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Läkemedelsförmånsnämnden
Datum

Vår beteckning

2004-09-28

945/2004

SÖKANDE
Apoteket AB
Apoteket Produktion & Laboratorier
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

SAKEN
Prissättning inom läkemedelsförmånerna
LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden beviljar den begärda prishöjningen. Prishöjningen, avseende ny
prissättningsmodell för tillverkning av vissa sterila extemporeberedningar AIP (Apotekets
inköpspris), skall beräknas enligt bilaga till detta beslut och gäller från och med den 1 januari
2005.

Postadress
Box 55, 171 11 SOLNA

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1

Telefonnummer
08-5684 20 50

Telefaxnummer
08-5684 20 99
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ANSÖKAN
Apoteket AB har genom sin produktionsenhet Produktion & Laboratorier (APL) (företaget)
ansökt om en ny prissättningsmodell för tillverkning av sterila extemporeberedningar.
Företaget har sammanfattningsvis angett att syftet med den nya prissättningsmodellen är att få
enhetliga tillverkningspriser i sluten och öppen vård samt att erbjuda priser som speglar
tillverkningskostnaden för en respektive flera förpackningar
YTTRANDE
Landstingsförbundet har gett in ett skriftligt yttrande och har inga invändningar mot den nya
prissättningsmodellen eftersom den inte innebär några ökade kostnader för landstingen.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Läkemedelsförmånsnämnden finner att de skäl företaget redovisat motiverar den begärda nya
prissättningsmodellen för tillverkning av vissa sterila extemporeberedningar. Beslutet bör,
som företaget begärt, gälla från och med den 1 januari 2005.
Det noteras att Apoteket AB (APL) samtidigt begärt prissänkning för produkten Metadon
samt slopat tillägg för råvaror från samma tidpunkt. Beslut i dessa frågor fattas av
generaldirektören.
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 f.d. generaldirektör Axel Edling, professor Per Carlsson , professor
Olof Edhag, docent Lars-Åke Levin, överläkare Rurik Löfmark, specialist i allmänmedicin
Ingmarie Skoglund, överläkare Gunilla Melltorp , professor Rune Dahlqvist, docent Ellen
Vinge , f.d.statsråd Gertrud Sigurdsen, projektledare Christina Wahrolin.
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Axel Edling
Ordförande
Britt-Mari Lidholm
Föredragande

