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Ansökan om att läkemedlet Xyzal skall omfattas av läkemedelsförmånerna
enligt lagen (2002: 160} om läkemedelsförmåner m.m.

UCB Pharma AB (UCB eIler bolaget) ansökte om att läkemedlet Xyzal
si<:ulle omfattas av läkemedelsförmånerna och att ett pris skulle fastställas.

Läkemedelsf6rmånsnämnden (LFN) beslutade att avslå bolagets ansö
kan, se bilaga 1.

UCB överklagar och yrkar att Xyzal skall ingå i läkemedelsförmånerna och
att pris skall fastställas enligt ansökan samt att länsrättens dom skall gälla
omedelbart. Som grund för yrkandet anför bolaget b1.a.följande.
LFN har som gnmd för sitt beslut angett b1.a. att:

1-. bolaget inte har visat att Xyzal har några kliniska fördelar i förhållande
till Zyrlex eller andra läkemedel inom samma utbytbarhetsgrupp,
2. Xyzal inte tillför något tiH behandlingsarsenalen eller sortimentsbredden
i övrigt,
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3. jämförelse skall ske inte med Zyrlex utan med andra cetirizinpreparat på _
Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel,
4. jämförelse med desloratadin inte skall ske eftersom cetirizin utifrån far
makologiska aspekter är

~et

mest näraliggande jämförelsepreparatet.

Gällande grunderna 1 och 2 anför bolaget bl.a. följande. Av till LFN redan
ingiven dokumentation framgår att Xyzal uppvisar vissa kliniska fördelar
jämfört med andra antihistaminer. Vidare :fa.r UCB särskilt hänvisa till den
sammanställning bolaget har gjort i dokumentet "Jämförelse av effekt mel
lan Xyzal och andra antihistaminer". Åberopad dokumentation styrker såle
des vissa fördelar för Xyzal. Av större och direkt avgörande betydelse för
bedömningen av förevarande fråga är emellertid att de av LFN uppställda
kriterierna "kliniskafärdelar ifärhållartde till Zyrlex eller andra läkemedel

inom samma utbytesgrupp" och "tillför något till behandlingsarsenalen
eller sortimentsbredden iövrigt" saknar stöd i gällande lagstiftning enligt
följande. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att jämförelse skall ske
mellan det preparat för vilket subventionen söks och redan befintliga lik
värdiga preparat samt att jämförelserna skall avse klinisk effekt. Någon
.begränsning till viss utbytbarhetsgrupp baserad på aktiv ingrediens finns
inte. I specialmotiveringen till 15 § läkemedelsförmånslagen anges tvärtom
att förutsättning för subvention är att läkemedlet är lika bra eller bättre i
förhållande till andra tillgängliga läkemedel. Något krav på "kliniska förde
lar inom samma utbytbarhetsgrupp" eller "tillförsel av något till behand
lingsarsenalenJsortimentsbredden" finns inte. Bolaget :fa.r i detta avseende
hänvisa till länsrättens i Stockholm län domar den 30 juni 2004 (mål nr
11092-03 och 8032-03) av vilka framgår att frågan om kostnadseffektivitet
skall bedömas utifrån klinisk effekt utan hänsynstagande till eventuella
skillnader i aktiva ingredienser eller tekniska skillnader mellan preparaten.
LFN har således för subvention ställt upp kriterier helt utan stöd i gällande
lagstiftning. Som ovan angivits har Xyzallikvärdig eller bättreklinisk ef
fekt än Zyrlex och Aerius, vilka båda ingår i läkemedelsförmånerna till
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motsvarande eller högre pris än Xyzal. Att Xyzal har med det tidigare ra
cematet (Zyrlex) likvärdig effekt bekräftas för övrigt även i yttrandet från
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp som det redovisas i det överklagade
beslutet. Av.tillgänglig praxis från LFN framgår vidare att nämnden vid sin
prövning aven ansökan om subvention för ett nytt läkemedel normalt utgår
från kostnaden och nyttan av redan befintliga och subventionerade läkeme
del inom terapiområdet, att så sker även i avvaktan på den allmänna
genomgången av terapiområdet och att någon begränsning till jämförelse
endast med "det mest använda" inte gäller (jämför Lex. LFN:s beslut 2004
05-03, dm 1579/2003 Leo Pharma AB Fucidin). Att vid sådant förhållande
vägra subvention för Xyzal strider mot de principer som uttryckligen anges
i lagstiftningen och förarbeten samt mot alla principer om vård på lika vill
kor och innebär dessutom en renodlad diskriminering av Xyzal jämfört med
övriga antihistaminer. Xyzal bör således ingå i subventionen till pris enligt
ansökan.

