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MEDECA PHARMA AB
Box 24005
750 24 Uppsala

SÖKANDE

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsförmånerna

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om prishöjning för Ferraris PEF mätare.
--------------------
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ANSÖKAN
MEDECA PHARMA AB (företaget) har ansökt om prishöjning för nedanstående
förbrukningsartiklar.
Namn
Ferraris PEF-mätare, Standard
Ferraris PEF-mätare, Low-range

Antal/Förp.
1 ST
1 ST

Varunr.
246629
246637

AIP (SEK)
110,00
110,00

UTREDNING I ÄRENDET
Som stöd för sin ansökan åberopar företaget att de fått prishöjningar från tillverkaren som
resulterat i att produkten inte längre är lönsam.
Företaget har i sin ansökan angivit en jämförbar produkt, Mini Wright, vars AIP-pris
(Apotekets inköpspris) är 74,80 SEK.
Företaget har i sin ansökan angivit att priset på Ferraris PEF-mätare är motsvarande 165 SEK
i Danmark. Vidare har företaget angivit priser i andra länder för MiniWright PEF-mätare,
Pocketpeak PEF-mätare samt Personal Best PEF-mätare.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Av 13 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. framgår följande.
Läkemedelsförmånsnämnden får, förutom på eget initiativ, ändra ett tidigare fastställt
försäljningspris på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett
landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggning med nämnden. Om inte
överläggningar begärs kan nämnden fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig
utredning.
Företaget har avstått från överläggning med nämnden.
Läkemedelsförmånsnämnden är restriktiv med att bevilja höjningar av priser på produkter
som redan ingår i läkemedelsförmånerna. I princip godtas inga prishöjningar om det inte finns
särskilda skäl för detta, såsom när det uppkommer risk för att en angelägen produkt tas bort
från marknaden om inte en prishöjning accepteras och det finns risk att patienter står utan
alternativ behandling. Dessa förutsättningar är inte uppfyllda här. Det kan dock inte uteslutas
andra fall där det framstår som uppenbart att en prishöjning måste godtas. Någon sådan
förutsättning föreligger emellertid inte i detta ärende.
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Läkemedelsförmånsnämnden anser att de omständigheter som företaget åberopat inte utgör
skäl för en prishöjning. Företagets ansökan ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län. Överklagandet, som skall vara
skriftligt, skall ställas till länsrätten, men ges in till Läkemedelsförmånsnämnden. Nämnden
måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet,
annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet vidare till länsrätten för
prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Ann-Christin Tauberman. Föredragande har varit
Eva Finder. I handläggningen har även deltagit Leif Lundquist.

Ann-Christin Tauberman
Eva Finder
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