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Läkemedelsförmånsnämnden
Datum

Vår beteckning

2005-02-17

1678/2004

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

SAKEN
Prissättning inom läkemedelsförmånerna
LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden avslår den begärda prishöjningen.
----------------------

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 prishöjningar avseende extemporetaxan för kapslar och lagerberedningar. Totalt
beräknas detta ge företaget 1 569 000 kr/år. Företaget har närmare angett hur detta fördelas
mellan extemporetaxan för kapslar och prishöjningar respektive prissänkningar på
lagerberedningar. Företaget har uppgett att behovet av prishöjningar motiveras av avgifter till
Läkemedelsverket för rikslicenser, ökade kostnader för steril tillverkning och behov av
ersättningsinvesteringar.
YTTRANDE
Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i
samverkan) finner inte att de skäl som angetts motiverar en höjning utan anser att de ökade
kostnaderna är en så liten del av de totala kostnaderna att de bör kunna finansieras inom
befintliga intäktsramar.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Läkemedelsförmånsnämnden finner att de skäl företaget redovisat inte motiverar den begärda
prishöjningen. Den tidigare ökningen av APL:s tillverkning har avstannat, och det är därför
naturligt att intäkterna minskar. De ökade kostnader som företaget nu åberopar är till sin
karaktär och storlek sådana att de kan hämtas in genom en anpassning av företagets totala
kostnader i den mån man inte kan motverka kostnadsökningarna med rationaliseringar.
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, överläkare Eva AndersénKarlsson, docent Lars-Åke Levin, överläkare Rurik Löfmark, universitetslektor Anna-Karin
Furhoff, överläkare Gunilla Melltorp, professor Rune Dahlqvist, docent Ellen Vinge, f.d.
riksdagsledamot Ingrid Andersson, projektledare Christina Wahrolin. Föredragande har varit
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