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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Läkemedelsförmånsnämndens beslut den 3 juni 2005, dm 378/2005, bilaga 1 

SAKEN 
Ansökan om prishöjning av läkemedel enligt 13 § lagen (2002: 160) om läkemedels
förmåner m.m., LFL 

BAKGRUND 

Merck, Sharp & Dohme (Sweden) AB (härefter Merck) säljer ihop med Schering

Plough AB läkemedlet Ezetrol. Ezetrol, med ezetimib som aktiv beståndsdel, används 

för att behandla höga blodfetteL Ezetrol förhindrar upptaget till blodet av kolesterol 

från galla och kost i tarmen. Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) beslutade den 

25 juni 2003 (dm 191/2003) att Ezetrol tabletter 10 mg skall ingå i läkemedelsförmå

nema med vissa i beslutet angivna villkor. LFN beslutade vidare att fastställa ett visst 

pris att gälla fLo.m. den 26 juni 2003 för två olika förpackningsstorlekar. 

Merck ansökte den 10 mars 2005 hos LFN om prishöjningar enligt 13 § LFL för tre 

förpackningsvarianter av Ezerol med belopp som motsvarar en ca tjugoprocentig höj

ning av nuvarande pris. 

LFN beslutade den 3 juni 2005 att avslå ansökan, se bilaga 1. 

Dok.Id 113996 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 17106 Krukmakargatan 19 08-720 90 00 08-720 93 00 måndag - fredag 
104 62 Stockholm E-post: lansrattenistockholm@dom.se 09:00-15:00 
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YRKANDEN M.M. 

Merck överklagar beslutet den 3 juni 2005 och yrkar att länsrätten bifaller ansökan 

om prishöjning. Merck motsätter sig att ärendet återförvisas till LFN. Om länsrätten 

skulle finna skäl att återförvisa ärendet till LFN, yrkar Merck att länsrätten i varje fall 

med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971 :291) skall förordna att det högre 

priset skall gälla under den tid som den fortsatta prövningen vid LFN pågår. Vidare 

yrkar Merck med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen - för det fall länsrätten bifal

ler Mercks talan - att länsrätten förordnar att domen skall gälla omedelbart och utan 

hinder av att den inte har vunnit laga kraft. 

LFN bestrider bifall till överklagandet. LFN bestrider även yrkandet om att dom i 

målet, vid bifall till Mercks talan, skall gälla omedelbart utan hinder av att den inte 

vunnit laga kraft. Vidare bestrider LFN Mercks yrkande om interimistiskt beslut för 

det fall länsrätten återförvisar ärendet till LFN. LFN anser i första hand att sist nämn

da yrkande skall avvisas av länsrätten. I andra hand anser LFN att yrkandet skall avs

lås. Om länsrätten skulle överväga att bifalla Mercks yrkande bör landstingen få möj

lighet att yttra sig i målet genom Landstingens läkemedelsjörmånsgrupp hos Sveriges 

Kommuner och Landsting. Om länsrätten skulle finna att det skall prövas om Ezetrol 

uppfyller kriterierna i 15 § LFL även till det högre priset så förutsätter det en pröv

ning i enlighet med vad som gäller för en ansökan om subvention av ett nytt läkeme

del. Den prövningen bör inte göras av länsrätten som första instans. I sådant fall bör 

ärendet återförvisas till LFN. 

Merck anför till stöd för sin talan bl.a. följande. LFN har åsidosatt både de materiella 

och de formella bestämmelser som LFN har att rätta sig efter. Det finns inte några 

särskilda regler som styr under vilka förutsättningar en ansökan om ändring till ett 

högre pris skall bifallas. Avgörande är i stället om läkemedlet även med det högre 

försäljningspriset uppfyller kraven för subventionering utifrån de generella principer

na människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, kostnadseffektivi

tetsprincipen samt kriteriet om marginalnytta. I rådets direktiv 89/1 05/EEG av den 

21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläke
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medel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (transparensdi

rektivet) föreskrivs att alla beslut om att inte låta ett läkemedel ingå i ett subventions

system skall innehålla en motivering som grundar sig på objektiva och kontrollerbara 

kriterier (artikel 6.2). För sådana fall då priset för ett läkemedel får höjas först sedan 

medgivande erhållits från de ansvariga myndigheterna (vilket inte gäller för Sverige) 

föreskrivs i artikel 3.2 att ett beslut att inte medge prishöjning skall innehålla en mo

tivering för detta som grundar sig på objektiva och kontrollerbara kriterier. Bestäm

melserna är enligt Mercks uppfattning med hänsyn till de syften som ligger bakom 

direktivet i varje fall analogt tillämpliga. 

Eftersom det inte finns några särskilda regler som styr hur en ansökan om prishöjning 

skall bedömas skall ansökan bedömas på samma sätt och utifrån samma grund

läggande principer som en ny ansökan. Om läkemedlet också med beaktande av det 

högre priset bedöms vara kostnadseffektivt enligt 15 § 1 LFL och svarar upp mot 

marginalnyttokravet i 15 § 2 samma lag, uppfyller läkemedlet förutsättningarna för att 

ingå i läkemedelssystemet också med det högre priset. Att en ansökan om prishöjning 

uteslutande måste bedömas utifrån samma grundläggande principer som en ursprung

lig ansökan och fristående från det redan befintliga priset blir än tydligare om man tar 

i beaktande att 12 § LFL ger läkemedelsbolageten ovillkorlig rätt att när som helst 

begära att läkemedlet tas bort från subventionssystemet. Det finns ingenting som 

hindrar att läkemedelsbolaget därefter på nytt ansöker om subventionering av läke

medlet och då till ett högre pris. Vad LFN haft att ta ställning till är huruvida Ezetrol 

uppfyller de krav som LFL ställer upp för att ett läkemedel skall ingå i subventionssy

stemet även med beaktande av det högre pris som ansökan gäller. LFN har helt under

låtit att ställa sig nyss nämnda fråga. 

När Merck bestämde vilket försäljningspris som skulle erbjudas då bolaget ansökte 

om att Ezetrol skulle inkluderas i läkemedelsförmånerna hade det stor betydelse vil

ken förskrivnings- och försäljningsnivå som kunde förväntas. Det har i efterhand visat 

sig att försäljningsvolymen kom att bli, och att den alltjämt är, betydligt lägre än vad 

Merck kunde förutse. Merck får därför totalt sett en mindre ersättning för sina utveck

lingskostnader än vad bolaget utgick från när man ansökte om det nu gällande priset. 
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Merck åberopar till stöd får sin talan Ds 2002:53 s. 74 f., Prissättning inom läkeme

delsförmånerna. Försäljningsvolymens betydelse i sammanhanget understryks av att 

LFN i sina egna ansökningsblanketter efterfrågar uppgift om den kalkylerade omsätt

ningen. Det finns inte stöd får LFN:s påstående om att det fårhållandet att fårsälj

ningen inte motsvarar ett fåretags fårväntningar och prognoser inte är relevant får 

bedömningen vare sig i LFL eller i dess fårarbeten. LFN har inte heller motiverat hur 

man kommit till denna slutsats, vilket medfår att beslutet inte uppfyller de formella 

krav som fåljer av transparensdirektivet. Uttalandet är dessutom materiellt sett felak

tigt och inte fårenligt med principerna i LFL. 

Som en förutsättning för att bifalla Mercks ansökan fårefaller LFN ha ställt upp krav 

på att Merck skall påvisa en motsvarande nyttoökning får Ezetrol. LFN:s avgörande 

strider även på denna punkt mot transparensdirektivets krav på att beslutet måste vara 

motiverat och grundat på objektiva och kontrollerbara kriterier. LFN:s uttalande står 

också i strid med de materiella bestämmelser som LFN haft att tillämpa. Att det inte 

kan ställas upp något generellt krav på nyttoökning får att bifalla en ansökan om pris

höjning stöds även av LFN:s egen praxis. Om det får prishöjningar generellt sett skul

le gälla ett krav på en motsvarande nyttoökning skulle utrymmet för prishöjningar bli 

närmast obefintligt. 

Ezetrol uppfyller kravet på kostnadseffektivitet även med det högre pris som Merck 

ansökt om. Utgångspunkten när LFN fastställde det nuvarande priset får Ezetrol var 

bl.a. att Ezetrol skulle användas av patienter som inte fick en tillfredsställande koles

terolsänkande effekt av behandling med enbart statiner. Förskrivning av Ezetrol aktu

a!iseras främst när patienten är intolerant mot en behandling med statiner eller när en 

gängse behandling med simvastatin visar sig vara otillräcklig får att uppnå en önsk

värd lipidsänkande effekt. När en "normal" simvastatinbehandling visat sig vara otill

räcklig agerar man vanligen på ett av fåljande tre sätt; inga fårändringar i terapin vid

tas, dosen simvastatin ökas alternativt simvastatin kombineras med något ytterligare 

preparat. Ett av de preparat som kan läggas till simvastatin är Ezetrol. Sedan den ur

sprungliga ansökan gjordes år 2003 har marknadsförhållandena fårändrats. Simvasta

tinpriset har sjunkit radikalt som ett resultat av generisk konkurrens. Prissänkningen 
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har dessutom blivit betydligt större och fått ett snabbare genomslag än vad som kunde 

forväntas. 

Den generiska konkurrensen kan få betydelse får de kostnadseffektivitetsbedömning

ar som aktualiseras enligt LFL. Merck såväl som andra läkemedelsforetag skall då få 

kostnadseffektiviteten hos sina läkemedel bedömd utifrån den verklighet som den 

generiska konkurrensen medverkar till att skapa. 

Det finns i LFL inte någon bestämmelse som ger stöd for att avslå ansökan om pris

höjning på andra grunder än att läkemedlet med det högre priset inte uppfyller kraven 

for subventionering. Ansökan om prishöjning måste därför bedömas utifrån samma 

kriterier som en ansökan om nyinträde i subventionssystemet. I varje fall måste det i 

ett fall som detta, där foretaget har hänvisat till en rad forändringar i de fårhållanden 

som låg till grund for den ursprungliga ansökan, finnas ett utrymme for foretaget att 

få sin ansökan om prishöjning prövad fullt ut av LFN. För ett läkemedelsforetag som 

kommit till insikt om att dess läkemedel blivit fel prissatt blir den av LFN angivna 

ordningen mycket olycklig. Företaget har i ett sådant läge att välja mellan att lämna 

priset oförändrat eller att lämna subventionssystemet - med de negativa effekter får 

patienterna och den badwill for fåretaget som detta skulle medfåra. Härtill kommer 

att företaget under den tid det tvingas stå utanfor systemet kommer att sväva i oviss

het om priset kommer att accepteras vid "återinträdet". LFN:s syn på prövningens 

ram inbegriper, i motsats till Mercks, negativa effekter for såväl patienter och läke

medelsföretag som det allmänna. Läkemedelsfåretagen kommer i ett sådant system 

ofrånkomligen att ha incitament att i alla lägen lägga priset i sin forsta ansökan om 

inträde i systemet på en så hög nivå som möjligt. Med hänsyn inte minst till de nega

tiva effekter for enskilda som är fårknippade med LFN:s inställning måste ett mini

mikrav for att acceptera den ordning som LFN forordar vara att denna tydligt går att 

utläsa av LFL och dess forarbeten. 

Om en bestämmelse verkligen skall ha ett starkt begränsat tillämpningsområde måste 

detta rimligen framgå tydligt av bestämmelsen eller åtminstone av den kontext som 

bestämmelsen återfinns i. Detta särskilt om det är till men får enskilda intressen att 
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tillämpningsområdet är litet. Det går inte någonstans i LFL att utläsa att 13 § LFL 

skulle ha det mycket inskränkta tillämpningsområde och den karaktär av säkerhets

ventil som LFN hävdar. Inte heller återfinns i någon av de förarbetshänvisningar som 

LFN gjort något uttryckligt stöd för att bestämmelsen skulle ha det starkt avgränsade 

tillämpningsområde som LFN gör gällande. Mercks syn på hur en ansökan om pris

höjning skall behandlas ligger däremot väl i linje med ordalydelsen i LFL. 