Gällande LFN:s grunder 3 och4 anför bolaget bl.a. följande. Läkemedels
verkets lista över utbytbara preparat samt LFN:s resonemang om "mest
,~näraliggandepreparat"är

utan relevans i förevarande.f!åga. Jämförelsen

skall göras utifrån likvärdig klinisk effekt för andra befintliga och subven
tionerade läkemedel inom terapiområdet och inte begränsas till jämförelse
baserad uteslutande på preparat med samma eller näraliggande aktiva in
grediens. Mot bakgrund av att andra antihistaminer med motsvarande effekt
och motsvarande eller högre pris ingår i subventionen måste subvention
även beviljas för XyzaL - Xyzal har ansökt om och beviljats subvention i
ett stort antal länder i EU, bl.a. Danmark, Finland, Storbritannien, Neder
länderna, Belgien, Spanien, Schweiz, Österrike, Tyskland, Frankrike m.fl.
Subvention har beviljats i flera europeiska länder till ett pris på Xyzal som
överstiger det som begärs i Sverige.
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LFN bestrider bifall till överklagandet samt till yrkandet om att länsrättens
dom skall gälla omedelbart och anför bl.a. följande. Bolaget anför att Xyzal
uppvisar vissa kliniska fördelar jämfört med andra antihistaminer. Avgö
rande är emellertid att bolaget inte har visat att Xyzal har några fördelar
jämfört med cetirizin. De fördelar Xyzal kan ha i förhållande till andra anti
histaminer har även generiskt cetirizin till ett lägre pris och är därmed mer
kostnadseffektivt. Av skäl som angetts i nämndens beslut måste en bedöm
ning av terapiornrådet som sådant anstå till genomgången av det befintliga
sortimentet. Vad bolaget tycks mena med klinisk effekt är att alla läkemedel
som har (i varj e fall väsentligen) samma kliniska effekt (indikation, biverk
ningar' kontraindikationer) skall ingå i en relevant jämförelsegrupp med det
ansökta läkemedlet. Detta skulle kurma uppfattas som att bolaget menade
att Xyzal skulle jämföras med alla andra antihistaminer, eller i varje fall
med cetirizin ochAerius (med substansen desloratadin) eftersom det endast
är för dessa preparat som bolaget överhuvudtaget presenterar något jämfö
relsematerial av betydelse. Det är emellertid endast med stöd av enjämfö
relse med Zyrlex som UCB har grundat sin ansökan, även om jämförelsen
med desloratadin i ett senare skede framförts till nämnden. Att göra enjämTörelse i förhållande till alla antihistaminer kan inte komma i fråga inom
ramen för detta överklagande. UCB har inte presenterat tillräcklig utredning
i det avseendet vare sig i ärendet hos nämnden eller nu i samband med
överklagandet. Skulle sådan utredning förebringas nu bör den inte prövas
av länsrätten som första instans. Man kan inte utgå från att den behand
lingsmetod man skålljämföra med kart avgränsas på samma sätt i alla olika
fall. Det måste vara beroende av att en jämförelse i vissa fall kan göras med
. ett förhållandevis brett spektrum av behandlingsmetoder medan det i andra
fall är relevant med en betydligt snävare avgränsning. Med viss ledning av
formånspropositionen (prop. 2001102:63 s. 46) torde avgränsningen böra
göras med tanke på den tillkommande patientnyttan av ett nytt läkemedel.
Xyzal tillför inte något givet att cetirizin och Aerius

~nns.

