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Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 
 2006-03-31 304/2006 
   

 

Postadress 
Box 55, 171 11  SOLNA 

Besöksadress 
Sundbybergsvägen 1 

Telefonnummer 
 08-5684 20 50 

Telefaxnummer 
08-5684 20 99 

 

SÖKANDE  SANOFI AVENTIS 
Box 14142 
167 14 Bromma 
 

   
 
 
 
 
SAKEN 
 
Ansökan inom läkemedelsförmånerna 
 
 
LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT 
 
Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att nedanstående läkemedel ska ingå i 
läkemedelsförmånerna från och med den 1 april 2006 till i tabellen angivna priser. 
 
Namn Form Styrka Förpackning Varunr AIP  

(SEK) 
AUP 

(SEK)
Eloxatin Koncentrat till 

infusionsvätska, 
lösning 

5 mg/ml Injektionsflaska, 
10 ml 

025534 2 021,00 2 108,50

Eloxatin Koncentrat till 
infusionsvätska, 
lösning 

5 mg/ml Injektionsflaska, 
20 ml 

025545 4 045,00 4 173,00

 
 
-------------------- 
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ANSÖKAN 
 
SANOFI AVENTIS (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel skall ingå i 
läkemedelsförmånerna och att pris fastställs 
 
Namn Form Styrka Förpackning Varunr AIP  

(SEK) 
Eloxatin Koncentrat till 

infusionsvätska, 
lösning 

5 mg/ml Injektionsflaska, 
10 ml 

025534 2 021,00 

Eloxatin Koncentrat till 
infusionsvätska, 
lösning 

5 mg/ml Injektionsflaska, 
20 ml 

025545 4 045,00 

 
 
UTREDNING I ÄRENDET 
Eloxatin ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna i beredningsformen pulver till 
infusionsvätska. Företaget ansöker nu om subvention för den nya beredningsformen 
koncentrat till infusionsvätska. Den nya beredningsformen är avsedd att ersätta den 
nuvarande. De två beredningsformerna är i alla avseenden medicinskt likvärdiga. Ur 
hanteringssynpunkt är den nya beredningsformen fördelaktigare. 
 
De priser företaget anger för den nya beredningsformen är helt överensstämmande med 
priserna för den nuvarande. 
 
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har i ett yttrande till Läkemedelsförmånsnämnden 
förordat att Eloxatin koncentrat till infusionsvätska ska ingå i läkemedelsförmånerna. 
 
SKÄLEN FÖR BESLUTET 
Enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skall ett receptbelagt läkemedel 
omfattas av läkemedelsförmånerna och försäljningspris fastställas för läkemedlet under förut-
sättning 
1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humanitära 
och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en 
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läke-
medelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.  

 
Läkemedelsförmånsnämnden finner att Eloxatin koncentrat till infusionsvätska och Eloxatin 
pulver till infusionsvätska medicinskt är helt likvärdiga och att det för beslut i ärendet därför 
räcker med att göra en kostnadsjämförelse. Priset för de två produkterna är detsamma, 
samtidigt som den nya produkten har hanteringsmässiga fördelar. 
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Läkemedelsförmånsnämnden finner mot denna bakgrund att förutsättningarna i 15 § lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. är uppfyllda för att Eloxatin, koncentrat till infusionsvätska ska 
ingå i läkemedelsförmånerna till det ansökta priset. Ansökan ska därför bifallas. 
 
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, fil.dr Ulf Persson, professor Olof 
Edhag, docent Lars Lindholm, överläkare Rurik Löfmark, specialist i allmänmedicin Ingmarie 
Skoglund, överläkare Gunilla Melltorp, professor Rune Dahlqvist, docent Ellen Vinge, f.d. 
riksdagsledamot Ingrid Andersson.  Föredragande har varit Anders Wessling.  
 
 
 
 
 
 
Axel Edling  
 Anders Wessling  
 

 