LFN:s krav på nyttoökning gör att det än tydligare framgår att LFN:s uppfattning om 

tillämpningsområdet för 13 § LFL är felaktigt. Det gäller nämligen inget krav på nyt

toökning vid prishöjning av ett läkemedel som är utbytbart enligt 21 § LFL. Enligt 

LFN har 13 § LFL en helt annan innebörd när det handlar om utbytbara läkemedel än 

när det är fråga om läkemedel som inte är utbytbara. Det är otänkbart att på detta sätt 

generellt och kategoriskt tillmäta en rättsregel två vitt skilda betydelser utan att detta 

tydligt framgår av rättsregelns ordalydelse. 

Transparensdirektivets syfte är bl.a. att få en överblick över det sätt på vilket den na

tionella prissättningen fungerar i de enskilda fallen. När LFN utan något uttryckligt 

stöd i vare sig lag eller förarbeten gör gällande att en på området central bestämmelse 

har ett tillämpningsområde som är långt snävare än vad bestämmelsens ordalydelse 

ger vid handen och med hänvisning till detta avslår en ansökan på vad som måste 

betecknas som formella grunder, agerar man i strid med direktivets syfte. Transpa

rensdirektivet innehåller ett krav på att Europeiska kommissionen skall tillställas tex

terna till alla de lagar eller andra författningar som har samband med prissättningen 

av läkemedel (artikel 11.2). Vidare skall enligt samma bestämmelse kommissionen 

utan dröjsmål delges alla ändringar av dessa lagar eller författningar. Merck ställer sig 

frågande till om detta krav på underrättelse till kommissionen kan anses uppfyllt så

vida bestämmelsen i 13 § LFL skall tolkas på det mycket snäva sätt som LFN gör 

gällande utan att det framgår av bestämmelsens ordalydelse. På samma sätt förhåller 

det sig med LFN:s påstående att 13 § LFL har olika innebörd beroende på om den 

tillämpas på ett läkemedel som är utbytbart eller inte. 
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Merck ställer sig frågande till hur aviserandet aven översyn av bestämmelsen i 

13 § LFL skulle kunna ha någon inverkan på omfattningen av bestämmelsens till

lämpningsområde. Antingen gäller väl bestämmelsen enligt sin lydelse eller inte. Vid 

tillkomsten av LFL gjorde lagstiftaren uttryckligen valet (se prop. 2001102:63 s. 30) 

att föra över de tidigare gällande reglerna i sak oförändrade till den nya lagen (LFL). 

Till dess lagstiftaren sagt något annat innebär detta att de till LFL överförda reglerna 

alltjämt gäller på samma sätt som de gjorde tidigare. Det innebär vidare att förarbets

uttalanden med bäring på dessa regler alltjämt är av intresse. 

Det torde utifrån innehållet i en förordning knappast gå att dra några slutsatser kring 

vilka avsikter som legat bakom en lag. Detta gäller särskilt i ett fall som detta där 

LFN vill göra gällande att en i lagen intagen bestämmelse endast skulle ha ett mycket 

snävt tillämningsområde samtidigt som det inte sägs någonting om detta vare sig i 

lagen eller lagens förarbeten. De i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner 

m.m. intagna bestämmelserna om tidsfrister och om beslutsordning kan dessutom väl 

förenas med Mercks syn på hur 13 § LFL skall tillämpas. En ansökan om prishöjning 

torde även med Mercks syn på prövningens omfattning gå betydligt snabbare för LFN 

att hantera jämfört med en nyansökan. När prishöjningsärendet initieras finns redan 

utredningen från nyansökningsärendet på plats. LFN har i denna situation redan en 

gång tagit ställning till hur läkemedlet förhåller sig till de krav för subventionering 

som LFL ställer upp. Även i prishöjningsärenden står det generaldirektören fritt att 

vid behov förelägga ärendet för nämnden Ufr 6 § sista meningen i förordningen). För

ordningens bestämmelser om tidsfrister och beslutsordning gör sig gällande i lika stor 

utsträckning i de undantagsfall där även LFN anser att 13 § LFL är tillämplig. Även i 

dessa undantagsfali är det en förutsättning för bifall till ansökningen om prishöjning 

att läkemedlet uppfyller de generella kraven för subventionering enligt 15 § LFL ock

så till det högre priset. Även av LFN:s eget synsätt på tillämpningsområdet för 

13 § följer således att LFN är hänvisat till att göra sedvanliga subventionsbedömning

ar med iakttagande av de tidsfrister och former för beslutsordningen som följer av 

6 och 9 §§ förordningen om läkemedelsförmåner m.m. 
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Att fårsäljningsvolymen är av betydelse vid fastställandet av priset bekräftas uttryck

ligen av LFL:s fårarbeten (prop. 2001/02:63 s. 30) där fåljande sägs. Vid fastställan

det av pris tar Riksfårsäkringsverket hänsyn till särskilt läkemedlets eller varans får

väntade medicinska och hälsoekonomiska värde, dess fårsäljningsvolym, pris i mo

derbolagets hemland samt ersättningen till Apoteket AB. - De bestämmelser som det 

nyss nämnda tar sin utgångspunkt i återfinns i dag ofårändrade i LFL. - LFN får ett 

felaktigt konsekvensresonemang som bygger på att storleken på fåretagets vinst på 

läkemedlet skulle ha betydelse får om läkemedlet uppfyller kraven på subventione

ring med ett visst pris. Så är emellertid inte fallet. Avgörande får om ett läkemedel 

skall subventioneras till ett visst pris eller inte är uteslutande huruvida läkemedlet 

med det priset uppfyller de generella kraven på kostnadseffektivitet och marginalnytta 

som fåljer av LFL. Härvid saknar den faktiska storleken på den vinst som företaget 

gör på läkemedlet betydelse. En annan sak är att en mindre vinst är väntat för fåreta

gets del kan utgöra ett skäl får fåretaget att ansöka om ett högre pris. För avgörandet 

av frågan om denna ansökan skall bifallas saknar emellertid storleken på företagets 

vinst helt betydelse. LFN behöver således inte under några fårhållanden ha någon 

"insyn i fåretagets kostnader och intäkter" på det sätt som LFN beskrivit. 

Företagen kommer med LFN:s synsätt att vara tvungna att redan från början ansöka 

om högre priser och staten som subventionsgivare går miste om möjligheten att fåre

tagen i vissa fall lägger sig på ett lägre pris än vad som är nödvändigt får att uppfylla 

kraven får subventionering. 

Merck har alltsedan ärendet anhängiggjordes hos LFN varit tydlig med att en pröv

ning av ärendet måste innefatta en bedömning av om Ezetrol uppfyller kriterierna i 

15 § LFL även till det högre priset. Merck har likaledes, sedan målet hamnade hos 

länsrätten, varit tydlig med att Mercks yrkande i länsrätten är att få ett bifall i sak till 

sin ansökan om prishöjning. Med hänvisning till den tidsutdräkt som vore förenad 

med att återfårvisa ärendet till LFN har Merck uttryckligen klargjort att bolaget mot

sätter sig en sådan utgång. För att ytterligare undanröja riskerna får en eventuell åter

fårvisning har Merck fårklarat sig inte ha någon erinran mot LFN:s fårslag att bereda 

Landstingens läkemedelsfårmånsgrupp möjlighet att yttra sig i målet i den mån detta 
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kan ske utan att det uppstår någon fördröjning av avgörandet. Att LFN helt avstått 

från att gå in på den materiella frågan om kraven i 15 § LFL är uppfyllda får inte tillå

tas gå ut över Merck på så sätt att målet återförvisas till LFN. 

Huvudskälet till Mercks ansökan om prishöjning är att försäljningsintäkterna från 

Ezetrol, som ett resultat av den faktiska förskrivningen och försäljningen, blivit be

tydligt mindre än vad Merck kunde förutse när bolaget ansökte om pris för första 

gången. Merck har därför inte fått den ersättning för det forsknings- och utvecklings

arbete som ligger bakom Ezetrol vilken man avsåg när man ansökte om det ursprung

liga priset. Det är detta förhållandet, dvs. att Mercks intäkter från försäljningen av 

Ezetrol blivit betydligt mindre än väntat, som är huvudskälet till att Merck nu ansöker 

om prishöjning. De sänkta priserna på simvastatin borde rimligen underlätta prishöj

ningen eftersom behandlingskostnaden för Ezetrol när produkten används tillsam

mans med simvastatin minskat, samtidigt som Ezetrol fortsatt uppfyller de grund

läggande kraven på kostnadseffektivitet och marginalnytta också till det högre priset. 

Merck delar inte LFN:s uppfattning att det skulle följa av förmånssystemet att sänkta 

priser på vissa läkemedel i första hand skall skapa utrymme för "nya" läkemedel. 

Förmånssystemet innebär inte att det på detta sätt skulle råda någon slags motsättning 

mellan å ena sidan redan prissatta läkemedel och å andra sidan läkemedel som står 

utanför subventionssystemet. LFL innebär inte att man skall utgå från subventionssy

stemets kostnader för läkemedelsanvändningen i stort. Att förmånssystemet generellt 

sett inte innebär att det skall göras någon åtskillnad mellan "nya" och redan befintliga 

läkemedel blir än tydligare om man beaktar att ett befintligt läkemedel skall bedömas 

utifrån precis samma materiella förutsättningar som ett "nytt" läkemedel bara det be

fintliga läkemedlet först träder ut m systemet och därefter görs till föremål för en an

sökan om "återinträde". 

Det är felaktigt som LFN påstår att Merck är av uppfattningen att 15 § LFL skall till

lämpas analogt på 13 § LFL. Mercks synsätt är att 15 § är den bestämmelse i LFL 

som slår fast de grundläggande materiella kraven som ett läkemedel skall uppfylla för 

att ingå i läkemedelsförmånerna. Några särskilda materiella bestämmelser som regle

rar under vilka förutsättningar en ansökan om prisändring skall bifallas eller inte finns 
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inte i 13 § LFL. Den frågan är avhängig av OIJl läkemedlet uppfyller kraven för sub

ventionering också till det högre priset. De regler där dessa krav anges återfinns i 

15 § LFL. Mercks synsätt innefattar således en tillämpning av såväl 13 § som 15 §. 

Även i de få undantagsfall då LFN menar att 13 § är tillämplig gäller väl enligt LFN:s 

egen uppfattning att ett läkemedel som åsätts ett högre pris skall uppfylla de grund

läggande kraven på kostnadseffektivitet och marginalnytta enligt 15 § också med det 

högre priset. 

Nyttan av ett redan befintligt läkemedel kan knappast öka över tiden. En myndighet 

som gör gällande att en bestämmelse skall tolkas på ett närmast extremt restriktivt 

sätt, ett sätt som dessutom är till nackdel får den enskilde, måste i varje fall rimligen 

kunna redovisa ett hållbart stöd för sin inställning. LFN har inte presenterat något 

godtagbart stöd får sin syn på tillämpningsområdet för 13 § LFL. Merck har hänvisat 

till att 13 § enligt vad som uttryckligen angavs i prop. 2001/02:63 s. 92 utgör en mot

svarighet till 3 § andra stycket lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel 

m.m. 

