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INKOM 
2008 "O~"' l ? 

RÄTTEN Läkemedelsfiirmånsnämnden 
D,nr ,__ ,__ ,__ , ,

lagmmmen Håkan Berglin, ordförande 
kammarrättsrådet Gösta Ihrfelt, referent 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
referenten 

KLAGANDE 
Sandoz AB, 556544-2711 

Ombud: Advokat Hugo Wembro oeh Jur, kand, Martin Levinsohn 
Setterwalls Advokatbyrå 
Stortorget 23 
211 34 Malmö 

MOTPART 
Läkemedelsförmånsnämnden 
Box 55 
171 11 Solna 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Länsrättens i Stockholms län dom den 26 juni 2007 i mål nr 3404-06 

SAKEN 
Läkemedelsförmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m,m,; 
fråga om prövningstillstånd 

Målet föredras, varefter kammarrätten antecknar följande 

SKÄL 

Ett överklagande aven länsrätts avgörande i sådant mål som nu är i fråga får 

prövas av kammarrätten endast om kammanätten har meddelat 

prövningstillstånd, Enligt 34 a § andra stycket förva1tningsprocesslagen 

(1971 :291) meddelas. prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, anledning 

förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller det annars 

finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Dok.ld 111959 
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Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit 

fram. 

BESLUT 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står 

därför fast. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär l), se bilaga. 

1:!::I~ 
Protokollet uppvisat färdigt och beslut meddelat den {'J "'-i if: <- 2-"" ""? 



IIiIaga 

HUR MAN OVERKLAGAR 
]}en<SOIll _'vill -överldllg~l kmnm}\rditJ:clls '::lvgiinllldc ,slutl] skrjv~\ till To{ cgeringsdittcn, 
Skriveben stiillt; 'lllt:;!1 till Regeringsriitten men skall skic/ws eller lämnas iii! 
Jr [[111man'ii11e. n. 

Överklagandei ökaJ) h'l IlOmmil in till k'llllm'lJTäl:l.en inom tre "cc/wr från den Cillg rHi 
klaganden fide del liT bet;lutet. Tiden för överkhigande för det allmänna dlllllas dod 
friln deJl dag beslutet meddehides. 

Om sista dagen för överklagande inhtller pii en lördag, söndag eller helgdag, midsolTlmar-, 
jul- eJler nyårsatlon, räcker del atl skrlvelsenkomlTJer in nästa vardag. 

För att ett överklagande skall kunna tas upp i Regeringsrätten fordras atlprövningsiillslånd 
meddelas. Regeringsrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen atltalan prövas eller om det lorelI gger synnerliga skäl till sådan prövning, 
såsom att grund för resning foreligger eller att målets utgång Ikammarrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Regeringsrätten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsel] med överldagnndc sknllllndertedmas .11' ldagandcn eHer dennes ombUD och inges j original 
samt innehålla; 

1.	 den klagandes namll, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. 
Dessutom skall adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annal1 piats där klaganden kan 
nå;; for dejgivning lämnas om desEn uppgifter intytidigare uppgetts j målet. Om någoll perS011- eller 

adressuppgifl ändras är dej viktigt atl anmälan snarasl görs till Regeringsrätten 

2.	 det beslut som överldHgas med uppgift om k,lIDmarrättclls namn, måll1lunmer sam1 dagen for beslutet 

3.	 cle skiil Horn klaganden vill åberopa för sin begäran om at! Hi prövningsLil1ständ 

4.	 den ändring (IV kammnrrätlem bcslul som klaganden vill :ffi till stånd och skUlen bärför 

5.	 de bevi~ somldaganden vill 5beropil ocb vad höll/hon villstyrk<l med vmje siirskiJI bevis. 

Formulär]DV ~~) 2uu;.·n 


