Oriola AB:s har i ett yttrande den 14 september redovisat att bolagets priser fortfarande är
felaktiga i företagets system. De vid varje tillfälle gällande priserna framgår av TLV:s
prisdatabas (www.tlv.se).
Följande felaktiga priser redovisas för receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna.
Varunummer

Namn

079780

Ipren 400 mg
100 st
Imodium 2 mg
100 st
Pevaryl 70 g
Livostin 300
doser

126953
439885
580373

AIP
TLV
46,62

AIP Oriola

Differens

48,48

1,86

55,00

57,20

2,20

77,14 80,23
152,38 158,48

3,09
6,10

Då det kan konstateras att priserna fortfarande är felaktiga finner TLV att det behövs ett
föreläggande med stöd av 25 § lagen 2002:160 om läkemedelsförmåner m.m. Det finns dock
för närvarande inte skäl att förena föreläggandet med ett vite.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet, som ska vara
skriftligt, ska ställas till förvaltningsrätten, men ges in till TLV. TLV måste ha fått
överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, annars kan
överklagandet inte prövas. TLV sänder överklagandet vidare till förvaltningsrätten för
prövning om inte TLV själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.
Detta föreläggande har beslutats av tillförordnad generaldirektör Anna Märta Stenberg.
Föredragande har varit utredare Eva Finder. I handläggningen har avdelningschef Inger
Erlandsson, utredare Britt-Mari Lidholm och jurist Sofia Eintrei deltagit.

Anna Märta Stenberg
Eva Finder