När den bestämmelsen var i kraft gällde inte den restriktivitet som LFN nu menar att 

motsvarande bestämmelse i LFL föreskriver. Merck kan omöjligt förstå hur LFN me

nar att de övriga ändringarna i subventionssystemet medför att man vid tillämpningen 

av 13 § LFL numera skall utgå från att bestämmelsen är en "säkerhetsventil" och att 

en prishöjning måste motsvaras aven nyttoökning. Om en så helt annorlunda, och för 

den enskilde sämre, tillämpning var åsyftad borde detta åtminstone på något vis ha 

antytts från lagstiftarhåll när bestämmelsen oförändrad fårdes in i LFL. Det finns vis

serligen vissa skillnader mellan det nu rådande förmånssystemet och den ordning som 

gällde enligt lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. Men att dessa 

skillnader skulle göra det motiverat att i det nuvarande systemet till skillnad från det 

tidigare hänvisa ett redan prissatt läkemedel ut ur systemet för att det skall kunna 

komma ifråga för en prishöjning kan Merck inte se. Än mindre kan Merck se att 

kopplingen mellan å ena sidan skillnaderna systemen emellan och å andra sidan det 

ändrade tillämpningsområdet för (den till ordalydelsen oförändrade) 13 § LFL är så 
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uppenbar att den inte ens berördes med ett ord i de förarbeten som ligger bakom LFL. 

Bestämmelserna i 13 § LFL kan inte ges den extremt begränsade innebörd som LFN 

gör gällande. Flera faktorer talar i motsatt riktning. Utöver de som Merck redan fram

hållit kan tilläggas att 13 § andra meningen LFL ger den som begär en prisändring en 

rätt till överläggningar med nämnden. Denna rätt till överläggningar framstår som 

överflödig och närmast vilseledande för det enskilda företaget om förutsättningarna 

för att få ett bifall till en prishöjningsansökningen är så extremt begränsade som LFN 

hävdar. Även den sista meningen i 13 §, där det talas om "det nya priset", är svår att 

förena med LFN:s synsätt, som ju går ut på att något nytt pris över huvud taget inte 

skall fastställas i den helt övervägande delen av fallen. LFN påstår att 13 § LFL bara 

skulle ta sikte på fall då det t.ex. finns en risk att en angelägen produkt annars skulle 

försvinna som terapival. Hur pass "angelägen" en viss produkt skall anses vara är 

emellertid något som hör hemma inom ramen för kostnadseffektivitetsbedömningen 

enligt 15 § LFL. Genom att göra denna angelägenhetsbedömning till en separat fråga 

hemmahörande under 13 §, som inte innehåller några som helst regler till ledning för 

en sådan bedömning, frångår LFN systematiken i LFL. Det saknas stöd för LFN att 

ställa upp egna kriterier vid bedömningen av angelägenhetsfrågan utöver de som åter

finns i 15 § LFL. 

Givet att läkemedelsföretaget bestämmer sig för att höja sitt pris och att det finns ett 

utrymme för prishöjningen enligt de grundläggande kraven i 15 § LFL, är det till för

del för staten, patienterna, landstingen/sjukvårdshuvudmännen och läkemedelsföreta

get om läkemedlet kan vara kvar i subventionssystemet under den tid som prövningen 

av prishöjningsärendet pågår. 

Det är uppenbart att 13 § LFL inte går att förena med något generellt krav på nytto

ökning. LFN har för övrigt inte förklarat hur detta krav låter sig uppfyllas ens i de 

sällsynta undantagsfall då, även enligt LFN:s mening, bestämmelsen är tillämplig. 

Den fråga som målet handlar om är en ren rättsfråga. I den mån länsrätten underkän

ner LFN:s uppfattning i denna rättsfråga står Mercks argumentation till stöd för att 

Ezetrol uppfyller kraven för subventionering enligt 15 § LFL också till det högre pri
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set oemotsagd. En avvägning av sannolikheten för ett slutligt bifall till Mercks talan i 

den situationen och parternas respektive intressen av ett interimistiskt förordnande, 

leder till slutsatsen att det föreligger förutsättningar för ett interimistiskt beslut. 

LFN anför till stöd för sin inställning bl.a. följande. Subventionskriterierna i
 

15 § LFL kan inte tillämpas analogt i ärenden om prishöjning enligt 13 § samma lag.
 

Regleringen i 13 § skall närmast ses som ett provisorium och bl.a. mot den bakgrun


den tillämpas restriktivt, som en säkerhetsventil för de mest uppenbara fallen. Detta är
 

väl förenligt med lagens ordalydelse och systematik och med uttalanden i förarbetena.
 

För samma slutsats talar de tidsfrister och den beslutsordning som riksdag och reger


ing anvisat för LFN. En analog tillämpning av 15 § LFL på prishöjningar skulle föra
 

med sig att även vissa förfarandefrågor måste tillämpas analogt. Detta är i sig ett skäl
 

mot att tillämpa 15 § analogt på prishöjningar.
 

Artiklarna 6.2 och 3.2 i transparensdirektivet är inte direkt tillämpliga i ett ärende om
 

prishöjning enligt LFL. Det vore inte förenligt med syftet med transparensdirektivet
 

att tillämpa bestämmelserna i direktivet analogt i situationer som de inte uttryckligen
 

är avsedda för. Direktivet bygger på tanken om en minimal inblandning i medlems


staternas organisation med avseende på den nationella socialförsäkringspolitiken. Det
 

huvudsakliga syftet med direktivet är att få överblick över metoderna för nationell
 

prissättning. Detta skall göra det möjligt att kontrollera att de nationella åtgärderna
 

inte innebär kvantitativa inskränkningar ifråga om import eller export eller ingrepp
 

med likvärdig effekt. Direktivets syfte är inte att påverka den långsiktiga nationella
 

prispolitiken eller utformningen av socialförsäkringssystemen. Till stöd för sin in


ställning hänvisar LFN till sjätte stycket i preambeln till transparensdirektivet och
 

EG-domstolens dom i mål C-245103, Merck, Sharp & Dohme BV mot Belgien, sär


skilt punkt 27. Punkt 31 i domen synes inte heller ge stöd för analogisk eller extensiv
 

tillämpning av transparensdirektivet. Även om artiklarna skulle anses vara analogt
 

tillämpliga anvisar direktivet inte några beslutskriterier för prishöjningar.
 

I princip godtar LFN prishöjningar enbart om det finns särskilda skäl, såsom när det
 

uppkommer risk för att en liten men angelägen produkt annars skulle försvinna som
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terapival. Det kan inte uteslutas andra fall där det framstår som uppenbart att en pris

höjning måste godtas. Tolkningen att 15 § LFL skall tillämpas analogt i prishöjnings

ärenden stöds inte av ordalydelsen i författningarna eller i förarbetena. Merck har som 

stöd för sin tolkning att 15 § skall tillämpas analogt angivit att ett företag kan begära 

utträde ur subventionssystemet och sedan ansöka om subvention på nytt och få en 

sådan ansökan prövad enligt 15 § LFL. Ett sådant förfarande är möjligt men då måste 

företaget också göra på det sättet med de längre tidsfrister och krav på fullständig 

utredning som gäller för handläggningen. Detta är emellertid inte ett skäl för en ana

logisk tillämpning av 15 § på 13 § LFL, som förutsätter en mer summarisk prövning. 

Om lagstiftaren hade avsett att kriterierna i 15 § skulle tillämpas på prishöjningsären

den hade det enkelt kunnat åstadkommas genom en hänvisning i 13 § LFL. Så har 

inte skett. En sådan avsikt har inte ens antytts i förarbetena till LFL. I förarbetena 

aviserades en översyn av principerna för prissättning. I avvaktan på översynen fördes 

dåvarande bestämmelser över från den tidigare lagen (prop. 2001/02:63 s. 30 och 

s. 92). Mot bakgrund av den karaktär av provisorium som regleringen i 13 § LFL har, 

kan det inte komma i fråga att tillämpa möjligheten till prishöjning annat än restrik

tivt, som en utväg för de mest uppenbara fallen där en prishöjning framstår som nöd

vändig. Medan 15 § LFL talar om förutsättningarna för att nämnden "skall" besluta 

om subvention och pris så öppnar 13 § enbart en möjlighet att LFN "får" besluta om 

prisändring. De tidsfrister som lagstiftningen ställt upp för subventionsbeslut respek

tive prishöjningar talar också för att en förnyad subventionsprövning enligt 15 § inte 

skall göras inom ramen för ett prishöjningsärende (se bl.a. 9 § förordningen 

[2002:687] om läkemedelsförmåner m.m.). Även den konstruktion som lagstiftningen 

anvisar för beslutsfattandet inom förmånssystemet ger stöd för att en förnyad subven

tionsprövning enligt 15 § inte skall göras inom ramen för ett prishöjningsärende. Ge

neraldirektören svarar för LFN:s samtliga beslut utom de som skall fattas av den av 

regeringen utsedda nämnden. De beslutstyper som är förbehållna nämnden är sådana 

som kräver olika vetenskapliga kompetenser inom medicin och hälsoekonomi, vilket 

återspeglas i nämndens sammansättning. Övriga beslut - Lex. prisändringar - förut

sätts inte kräva sådana överväganden och kan därför fattas av generaldirektören en

sam. Om prövningen aven prishöjning tilläts grunda sig på en värdering av kostnads
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effektiviteten skulle detta medfåra att LFN tvingades ta ställning till om det finns be

hov av begränsningar eller villkor med ett nytt pris Ofr 11 § LFL), vilket inte är fören

ligt med de tidsfrister och den beslutsordning som gäller för prisändringar. 

En ny hälsoekonomisk utredning eller nya parametrar i en sådan utredning är inte skäl 

för prishöjning enligt 13 § LFL. LFN har saknat anledning att besvara den hypotetis

ka frågan hur ärendet om prishöjning skulle ha behandlats om det hade varit ett helt 

annat ärende, nämligen en ansökan om subvention för ett läkemedel som inte ingår i 

förmånen. Att utrymmet för tillämpningen aven lagbestämmelse är litet är inte ett 

skäl får att ge bestämmelsen en extensiv eller analogisk tillämpning. Om en prishöj

ning skulle bedömas enligt kriterierna i 15 § LFL skulle ett företag av taktiska skäl 

kunna lägga priset i nyansökan så lågt att kostnadseffektiviteten blir uppenbar utan 

närmare hälsoekonomisk utredning. Sedan subvention beviljats och det låga priset 

fastställts, skulle företaget kunna komma in med en ansökan om ett mycket högre pris 

som man egentligen vill ha och presentera den omfattande utredning som krävs för att 

motivera subvention till det priset. LFN får då enbart 90 dagar på sig får att pröva ett 

underlag av samma omfattning som en ny ansökan, som kan kräva upp till 180 dagar 

för att göra en ändamålsenlig bedömning. Vad gäller att prishöjningar förekommer 

beträffande utbytbara läkemedel är det riktigt att prishöjningar under "taket" för lä

kemedel som är utbytbara mot varandra framstår som ett undantag från principen att 

ett högre pris skall motiveras aven högre nytta. Detta undantag skall ses mot bak

grund av det utbytbarhetssystem som införts genom särskilda bestämmelser i LFL. 

Undantaget är motiverat av att konkurrensen mellan olika utbytbara produkter har en 

mycket mer direkt betydelse får priset och försäljningen än vad förhållandet är får 

icke utbytbara produkter. Om LFL skulle tolkas så att lagens bestämmelser i alla av

seenden tillämpades på samma sätt får utbytbara läkemedel som för icke utbytbara, 

skulle resultatet bli orimligt sett ur lagens syften. Konkurrensen skulle omöjliggöras 

för utbytbara läkemedel. Förmånssystemet syftar till att ge så god användning som 

möjligt av samhällets begränsade resurser för hälso- och sjukvård. Det har inte varit 

lagstiftarens avsikt att effekterna av prispressen genom utbytet skall ätas upp av pris

höjningar på övriga delar av det befintliga läkemedelssortimentet Ofr prop. 

2001/02:63 s. 56). 
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Förmånssystemet vilar på principen att samhällets kostnad för ett läkemedel skall 

vägas upp av den nytta läkemedlet tillför samhället. Det saknar därför betydelse för 

subventionsfrågan och det begärda priset om företagets försäljning av läkemedlet 

bidrar mer eller mindre positivt till företagets resultat. Ett subventionssystem som 

tillmäter företagets försäljningsvolym betydelse skulle förutsätta en omfattande och 

detalj erad insyn från samhällets sida i företagens kostnader och intäkter. LFL kan inte 

tolkas med ledning av promemorian Ds 2002:53. Promemorian tillkom efter det att 

LFL utfärdades och ger inte besked om lagstiftarens intentioner med det nya förmåns

systemet. Att ett läkemedel visar sig kostnadseffektivt även till ett högre pris än vid 

beslutet om subvention motiverar ingen omprövning av priset. Kriterierna i 15 § LFL 

sätter en gräns för den högsta kostnaden för ett läkemedel. Att priset och kostnaden 

blir lägre än högsta tänkbara är sett till syftet med lagstiftningen något eftersträvans

värt. 

Om länsrätten skulle finna att det skall prövas om Ezetrol uppfyller kriterierna i 

15 § LFL även till det högre priset så förutsätter det en prövning i enlighet med vad 

som gäller för en ansökan om subvention av ett nytt läkemedel. Den prövningen bör 

inte göras av länsrätten som första instans. I sådant fall är det lämpligast att ärendet 

återförvisas till LFN. 

Syftet med nuvarande lagstiftning om läkemedelsförmåner är att lägre kostnader för 

vissa läkemedel skall skapa utrymme för nya läkemedel och för annan hälso- och 

sjukvård än läkemedelsbehandling. Merck tycks utgå från att samhället, genom det 

sänkta priset på simvastatin, skulle "få mer pengar över" till att betala ett högre pris 

för Ezetrol. En sådan inställning strider emellertid mot syftet med lagstiftningen. 

En analogisk tillämpning kan göras när det är fråga om oförutsedda situationer, ovan

liga fall eller något annat som varit svårt att förutse i lagstiftningsarbetet. Men en ana

logisk tillämpning kan inte göras för att lägga till kriterier för de med bestämmelsen 

avsedda huvudsituationerna. Lagstiftaren hade kunnat lägga till dessa kriterier, men 

har valt att inte göra det. 
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Den avgörande frågan är inte om Ezetrol med det högre priset uppfyller kriterierna i 

15 § LFL. Den avgörande frågan är om 15 §, mot sin egen ordalydelse och mot orda

lydelsen i 13 §, över huvud taget är tillämplig i ärendet. Det är inte så att Mercks skäl 

för en prövning enligt kriterierna i 15 § är för svaga. LFN:s inställning är att dessa 

skäl överhuvudtaget inte är relevanta eftersom 15 § LFL inte är tillämplig. En fråga 

om subvention är inte bara en fråga om priset för ett läkemedel i förhållande till en 

given effekt. Det är också en fråga om att bedöma de antaganden - såväl avseende det 

aktuella läkemedlet som alternativbehandlingen - som ligger till grund för den hälso

ekonomiska utredningen. Bedömningen av dessa antaganden kan, utöver avslag eller 

bifall, motivera att subventionen förses med begränsningar eller villkor. Det saknas 

utrymme att hantera sådana frågor inom ramen för prisändringsförfarandet. 

Att priset får en typ av läkemedel gått ner framstår inte som ett uppenbart skäl till att 

höja priset på andra läkemedel inom terapiområdet. Under sådana förhållanden borde 

ju normalt en sänkning av priset vara mer motiverad. 

Merck resonerar om de fördelar bolaget menar att det skulle innebära med en ny full

ständig prövning av subventionskriterierna även i prishöjningsärenden. Mot detta 

skall bland annat ställas nackdelen av att samhället och patienterna får en högre kost

nad för läkemedelsanvändningen utan att någon ny nytta tillkommit. Avvägningen 

mellan sådana fördelar och nackdelar är emellertid en fråga för lagstiftaren. Merck 

gör gällande att det skulle få negativa konsekvenser för patienterna om Merck valde 

att inte ha med Ezetrol i förmånerna. Många patienter kommer emellertid inte upp i 

frikortsnivå utan betalar sina läkemedel själva. För dessa patienter är det en nackdel 

att tvingas betala ett högre belopp rör sina läkemedel. En högre kostnad för ett läke

medel medför mindre resurser för andra angelägna verksamheter inom sjukvården. 

Ett av syftena med förmånssystemet är att begränsa läkemedelskostnadema för att ge 

utrymme för annan angelägen sjukvård (jfr prop. 2001/02:63 s. 28). Samhället tillför 

genom läkemedelsförmånssystemet läkemedelsföretagen pengar. Det är frivilligt för 

företaget att tillhandahålla ett läkemedel och företaget kan sälja läkemedel som inte 

ingår i läkemedelsförmånerna. Det är inte så att utebliven subvention eller prishöjning 

innebär att företagen berövas något eller åläggs något. I förarbetena framhålls att de 
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överväganden som blir aktuella vid bedömningen av om ett läkemedel skall subven

tioneras av offentliga medel måste utgå från de allmänna och övergripande mål och 

principer som framgår av hälso- och sjukvårdslagen (se prop. 2001/02:63 s. 28). Det 

är mot denna bakgrund som regleringen i LFL skall ses. 

Det går inte att tolka fram en vidsträckt tillämpning som det inte står något om vare 

sig i lagen eller i förarbetena. Möjligen hade saken varit enklare om lagstiftaren i 13 § 

LFL fört in ett uttryckligt krav på särskilda eller synnerliga skäl. Avsaknaden av des

sa ord är emellertid inte ett skäl för att i stället läsa in något annat som också saknas, 

nämligen en hänvisning till 15 §. Av de uttalanden i propositionen som finns framgår 

att den dåvarande lagregleringen ansågs knapphändig och behövde kompletteras med 

ytterligare bestämmelser. Denna komplettering ansågs dock inte vara möjlig att 

genomföra i det aktuella lagstiftningsarbetet (se prop. 2001/02:63 s. 30). Att mot den

na bakgrund genom lagtolkning läsa in kriterier, som uttryckligen inte kunnat anges i 

lagstiftningsärendet utan hänvisats till fortsatt utredning, är inte rimligt. I stället är en 

restriktiv tillämpning av den möjlighet till prisändring som 13 § erbjuder rimlig och 

motiverad, särskilt mot bakgrund av det allmänna kostnadsbegränsande syftet med 

lagstiftningen (jfr prop. 2001/02:63 s. 28). Förmånssystemet utgår allmänt från att 

högre kostnad skall motsvaras av större nytta. Det är mot denna bakgrund som pris

höjningar för utbytbara produkter under pristaket kan ses som ett undantag. Prissätt

ningen inom utbytessystemet sker i ett system som är inrättat för att upprätthålla en 

priskontroll. Det gör att utbytbarhetssystemet i sig är kostnadseffektivt. Motivet för 

detta är att skapa incitament till att konkurrera med priset (se prop. 2001/02:63 s. 56 

och 58). Det förhållandet att förmånssystemet utgår från att en högre kostnad skall 

motsvaras aven större nytta ger också stöd för att en ny hälsoekonomisk utredning 

inte kan motivera en prishöjning. En ny hälsoekonomisk utredning kan tillföra ny 

information men inte ny nytta. 

Att tillämpa en allmänt hållen bestämmelse restriktivt i uppenbara fall respekterar 

direktivets krav på överblick och transparens. 
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Merck hänvisar till prop. 2001/02:63 s. 30. Vad som sägs där är att de dåvarande be

stämmelserna (vad som närmast avsågs torde ha varit 3 § andra stycket lagen 

[1996:1150] om hög kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.) fördes över till den 

nya lagen. Att en bestämmelse förs över från en författning till en annan innebär bara 

att bestämmelsens avfattning är densamma. När bestämmelsens tillämpning är bero

ende av det sammanhang den förekommer i måste den tolkas mot bakgrund av sitt 

nya sammanhang. Resultatet skulle bli orimligt om en sådan bestämmelse tolkades 

som om det regelverk, som upphört att gälla, fortfarande gällde. Hela grunden för 

förmånssystemet har ju ändrats. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:31) 

har upphört att gälla med utgången av september månad 2002 (RFFS 2002: 16). 

Merck tycks ändå mena, att 13 § LFL skall tillämpas på samma sätt som RFV (enligt 

föreskrifterna) tillämpade 3 § lagen (1996: 1150) om högkostnadsskydd vid köp av 

läkemedel m.m. Men på den tiden fanns inte 15 § i den nuvarande lagen, som Merck 

menar nu skall tillämpas analogt på 13 §. RFV synes i viss mån ha tillämpat hälso

ekonomiska utredningar i nyansökningar, men inte i prisändringsärenden (jfr betän

kandet Den nya läkemedelsfärmånen, SOV 2000:86, s. 160). Man kan visserligen 

inte dra några mer långtgående slutsatser av denna skrivning i betänkandet, men den 

ger i varje fall inte stöd för en analog tillämpning av 15 § på 13 § LFL. 

Bestämmelserna om tidsfrister finns visserligen i förordningen (2002:687) om läke

medelsförmåner m.m. men de grundar sig på transparensdirektivet och det är mot den 

bakgrunden som lagstiftningen skall tolkas. Tidsfristerna har sålunda sin utgångs

punkt i EG-lagstiftningen. Den svenska lagstiftaren har knappast avsett en analogisk 

tillämpning av 15 § på 13 § LFL, som svårligen låter sig förenas med de tidsfrister 

som följer av ett EG-direktiv som Sverige är skyldigt att följa (se prop. 2001/02:63, s. 

41, observera orden "som har att iakttas"). Regeringens föreskrifter om beslutsfattan

de framstår som logiska och följdriktiga vid den tolkning som LFN gör. Att tolka in 

en analogisk tillämpning i regeringens proposition till riksdagen är inte möjlig mot 

denna bakgrund. Riksdagen har inte gjort ändringar eller uttalanden som skulle tyda 

på att lagstiftaren hade en annan uppfattning. Mycket kan ha ändrat sig sedan ansökan 

om subvention gavs in och LFN kan när prishöjningsärendet initieras därför inte utan 

vidare använda de gamla ansökningshandlingarna och den analys som gjordes då. 
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Som man från Mercks sida framhållit är ju ett av skälen för begäran om prishöjning 

de väsentliga förändringar som inträffat. Det finns all anledning att utgå från att en 

prövning aven prishöjningsansökan i enlighet med 15 § LFL skulle kräva i allt vä

sentligt samma tidsmässiga insats som en vanlig nyansökan. Det är i och för sig rik

tigt att generaldirektören kan förelägga ett ärende för nämnden, vilket dock skulle 

innebära längre ledtider i handläggningen. Detta understryker att det knappast kan 

vara åsyftat genom lagen, förordningen och instruktionen att en fullödig prövning i 

enlighet med 15 § regelmässigt skall kunna genomföras under 90 dagar med konse

kvensen att prishöjningen annars - till skillnad vid nyansökan - med automatik inträ

der därefter. Möjligheten för generaldirektören att förelägga nämnden ett ärende är 

närmast avsedd för principiellt viktiga ärenden, inte en hel ärendegrupp. Att ett ensta

ka ärende någon gång kan kräva en oproportionerlig insats från en myndighet kan 

givetvis inträffa oavsett vilken ärendetyp det gäller. Sett till en hel ärendetyp talar det 

emellertid mot en analogisk tillämpning att regelverket i övrigt inte är inrättat för att 

stödja en sådan tillämpning. Lagstiftningen kan inte tillämpas så att det inbjuder till 

åtgärder som leder till oönskade resultat sett till syftet med systemet. 

LFN är även mer allmänt sett konsekvent i sin tillämpning av 13 § LFL. Denna para

graf öppnar också möjlighet för prissänkningar på LFN:s eller landstingens initiativ. 

LFN initierar normalt inte prissänkningar. Landstingen har hitintills inte ansökt om 

prissänkningar. LFN:s tolkning innebär att regelverket kan tillämpas friktionsfritt och 

i överensstämmelse med lagens syfte. Mercks tolkning för med sig analogisk tillämp

ning inte bara av 15 § utan även av åtminstone landstingens överläggningsrätt och 

beslutsforum inom myndigheten. LFN:s tolkning innebär att kostnader, utan motsva

rande nytta för patienter och för samhället i stort, begränsas i enlighet med syftet med 

lagstiftningen. Läkemedelsförmånssystemet utgör ett skydd för patienter mot höga 

läkemedelskostnader. 

Som framgår av Regeringsrättens domar den 30 augusti 2004 i mål nr 5038-04 och 

5060-04 rörande interimistiskt förordnande i mål om läkemedlen Viagra och Cialis, 

krävs för sådant förordnande att det föreligger en tämligen hög grad av sannolikhet 

för att avgörandet kommer att stå fast. Regeringsrätten hänvisar till att det är fråga om 
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prövning enligt en ny lagstiftning som saknar tidigare motsvarighet och att någon 

praxis inte har hunnit utvecklas. Regeringsrätten fann därför i dessa mål att det i varje 

fall inte kunde anses föreligga en hög grad av sannolikhet för att underinstansens do

mar skulle stå fast. Motsvarande synpunkter som Regeringsrätten framförde i domar

na den 30 augusti 2004 gör sig gällande i detta mål och det kan därför inte vara fören

ligt med Regeringsrättens avgöranden att länsrätten beslutar om det begärda interi

mistiska förordnandet. Merck har också ett yrkande om interimistiskt beslut om läns

rätten återförvisar ärendet till LFN. LFN menar att 28 § förvaltningsprocessla

gen, som enligt l § samma lag gäller vid rättsskipning hos förvaltningsdomstolarna 

(inte hos förvaltningsmyndigheterna), inte ger stöd för detta. Det finns inte heller nå

got annat lagligt stöd för en sådan åtgärd. I andra hand anser LFN att yrkandet skall 

avslås, eftersom det inte fOreligger tillräckligt hög grad av sannolikhet för att Merck 

skall få bifall till sin talan efter en slutlig prövning. 

Vid ett överklagande kan domstolen tolka lagen annorlunda än myndigheten gjort. 

Den tolkningen kan i så fall kräva annan utredning än den myndigheten gjort. Dom

stolen skall i så fall se till att målet blir så utrett som sakens beskaffenhet kräver och 

kan inte låta bristen i utredningen gå ut över endera parten. Domstolen avgör om er

forderlig utredning bör åstadkommas inom ramen för handläggningen vid domstolen 

eller genom återförvisning till beslutsmyndigheten Gfr Wennergren, Förvaltningspro

cesslagen, 4 u., s. 333). I ett fall som detta, där det gäller bedömning och granskning 

och förmodligen komplettering av ett komplext och specialiserat underlag som hälso

ekonomi synes det LFN rimligt och lämpligt med återförvisning, om en prövning en

ligt 15 § LFL skall göras. 

LFN har uppfattat prissänkningen av simvastatin som Mercks huvudskäl för prishöj

ningen. Detta är det enda som skulle kunna vara ett rättsligt relevant skäl för den 

prövning, som Merck menar skall göras mot kriterierna i 15 § LFL. Något skäl fOr en 

prishöjning är det däremot inte enligt nämndens uppfattning. Vid överläggning med 

nämnden inför det nu överklagade beslutet har Merck anfört ett ytterligare skäl. Detta 

var att man planerade en lansering av ett kombinationspreparat, som kommer att få ett 

"europapris" som är högre än de svenska priserna för Ezetrol och generiskt simvasta
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tin tillsammans. Merck ville därför undersöka möjligheten att kunna ffi "europapriset" 

för kombinationsprodukten genom att först höja priset på Ezetrol och därefter lansera 

kombinationsprodukten. Försäljningsutvecklingen och önskemålet om ett "europa

pris" kan naturligtvis vara interna skäl för Merck att söka ffi en prishöjning. Sådana 

bakomliggande skäl är emellertid ointressanta för LFN:s prövning av prishöjningsfrå

gor och för den delen även för prövningar enligt 15 § LFL. Det är i och för sig riktigt 

som Merck säger att subventionssystemets kostnader för läkemedelsanvändningen i 

stort inte är ett beslutskriterium i det enskilda ärendet. Däremot är det av stor betydel

se att det är ett av lagstiftarens syften med LFL att skapa utrymme för nya läkemedel 

och annan hälso- och sjukvård. Det framgår bl.a. av prop. 2001102:63 s. 28. Vidare är 

det en grundläggande utgångspunkt från lagstiftarens sida att högre kostnader för ett 

nytt läkemedel i förhållande till befintlig terapi skall stå i rimlig relation till den upp

nådda hälsovinsten (se prop. 2001/02:63, s. 47). Detta uttrycker en princip om att 

ökad kostnad skall motsvaras av ökad nytta. De bestämmelser som lagen innehåller 

skall tolkas mot bakgrund av dessa syften. När Merck gör gällande att Ezetrol uppfYl

ler kriterierna för subvention även till det högre priset finns det anledning att påminna 

om förutsättningarna för LFN:s beslut om subvention och pris för Ezetrol. Beslutet 

förenades med villkoret att Merck senast den l juli 2007 för nämnden skulle redovisa 

data avseende Ezetrols långtidseffekter på morbiditet och mortalitet. Som skäl anför

de LFN i beslutet att det var en förutsättning för subvention att Ezetrols effekt på 

blodfettsnivåer ledde till dessa förväntade långtidseffekter. Redan vid nu gällande pris 

råder det sålunda osäkerhet kring kostnadseffektiviteten för Ezetrol. 

Merck har vänt sig mot att en fullständig prövning av subventionskriterierna i 15 § 

LFL inte kan göras inom ramen för ett prishöjningsärende. LFN har svårt att se varfdr 

möjligheten för företaget att falla tillbaka på det "gamla" priset skulle vara ett avgö

rande skäl för Mercks tolkning. Man måste utgå från att kriterierna i 15 § sätter en 

gräns för den högsta kostnaden för ett läkemedel. Att priset och kostnaden blir lägre 

än den högsta tänkbara är däremot, sett till syftet med lagstiftningen, något efter

strävansvärt, såväl för patienterna som för samhället. Med den utgångspunkten, i en 

situation där företaget faktiskt vill och kan tillhandahålla produkten till det lägre pri

set, har Mercks scenario knappast någon betydelse för tolkningen. Härtill kommer att 
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tidsfristerna får handläggningen har sin grund i EG-rätten genom transparensdirekti

vet. Detta utgör en avvägning mellan fåretagets legitima behov aven snabb hand

läggning och samhällets legitima behov av att hinna göra en adekvat prövning av frå

gan. Om LFN, som Mercks tolkning medfår, skulle tvingas att göra en i det närmaste 

fullständig subventions- och prisprövning på halva tiden, så åsidosätts den avvägning 

mellan samhällsintresset och fåretagsintresset som EG-reglerna om handläggningsti

derna fastlagt. 

Merck säger nu att man inte menat att "15 § skall tillämpas analogt på 13 §". Som 

LFN uppfattar Merck menar de i stället att 15 § LFL skulle vara direkt tillämplig. 

Mercks argumentation kring denna fråga tycks emellertid inte vara något annat än just 

en beskrivning aven analog tillämpning och de skäl de menar finns får en sådan tolk

ning. LFN anser det uppenbart att kriterierna i 15 § inte kan vara direkt tillämpliga i 

ett prishöjningsärende enligt 13 §. Följande skäl talar, var för sig och sammantaget, 

för denna slutsats: 

l. 13 § hänvisar inte till 15 § 

2. 15 § hänvisar inte till 13 § 

3. Placeringarna i lagen och rubriksättningen 

4. 15 § talar om när ett "receptbelagt läkemedel skall omfattas av läkemedelsfårmå

nerna" och att fårsäljningspris då skall "fastställas". Priset fastställs när läkemedlet 

tas in i förmånerna; att "ändra" priset är något annat. 

5. I prop. 2001/02:63 behandlas prisändringar på sidan 30 och där sägs att man inte 

gjort någon översyn av prisregleringen inom ramen får lagstiftningsärendet och att 

man skall återkomma med fårslag. Denna skrivning fårutsätter rimligen att man i lag

stiftningsärendet inte hade reglerat prisändringskriterierna genom de nya bestämmel

serna som samtidigt tillfårdes genom 15 § LFL. 
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DOMSKÄL 

I transparensdirektivets preambel anges bl.a. fåljande. Medlemsstaterna har beslutat 
om ekonomiska åtgärder gentemot fårsäljningen av läkemedel får att kontrollera des
sa produkters andel i samhällets sjukvårdskostnader. Dessa innefattar direkt och indi
rekt priskontroll på läkemedel till fåljd av den otillräckliga eller obefintliga konkur
rensen på läkemedelsmarknaden och begränsningar av det antal produkter som omfat
tas av de nationella sjukförsäkringssystemen. 

Det primära syftet med sådana åtgärder är att slå vakt om folkhälsan genom att säker
ställa att läkemedel finns att tillgå i tillräckliga mängder och till rimlig kostnad. Sam
tidigt måste sådana åtgärder syfta till att främja effektiviteten i produktionen av läke
medel och uppmuntra forskning och utveckling av nya läkemedel, vilket i slutändan 
utgör grunden får en fortsatt hög nivå får folkhälsan inom gemenskapen. 

Skillnader i fråga om sådana åtgärder kan hindra eller snedvrida handeln med läke
medel inom gemenskapen och därigenom direkt påverka den gemensamma markna
den på läkemedelsområdet. 

Syftet med detta direktiv är att få en överblick över metoderna får nationell prissätt
ning, däri inbegripet det sätt på vilket den fungerar i de enskilda fallen samt de krite
rier som den bygger på och att göra dem allmänt tillgängliga får alla dem som är 
verksamma på läkemedelsmarknaden i medlemsstaterna. 

Som ett första steg för att eliminera dessa skillnader är det i hög grad angeläget att 
ställa upp en rad krav som syftar till att göra det möjligt får alla berörda parter att 
kontrollera att de nationella åtgärderna inte innebär kvantitativa inskränkningar i frå
ga om import eller export eller ingrepp med likvärdig effekt. Samtidigt får dessa krav 
inte påverka den politik som fårs av de medlemsstater som i fårsta hand fårlitar sig på 
fri konkurrens vid prissättningen av läkemedel. De får heller inte påverka den lång
siktiga nationella prispolitiken eller utformningen av socialfårsäkringssystemen, utom 
i den mån det är nödvändigt får att möjliggöra insyn i den mening som avses i detta 
direktiv. 

Enligt artikel 1.1 i direktivet skall medlemsstaterna se till att alla nationella åtgärder, 
vare sig de fastställts genom lagar eller andra fårfattningar får att kontrollera priserna 
på humanläkemedel eller får att begränsa sortimentet av de läkemedel som omfattas 
av deras nationella sjukfårsäkringssystem, står i överensstämmelse med kraven i detta 
direktiv. 

Enligt artikel 3 skall utan hinder av artikel 4 (som gäller vidprisstopp) bl.a. fåljande 
bestämmelser gälla när priset får ett läkemedel får höjas fårst sedan medgivande er
hållits från de ansvariga myndigheterna: 
1. När ansökan att få höja priset på ett läkemedel kommit in från den som innehar 
fårsäljningstillstånd och ansökan uppfyller de krav som fastställts i den berörda med
lemsstaten, skall medlemsstaterna se till att beslut fattas och delges sökanden inom 90 
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dagar efter det att ansökan kommit in. Sökanden skall förse de ansvariga myndighe
terna med erforderliga uppgifter, däribland uppgifter om vilka händelser som inträffat 
sedan priset på läkemedlet fastställdes förra gången och som enligt hans mening mo
tiverar den begärda prishöjningen. Om de uppgifter som lämnats som stöd för ansö
kan är otillräckliga, skall de ansvariga myndigheterna utan dröjsmål underrätta sö
kanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva beslut inom 
90 dagar efter det att dessa kompletterande uppgifter mottagits. 

Om antalet inkomna ansökningar är mycket stort, kan fristen förlängas endast en gång 
med ytterligare 60 dagar. Sökanden skall informeras om en sådan förlängning innan 
fristen löpt ut. 

Om inget beslut meddelas inom ovannämnda tid eller tider, skall sökanden ha rätt att 
verkställa den begärda prishöjningen fullt ut. 

2. Skulle de ansvariga myndigheterna besluta att inte medge den begärda prishöjning
en, vare sig helt eller partiellt, skall beslutet innehålla en motivering för detta som 
grundar sig på objektiva och kontrollerbara kriterier och sökanden skall upplysas om 
vilka möjligheter till prövning av beslutet som står till buds enligt gällande lagstift
ning och inom vilken tid prövning skall begäras. 

Artikel 6 i direktivet innehåller bestämmelser som skall gälla i de fall då ett läkeme
del omfattas av det nationella sjukförsäkringssystemet först efter det att de ansvariga 
myndigheterna har beslutat att låta det berörda läkemedlet ingå i en särskild förteck
ning över läkemedel som omfattas av det nationella sjukförsäkringssystemet. 

Enligt artikel 6.2 skall alla beslut om att inte låta ett läkemedel ingå i förteckningen 
över läkemedel som omfattas av sjukförsäkringssystemet innehålla en motivering 
som grundar sig på objektiva och kontrollerbara kriterier, samt, i förekommande fall, 
de sakkunnigutlåtanden eller rekommendationer som legat till grund för beslutet. 
Dessutom skall sökanden upplysas om vilka möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds enligt gällande lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras. 

Av artikel 11.2 framgår att medlemsstaterna före den 31 december 1989 skall tillställa 
kommissionen texterna till alla lagar eller andra författningar som har samband med 
prissättningen av läkemedel, uppgift om läkemedelstillverkarnas lönsamhet och i vil
ken utsträckning läkemedlen omfattas av det nationella sjukförsäkringssystemet. Alla 
ändringar av dessa lagar eller andra författningar skall delges kommissionen utan 
dröjsmål. 

LFL trädde i kraft den 1 oktober 2002 då lagen (1996: 1150) om högkostnadsskydd 
vid köp av läkemedel m.m. (LHL) upphörde att gälla. Enligt punkten två i övergångs
bestämmelserna till LFL skall receptbelagda läkemedel och andra varor för vilka 
Riksförsäkringsverket fastställt försäljningspris enligt den äldre lagen ingå i läkeme
delsförmånerna. Detta gäller dock inte läkemedel och varor som inte omfattas av 
högkostnadsskydd. 



Sida 25 
LÄNSRÄTTEN I DOM 15588-05 
STOCKHOLMS LÄN 2006-06-12 

I 13 § LFL anges att en fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, 
förutom på eget initiativ av Läkemedelsförmånsnämnden, tas upp av nämnden på 
begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den 
som begär ändringen har även rätt till överläggningar med nämnden. Om inte över
läggningar begärs kan nämnden fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig 
utredning. 

I 15 § LFL anges följande. Ett receptbelagt läkemedel skall omfattas av läkemedels
förmånerna och försäljningspris skall fastställas för läkemedlet under förutsättning 

1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 
2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, hu
manitära 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. 

Enligt 21 § LFL skall, om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har för
skrivits och det på det enskilda apoteket finns ett eller flera billigare utbytbara sådana 
läkemedel, med de undantag som följer av tredje stycket, läkemedlet bytas ut mot det 
billigaste tillgängliga läkemedlet. 

Ett läkemedel är inte utbytbart, om det skiljer sig från det förskrivna läkemedlet i så
dan grad att det inte kan anses utgöra en likvärdig motsvarighet. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. 

Ett läkemedel får inte bytas ut om den som utfärdat receptet på medicinska grunder 
har motsatt sig ett utbyte. Läkemedlet får inte heller bytas ut om patienten betalar 
mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fastställts för det förskrivna läke
medlet och motsvarande pris för det billigaste utbytbara läkemedel som finns till
gängligt. Om något annat utbytbart läkemedel finns tillgängligt, kan utbyte ske mot 
detta läkemedel om patienten betalar mellanskillnaden mellan det pris som fastställts 
för detta läkemedel och motsvarande pris för det billigaste utbytbara läkemedlet. 

Apoteket skall i förekommande fall upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga 
och om patientens rätt att mot betalning av mellanskillnaden i pris erhålla det för
skrivna läkemedlet. När utbyte sker, skall apoteket skriftligen underrätta den som 
utfärdat receptet. 

Enligt 9 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. skall Läkemedels
förmånsnämnden meddela beslut inom 180 dagar från det att en fullständig ansökan 
om att ett läkemedel eller en vara skall ingå i läkemedelsförmånerna kom in till 
nämnden. 

Ett beslut om höjning av ett tidigare fastställt försäljningspris skall meddelas inom 
90 dagar från det att ansökan kom in till nämnden. Om de uppgifter som lämnats till 
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stöd för ansökan är otillräckliga, skall nämnden snarast underrätta sökanden om vil
ka ytterligare uppgifter som krävs och fatta sitt beslut inom 90 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om antalet ansökningar är mycket stort, kan 
tidsfristen förlängas endast en gång med ytterligare 60 dagar. Sökanden skall infor
meras om en sådan förlängning innan fristen löpt ut. 

Om inget beslut meddelas inom den tid eller de tider som anges i andra stycket har 
sökanden rätt att verkställa den begärda prishöjningen fullt ut. 

Ett beslut om sänkning av ett tidigare fastställt försäljningspris skall meddelas så snart 
det är möjligt. 

I 8 § Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2003: 1, ändrade genom 
LFNFS 2003:3), om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden enligt la
gen om läkemedelsförmåner m.m. anges följande. Om en ansökan avser en höjning 
av ett tidigare fastställt pris för ett läkemedel eller en förbrukningsartikel skall sö
kanden ange de skäl som motiverar den begärda prishöjningen. Till en ansökan om 
prishöjning skall fogas uppgifter om priser och behandlingskostnader för andra jäm
förbara läkemedel eller förbrukningsartiklar som sedan tidigare ingår i förmånerna. 

Vid ansökan om höjning av ett tidigare fastställt pris för ett utbytbart läkemedel be
höver dock inte skälen för höjning av priset anges eller pris- och behandlingsjämfö
relser lämnas om priset är samma eller lägre än det pris som fastställts för det dyraste 
utbytbara läkemedlet. En ansökan om prisändring skall innehålla uppgift om tidpunk
ten för den ändring som begärs. 

Enligt 6 § förordningen (2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden 
beslutar nämnden 

- om allmänna riktlinjer för prissättning, 

- om subventionering och prisreglering av nya läkemedel och av nya varor som avses 
i 18 § lagen (2002: 160) om läkemedelsförmåner m.m. med undantag för nya styrkor, 

- på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre skall ingå i lä
kemedelsförmånerna, 

- på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst läkemedel 
eller viss vara skall ingå i läkemedelsförmånerna, 

- om föreskrifter enligt bemyndigande i lagen (2002: 160) om läkemedelsförmåner 
m.m. och andra författningar, 

- om allmänna råd för den som marknadsför produkter som kan omfattas av förmåns
systemet, samt 
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- i andra frågor som generaldirektören förelägger nämnden. 

Enligt 7 § samma förordning avgör generaldirektören ärenden som inte skall avgöras 
av nämnden eller av personalansvarsnämnden. Om sådana ärenden inte behöver av
göras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall 
ske anges i arbetsordningen eller i särskilt beslut. 

I förarbetena till LFL (prop. 2001/02:63 s. 29 f.) anges bl.a. följande. I lagen 
(1996: 1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. finns den grund
läggande regleringen av den nuvarande priskontrollen av produkter som omfattas av 
läkemedelsförmånerna. Här finns också den grundläggande regleringen om referens
prissystemet. Riksförsäkringsverket skall enligt 3 § i lagen på begäran av den som 
marknadsför en vara som kan ingå i läkemedelsförmånerna fastställa ett försäljnings
pris för varan. Det försäljningspris Riksförsäkringsverket fastställer utgörs av det 
förmånsgrundande priset eller apotekens utförsäljningspris (AUP). Detta förmåns
grundande pris består av produktens inköpspris (AlP) och Apoteket AB:s handels
marginal för den aktuella produkten. Inköpspriset fastställs i allmänhet efter ansökan 
från det marknadsförande bolaget och på grundval av den utredning som Riksförsäk
ringsverket finner erforderlig. Till det sålunda fastställda inköpspriset läggs Apoteket 
AB:s handelsmarginal vilken prövas och fastställs genom beslut av Riksförsäkrings
verket. Också för de produkter som omfattas av referensprissystemet fastställer Riks
försäkringsverket Apoteket AB:s utförsäljningspris. Riksförsäkringsverkets beslut 
kan avse pris på nya produkter, pris på nya förpackningar eller nytt pris på produkter 
som redan har ett av verket fastställt pris. I det senare fallet kan ärendet initieras av 
såväl det marknadsförande bolaget som av verket och landstingen. Såväl sökanden 
som landstingen skall beredas tillfålle till överläggningar med Riksförsäkringsverket 
innan myndigheten meddelar beslut om försäljningspris. Riksförsäkringsverkets be
slutsunderlag består huvudsakligen av material ingivet av sökanden. Verket inhämtar 
härutöver yttranden och expertutlåtanden från sjukvården. I sin verksamhet på områ
det har också verket kontakter med Läkemedelsverket, Apoteket AB, Socialstyrelsen, 
patientföreningar, handikapporganisationer samt prissättningsorganisationer i andra 
länder. Inom EV finns vissa gemenskapsrättsliga bestämmelser som avser prisre
glering av läkemedel. Dessa framgår av rådets direktiv 89/1 05/EEG om insyn i de 
åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de 
nationella sjukförsäkringssystemen. Vid bedömningen av prisärendena har Riksför
säkringsverket att beakta de allmänna förutsättningar för priskontroll som uppställts i 
detta direktiv. Priskontrollen skall enligt direktivets ingress syfta till att främja folk
hälsan genom att säkerställa att läkemedel som bedöms effektiva finns att tillgå i till
räckliga mängder och till en rimlig kostnad samtidigt som den skall främja effek
tiviteten i läkemedelsproduktionen samt uppmuntra forskning och utveckling. Vid 
fastställande av pris tar Riksförsäkringsverket hänsyn till särskilt läkemedlets eller 
varans förväntade medicinska och hälsoekonomiska värde, dess försäljningsvolym, 
pris i moderbolagets hemland samt ersättningen till Apoteket AB. Dessutom gör ver
ket nationella och internationella prisjämförelser samt kostnadsjämförelser. Vid pris
sättningen gör verket en individuell prövning av varje läkemedel eller vara och dess 
olika förpackningar. Vidare har Riksförsäkringsverket som uppgift att inom ramen för 
referensprissystemet fastställa ett särskilt lägre pris för varje läkemedel, till vilket det 
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på den svenska marknaden finns en likvärdig motsvarighet i form av ett eller flera 
generiska läkemedel. - Den nuvarande lagregleringen i fråga om prisreglering av va
ror inom läkemedelsfårmånerna är kortfattad och kan behöva kompletteras med ytter
ligare bestämmelser. En översyn av denna reglering har inte varit möjlig att genomfå
ra inom ramen får detta lagstiftningsärende. Regeringen avser att genomfåra en sådan 
översyn och återkomma med de fårslag som anses erforderliga. I samband med denna 
översyn bör även möjligheterna att beakta miljöaspekter vid prissättning analyseras 
närmare. I avvaktan därpå fårs de nuvarande bestämmelserna om prisreglering i lagen 
om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. i sak ofårändrade över till den nya 
lagen om läkemedelsfårmåner m.m. Referensprissystemet bör dock utmönstras. 

Lagrådet uttalade rörande fårslaget till 15 § LFL (prap. 2001/02:63 s. 136) bl.a. fål
jande. I paragrafen anges de grundläggande kriterierna får att ett receptbelagt läke
medel skall omfattas av läkemedelsfårmånerna. Prövningen är uppenbarligen avsedd 
att ske med utgångspunkt i ett tänkt fårsäljningspris får läkemedlet. Någon ledning 
får hur fårsäljningspriset skall fastställas lämnas emellertid inte i paragrafen Ofr 3 § 
Riksfårsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1996:31). Även bortsett härifrån framstår 
kriterierna som allmänt hållna och de ger endast i begränsad utsträckning konkret 
vägledning får avgörandet av enskilda fall. 

Tidigare bestämmelser m.m. 

I 3 § numera upphävda LHL angavs att Riksfårsäkringsverket på begäran av den som 
marknadsfår en vara som avses i 1 eller 2 § skall fastställa ett fårsäljningspris får va
ran. Den sökande skall förebringa den utredning som behövs får att priset skall kunna 
fastställas. Innan Riksfårsäkringsverket meddelar beslut i ett sådant ärende skall sö
kanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med myndigheten. 

Fråga om ändring av ett tidigare fastställt fårsäljningspris får, fårutom av Riksfårsäk
ringsverket, tas upp på begäran av den som marknadsfår varan eller av ett landsting. 
Dessa har även rätt att påkalla överläggning med Riksfårsäkringsverket. Om inte 
överläggning begärs kan Riksfårsäkringsverket fastställa det nya priset på grundval 
av tillgänglig utredning. 

I samband med överläggningar enligt fårsta och andra styckena skall Riksfårsäk
ringsverket till landstingen och sökanden lämna de uppgifter som behövs. 

I 2 § dåvarande Riksfårsäkringsverkets fåreskrifter (RFFS 1996:31) om fastställande 
av pris på läkemedel m.m. angavs fåljande. Riksfårsäkringsverket fastställer pris på 
vara som avses i 1,2 eller 7 §§ lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av 
läkemedel m.m. som är godkänt eller erkänt får fårsäljning antingen som pris på nytt 
läkemedel eller ny vara eller som pris på ny fårpackning. Riksfårsäkringsverket kan 
ändra ett fastställt pris. Det pris som fastställs är apotekens utfårsäljningspris. 

Ansökan om fastställande av pris görs skriftligen hos Riksfårsäkringsverket. I ansö
kan skall sökanden ange det pris han önskar tillämpa på läkemedlet eller varan samt 
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skälen till detta. Om ansökan avser höjning av ett tidigare fastställt pris skall sökan

den även ange de skäl som motiverar den begärda prishöjningen.
 

Enligt 3 § samma föreskrifter tar vid fastställande av pris Riksförsäkringsverket hän
syn till bland annat läkemedlets eller varans förväntade medicinska och hälsoekono
miska värde, dess försäljningsvolym samt pris i moderbolagets hemland. Dessutom 
gör verket vissa pris- och kostnadsjämförelser. 

I förarbetena (prop. 1996/97:27 s. 85 ff.) till den gamla lagen, LHL, angavs bl.a. föl
jande. I princip är prisbildningen fri och det är alltid det marknadsförande läkemedels
företaget som primärt sätter pris på sin produkt efter det att Läkemedelsverket lämnat 
sitt marknadsföringstillstånd genom ett godkännande av läkemedlet. Därefter är pris
processen olika beroende på om läkemedlet är avsett för den slutna vårdens behov eller 
den öppna vårdens eller bådadera. Grovt uttryckt kan hävdas att det på marknaden för 
läkemedel i sluten vård råder marknadsprissättning medan marknaden för läkemedel i 
öppen vård är reglerad för det fallläkemedelsproducenten önskar att produkten skall 
omfattas av läkemedelsförmånen. Det förmånsgrundande priset på receptläkemedel 
(AUP = apotekens utförsäljningspris) omfattar fabrikantens produktpris (AlP = apote
kens inköpspris) med tillägg för den handelsmarginal som Apoteksbolaget tillämpar. 
Inom den öppna vården har priserna på läkemedel sedan länge varit reglerade av staten. 
Fram till år 1993 var priskontrollen för läkemedel kopplad till registreringsförfarandet. 
Från och med år 1993 har den ordningen gällt enligt lagen om begränsning av läkeme
delskostnader, m.m. att ansvaret för att fastställa ett högsta förmånsgrundande pris åvi
lar Riksförsäkringsverket. Anledningen till denna förändring var Sveriges anslutning 
till EES-avtalet. Prisbildningen på läkemedel är en väsentlig del av marknadsföringen 
som i sin tur är en del av den fria varurörligheten. Sedan år 1994, då Sverige inträdde i 
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste i fråga om bestämmelser på lä
kemedelsområdet hänsyn också tas till de regler inom EV som gäller för fria varuflö
den. Genom förslaget att överföra kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen från staten 
till landstingen och de landstingsfria kommunerna blir det nya förutsättningar också 
beträffande frågan om hur det förmånsgrundande priset på läkemedel bör fastställas. En 
självklar utgångspunkt är att den som åläggs ett kostnadsansvar samtidigt måste ta reel
la möjligheter att påverka det skeende som genererar kostnaderna. Läkemedelsför
månen skall emellertid även i det nya systemet i huvudsak vara statligt reglerad och de 
nationella mål för hälso- och sjukvården som följer av portalparagrafen i hälso- och 
sjukvårdslagen skall vara styrande också för läkemedelsförsörjningen. Regeringens 
uppfattning är att det krävs en författningsreglering av procedurfrågorna kring priskon
trollen av förmånsgrundande läkemedel för att EG-reglerna, i detta fall företrädesvis 
rådets direktiv av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissätt
ningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella försäkringssystemen 
(89/105IEEG), skall anses vara uppfyllda. Det är härvid företrädesvis innehållet i den så 
kallade preambeln samt artiklarna l, 6 och 7 som är aktuella. I huvudsak innebär reg
lerna att medlemsländerna är suveräna när det gäller utformningen av prispolitiken 
samt utformningen av socialförsäkringssystemen. Länderna är emellertid skyldiga att 
beakta att nationella åtgärder inte tar innebära kvantitativa inskränkningar i fråga om 
export eller import eller ingrepp med likvärdig effekt. Det skall alltid vara möjligt att ta 
överblick över metoderna för nationell prissättning. Vidare framgår i de ovan angivna 
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bestämmelserna vad medlemsländerna har att iakttaga i fråga om prisförhandlingar när 
ett läkemedel skall omfattas aven så kallad "positiv lista", dvs. en lista som omfattar 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Regeringen anser att vissa frågor om de 
praktiska förfaringssätten i samband med fastställandet av de förmånsgrundande läke
medelspriserna ytterligare bör analyserades. Bl.a. bör de för- och nackdelar som fInns 
med att koppla funktionen till någon av de befIntliga myndigheterna med kompetens 
inom läkemedelsområdet belysas. Regeringen föreslår mot bakgrund av att ytterligare 
utredningsarbete behöver göras att RFV tills vidare behåller sitt nuvarande ansvar för 
prisreglering m.m. på förmånsgrundande läkemedel. RFV:s fortsatta uppgifter kommer 
att vara reglerade i den nya lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. En 
kommitte bör tillsättas för att skyndsamt se över frågan om hur statens reglering av 
priser på förmånsgrundande läkemedel, speciallivsmedel och vissa förbrukningsartiklar 
skall skötas när kostnadsansvaret för dessa förmåner överförs från den allmänna sjuk
försäkringen till landstingen år 1998. Utgångspunkten för denna översyn skall vara att 
läkemedelsförmånen är statligt reglerad samtidigt som sjukvårdshuvudmännens berätti
gade krav på att kunna påverka kostnaderna inom förmånen måste beaktas. En annan är 
att enhetliga priser på de receptförskrivna läkemedlen skall vara en princip även i fram
tiden. Förutsättningen att priserna på förmånsgrundande läkemedel på apotek skall vara 
enhetliga över hela landet innebär en indirekt påverkan på inköpspriserna. 

Regeringen beslutade i mars 2002 att inrätta en arbetsgrupp med uppgift att genomföra 
en översyn av hur prissättningen av produkter som ingår i läkemedelsförmånerna sker. I 
arbetsgruppens promemoria Ds 2002:53, Prissättning inom läkemedelsfärmånerna s. 
66 f, angavs bl.a. följande. Prissättningskriterierna bör framgå av förordningen 
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. - Nämnden, den som marknadsför en vara, 
eller ett landsting, kan begära att ett fastställt försäljningspris skall ändras. Även för 
att kunna ta ställning till huruvida priset skall ändras eller ej behöver nämnden ha 
fastställda prissättningskriterier att tillämpa. Kriterierna skulle således utgöra ett stöd 
för nämnden i dess arbete. För dem som marknadsför läkemedlen och varorna är det 
av vikt att veta vilka kriterier nämnden tillämpar i såväl subventions- som prissätt
ningshänseende. För att göra prissättningskriterierna kända samt för att uppfylla EG
rättens krav på objektivitet och kontrollerbarhet anser arbetsgruppen att sådana pris
sättningskriterier bör tas in i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 
- Artikel 28 i Romfördraget förbjuder medlemsländerna att ha s.k. kvantitativa han
delshinder. EG-domstolen har konstaterat att prisregleringar som gäller för såväl in
hemska som importerade varor normalt sett är förenliga med artikel 28. Prisreglering
en måste dock drabba importerade varor på samma sätt som inhemska. När det gäller 
prissättningskriterier i allmänhet kan det konstateras att domstolen i fallet Duphar, 
238/82, slog fast att beslut måste fattas mot bakgrund av objektiva och kontrollerbara 
kriterier. Härtill kommer de gemenskapsrättsliga bestämmelser som framgår av det 
s.k. transparensdirektivet. Priskontrollen skall enligt preambeln syfta till att främja 
folkhälsan genom att säkerställa att läkemedel som bedöms som effektiva fInns att 
tillgå i tillräckliga mängder och till en rimlig kostnad samtidigt som den skall främja 
effektiviteten i läkemedelsproduktionen samt uppmuntra forskning och utveckling. 
Dessutom framgår av direktivet att beslut att inte låta ett läkemedel ingå i förmånssy
stemet skall innehålla en motivering som grundar sig på objektiva och kontrollerbara 
kriterier. - De prissättningskriterier som i dag framgår av 3 § Riksförsäkringsverkets 
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föreskrifter (RFFS 1996:31) om fastställande av pris på läkemedel gäller för såväl 
inhemska som importerade varor och kan enligt arbetsgruppens uppfattning inte hind
ra samhandeln inom Gemenskapen. Arbetsgruppen anser att de uppfyller EG-rättens 
krav på objektivitet och kontrollerbarhet men att den insyn i prissättningen som trans
parensdirektivet kräver bör förbättras genom att prissättningskriterierna i framtiden 
författningsregleras. 

Länsrättens bedömning 

I målet är fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris för läkemedel som 

redan ingår i läkemedelsförmånerna. 

I 13 § LFL anges att en fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får 

tas upp av nämnden men det anges inte vad som krävs för att ett försäljningspris skall 

höjas eller efter vilka kriterier en sådan bedömning skall ske. Bestämmelserna i 

15 § LFL, som enligt länsrättens mening endast avser prövningen av om ett läkeme

del skall omfattas av läkemedelsförmånerna och fastställandet av försäljningspriset i 

samband med den prövningen, lämnar inte någon ledning för hur det "ursprungliga" 

försäljningspriset skall fastställas. 

Bestämmelserna om prisreglering i dåvarande LHL fördes i sak oförändrade över till 

den nya LFL (prop. 2001/02:63 s. 30). Referensprissystemet övergavs dock. Bestäm

melsen i 15 § LFL hade emellertid inte någon tidigare motsvarighet i LHL. Ordning

en som gällde i LHL, med en i väsentliga avseenden automatisk subventionering av 

receptbelagda läkemedel som åsatts ett försäljningspris i särskild ordning, övergavs i 

samband med införandet av LFL. LHL angav inte heller efter vilka kriterier försälj

ningspriset skulle bedömas. I 3 § dåvarande Riksförsäkringsverkets föreskrifter om 

fastställande av pris på läkemedel m.m. angavs dock att Riksförsäkringsverket vid 

fastställande av pris tar hänsyn till bland annat läkemedlets eller varans förväntade 

medicinska och hälsoekonomiska värde, dess fårsäljningsvolym samt pris i moderbo

lagets hemland. Dessutom angavs att verket gör vissa pris- och kostnadsjämförelser. 

Även om det i 3 § i föreskrifterna talades omfastställande av pris avsågs här även 

prishöjningsärenden. Några föreskrifter motsvarande Riksförsäkringsverkets finns 

numera inte. 
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Merck har hänvisat till artikel 6.2 och 3.2 i transparensdirektivet och anfört att LFN 

inte tillämpat några objektiva och kontrollerbara kriterier i sitt beslut. 

Artikel 6 reglerar vad som gäller i de fall då ett läkemedel omfattas av det nationella 

sjukförsäkringssystemet först efter det att de ansvariga myndigheterna har beslutat att 

låta det berörda läkemedlet ingå i en särskild förteckning över läkemedel som omfat

tas av det nationella sjukförsäkringssystemet. Artikel 3 i transparensdirektivet reglerar 

vad som gäller när priset för ett läkemedel tar höjas först sedan medgivande erhållits 

från de ansvariga myndigheterna. Frågan är om artikeln även gäller i sådana fall där 

det endast är en höjning inom det inhemska förmånssystemet som kräver medgivande 

av myndigheterna. I huvudsak innebär reglerna i transparensdirektivet att medlemslän

derna är suveräna när det gäller utformningen av prispolitiken samt utformningen av 

socialförsäkringssystemen. Medlemsländerna är emellertid skyldiga att beakta att na

tionella åtgärder inte får innebära kvantitativa inskränkningar i fråga om export eller 

import eller ingrepp med likvärdig effekt. Det skall vidare vara möjligt att ta överblick 

över metoderna för nationell prissättning (se prop. 1996/97:27 s. 87). Prisbildningen på 

läkemedel är en väsentlig del av marknadsföringen som i sin tur är en del av den fria 

varurörligheten (se a. prop. s. 86). Artikel 3 synes avse fall då pris på läkemedel - ge

nerellt sett - tar höjas först efter medgivande och således egentligen inte direkt avse 

fall där sådan ansökan endast måste göras för läkemedel som omfattas av det inhems

ka förmånssystemet. I artikel 3.2 anges att beslutet, om myndigheterna skulle besluta 

att inte medge den begärda prishöjningen, skall innehålla en motivering för detta som 

grundar sig på objektiva och kontrollerbara kriterier. Av artikel 3 eller av direktivet i 

övrigt framgår emellertid inte heller några egentliga prissättningskriterier. 

Länsrätten konstaterar att reglerade prissättningskriterier saknas i såväl nationell rätt 

som i direktivet. 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser skall beslutsmyndighet behandla 

ärenden på objektiva grunder och lika fall skall behandlas lika. Av 20 § i förvalt
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ningslagen (1986:223) framgår att myndighetens beslut skall innehålla de skäl som 

har bestämt utgången. 

Som skäl för att avslå Mercks ansökan om prishöjning har LFN bl.a. angivit att det inte 

är ett relevant argument för prishöjning att försäljningen inte motsvarar ett företags 

förväntningar och prognoser och att en högre kostnad för Ezetrol inte motsvaras aven 

ökad nytta vid användningen av läkemedlet. - LFN har framfört att LFN i princip god

tar prishöjningar enbart om det finns särskilda skäl, såsom när det uppkommer risk 

för att en liten men angelägen produkt annars skulle försvinna som terapival. 

Merck har anfört att utrymmet för prishöjningar skulle bli närmast obefintligt om det 

för prishöjningar generellt sett skulle gälla ett krav på en motsvarande nyttoökning. 

Om en bestämmelse skall ha ett starkt begränsat tillämpningsområde måste detta en

ligt Merck framgå tydligt av bestämmelsen eller åtminstone av den kontext som be

stämmelsen återfinns i. 

Det övergripande syftet med förmånssystemet är att säkerställa tillgängligheten till 

angelägna läkemedel och att få ut mesta möjliga nytta för pengarna. En prishöjning av 

ett läkemedel som redan ingår i förmånssystemet innebär, så som LFN påpekat, med 

detta synsätt i flertalet fall enbart en ytterligare kostnad för hälso- och sjukvården 

utan att det leder till att samhället får ökad nytta (jfr bedömning som görs med stöd av 

15 § 2 LFL). I vissa fall är det emellertid motiverat med en prishöjning av läkemedel 

som ingår i förmånssystemet, exempelvis om en angelägen produkt annars skulle för

svinna som terapival. Merck har enligt länsrättens mening inte visat att skäl för pris

höjning av Ezetrol föreligger. Länsrätten bedömer att LFN har haft fog för sin be

dömning. Länsrätten bedömer vidare att LFN även uppfyllt kraven vad gäller moti

veringen av sitt beslut. 
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SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT 

Läkemedelsförmånsnärnndes avslår ansökan om prishöjning för Ezetro1. 
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ANSÖKAN 

Merck Sharp & Dohme AB (företaget) har ansökt om prishöjning for nedanstående 
läkemedel. 
Namn Form Styrka Förp. Varunr. AlP 

(SEK) 
Ezetrol Tabletter 10mg 100 ST 016463 1350,13 
Ezetrol Tabletter 10mg 28 ST 013386 378,04 
Ezetrol Tabletter 10mg 98 ST 013485 1323,13 

UTREDNING I ÄRENDET 

Företaget anger som bakgrund for sin begäran om prishöjning att de inte haft den 
forsäljningsutveckling för produkten som de prognostiserat. 

Företaget gör vidare en prisjärnforelse med av dem utvalda doser for andra läkemedel som i 
svensk behandlingspraxis används då man inte uppnått tillräcklig blodfettsänkande effekt av 
generiskt simvaststin. 

Till sin ansökan om prishöjning har foretaget också bifogat en beräkning av produktens 
kostnadseffektivitet. 

Därefter hänvisar företaget i sin ansökan till G10 rapporten som gavs ut efter diskussioner på 
EU-nivå. Man hävdar att det faktum att den generiska substitutionen i Sverige inneburit en 
besparing på ca 700 miljoner kronor bara på att Zocord nu byts till generiskt simvastatin bör 
ge utrymme for högre priser på innovativa produkter. Detta anser foretaget skulle tillgodose 
G10 rapportens önskan om "room for innivation". 

I en komplettering till ansökan hänvisar företaget slutligen till preliminära data från en 
uppföljningsstudie som genomfors bland annat med anledning av Läkemedelsforrnåns
nänmdens beslut om pris och subvention for Ezetrol från 2003. Utifrån dessa data drar 
foretaget slutsatsen att Ezetrol nu adderar ett större värde for patienter med lipidrubbingar än 
tidigare. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

I 13 § lagen (2002: 160) om läkemedelsförmåner m.m. sägs folj ande. 

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt forsäljningspris rar, forutom på eget initiativ av 
Läkemedelsförmånsnämnden, tas upp av nämnden på begäran av den som marknadsfor 
läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till 
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överläggningar med nämnden. Om inte överläggningar begärs kan nämnden fastställa det nya 
priset på grundval av tillgänglig utredning. 

Företaget har haft överläggningar med nämnden. 

Läkemedelsförmånsnämnden gör följande bedömning. 

Att försäljningen inte motsvarar ett företags förväntningar och prognoser är inte ett relevant 
argument för en prishöjning. 

Läkemedelsförmånsnämnden kan inte se att likheterna behandlingarna emellan är så stora att 
det skulle kunna utgöra ett skäl för företagets prisyrkande. Dessutom förefaller inte 
prisj ämförelsen med övriga behandlingsalternativ vila på mest relevanta jämförelsedoser. 

Som stöd för sin ansökan om prishöjning har företaget också gett in en kortfattad 
hälsoekonomisk beräkning som enligt företagets uppfattning visar att det finns utrymme för 
ett högre pris på produkten. Den förändring av förutsättningarna, sedan beslutet om att Ezetrol 
skulle omfattas av läkemedelsförmånerna, som företaget hänvisar till i detta sammanhang är 
det sänkta priset för generiskt simvastatin. En högre kostnad för Ezetrol motsvaras således 
inte i detta resonemang aven ökad nytta vid användningen av läkemedlet. 

Den prispress som bland annat det generiska utbytet resulterat i på delar av den svenska 
läkemedelsmarknaden kan, som framgår av ansökan, för ett enskilt företaget uppfattas som 
besvärande. Läkemedelsfönnånsnämnden anser dock att det är uppenbart att det inte varit 
lagstiftarens intention att effekterna av denna prispress ska kompenseras genom prishöjningar 
på övriga delar av det befintliga läkemedelssortimentet. Till exempel redovisar regeringen, i 
den proposition där det nuvarande utbytessystemet föreslogs, som en utgångspunkt för sitt 
förslag att samhällets resurser är begränsade och att det är nödvändigt att öka användningen 
av generiska läkemedel (se prop. 2001/02:63 sid. 56). 

Företagets argument om att preliminära uppföljningsdata skulle visa att det värde Ezetrol 
tillför nu skulle vara större än vad som tidigare uppmärksammats kan inte heller ligga som 
grund för en prishöjning. I fråga om begäran om prishöjning för läkemedel som redan är 
inkluderade i läkemedelsförmånerna gäller att dessa tillhandahålls till ett givet pris, och med 
en viss samhällsekonomisk nytta som erhålls för denna kostnad. En prishöjning aven redan 
prissatt produkt kommer då att leda till en högre kostnad samma nytta. 

Läkemedelsförmånsnämnden anser därför inte att de skäl som företaget anfört motiverar en 
prishöjning. Ansökan om prishöjning för Ezetrol ska därför avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län. Överklagandet, som ska vara 
skriftligt, ska ställas till länsrätten, men ges in till Läkemedelsfårrnånsnämnden. 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 Tauberrnan. Föredragande har varit 
Niklas Hedberg. I handläggningen har även deltagit Maria Fagerquist, Anna Märta Stenberg 
och Leif Lundquist. 

Ann-Christin Tauberrnan 
Niklas Hedberg 
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-PRÖVNINGSTaLSTÅND-

Den som vill överklaga länsrättens beslut skall skriva till kammarrätten i 
Stockholm. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till länsrätten. 

Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den 
dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentlig 
part räknas emellertid från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer 
in nästa vardag. 

För att ett överklagande skall kunna tas upp i kammarrätten fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, 
anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 
det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står länsrättens beslut fast. Det är där
v överklagandet till kammarrät

bör meddelas. 

a 

ke, postadress och telefonnum
ummer till arbetsplatsen och 
nås för delgivning lämnas om 
ålet. Om någon person- eller 
mälan snarast görs till kammar

m länsrättens namn, målnummer 

 begäran om prövningstillstånd, 

ganden vill ta till stånd, 

 vad han/hon vill styrka med 

för viktigt att det klart och tydligt framgår a
ten varför man anser att prövningstillstånd 

Skrivelsen med överklagande skall innehåll

1.	 den klagandes namn, personnummer, yr
mer. Dessutom skall adress och telefonn
eventuell annan plats där klaganden kan 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i m
adressuppgift ändras är det viktigt att an
rätten, 

2. det beslut som överklagas med uppgift o
samt dagen för beslutet, 

som klaganden anger till stöd för

ring av länsrättens beslut som kla

s som klaganden vill åberopa och
rskilt bevis. 

 skall vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adres
srätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud skall 

makt i original samt uppge sitt namn, adress och telefon

3.	 de skäl 

4. den änd

5.	 de bevi
vaIje sä

Skrivelsen
sen till län
denne sända in full
nummer. 