Däremot kan

Aerius och cetirizin tillföra något i förhållande till varandra, eftersom de
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preparaten är något annorlunda. Vissa patienter som inte blir hjälpta av det
ena preparatet kan bli hjälpta av det andra, dvs. båda kan tillföra något till
behandlingen, vilket nämnden i beslutet valt att kalla sortiments
breddIbehandlingsarsenal. - Med detta synsätt är sålunda "sortimentsbredd"
något som tillför något till patientkollektivet. Xyzal tillför inte något av
betydelse till den "sortimentsbredd" som utgörs av cetirizin och Aerius och
det finns därför ingen anledning att Xyzal skall vara dyrare än (generiskt)
cetirizin. Det vore orimligt att, som UCB tycks mena, bortse från denna typ
av effekter som rimligen har betydelse får att samhället och patienterna
betalar rätt kostnad för rätt behandling, vilket ju är en väsentlig del av syftet
med det nya förmånssystemet. Att jämförelsen här görs med utbytesgrup
pen cetirizin beror inte på att tillhörigheten till en utbytesgrupp skulle upp
fattas som ett kriterium enligt 15 § läkemedelsförmånslagen. Det beror på
att cetirizin i detta fall, bl.a. på grund av att cetirizin i allt väsentligt är likt .
levocetirizin (Xyzal), är den mest relevanta jämfdrelsebehandlingen. Detta
ligger också helt i linje med de allmänna råd om hälsoekonorniska utred
ningar som nämnden utfärdat. Detta ligger i sin tur helt i linje med den
praxisskapande roll som nämnden tillagts av lagstiftaren. Givetvis förstår.

LFN de fördelar läkemedelsfåretagenser av om lagregleringen.redanfrån
början varit mer precis, men i förmånspropositionen lämnas en redogörelse
för varför detta inte varit möjligt. Den ordnirig som då tillskapades godtogs
av lagrådet. - Bolaget har inte dokumenterat bättre klinisk effekt av Xyzal
än Zyrlex. Det avgörande av nämnden som UCB hänvisar till (Fucidin) ger
inte stöd fdr UCB:s argumentation i överklagandet. Beslutet om Fucidin
ligger tvärtom väl i linje med det nu överklagade beslutet. I beslutet om
Fucidin redovisar LFN som en principiell utgångspunkt i sin verksamhet
att, i avvaktan på en genomgång av aktuellt terapiornråde, vid sin prövning
aven ansökan om subvention för ett nytt läkemedel normalt utgå från kost
naden och nyttan av redan befintliga och subventionerade läkemedel inom
det terapiområdet. I beslutet konstateras att Fucidin tapletter sedan tidigare
omfattas av läkemedelförmånerna, dvs. före den l oktober 2002. Det kon
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stateras också att det inom antibiotikagruppen finns andra produkter där
infusionsformen ingår i förmånerna och till ett pris som ger en kostnad per
DDD (definierade dygnsdoser) i nivå med Fucidin samtidigt som det finns
produkter med en väsentligt lägre kostnad per DDD. Därefter konstateras
att kostnaden för att ge patienten den ifrågavarande infusionsbehandlingen i
öppenvård i det fallet ställs mot kostnaden att ge behandlingen i form av
sjukhus- eller primärvårdsanknuten hemsjukvård eller i slutenvård. De
kostnadsmässiga fördelarna med förskrivning av Fucidin i form av infu
sionslösning torde då överväga. Med hänsyn härtill framstod det som rim
ligt att låta Fucidin i form av infusionslösning ingå i läkemedelsförmånerna
till det pris företaget begärt. Vid en samlad bedömning fann LFN.således att
förutsättningarna enligt 15 § läkemedelsförmånslagen var uppfyllda och att
Fucidin infusionslösning skullefå ingå i läkemedelsförmånen till det begär
-dä priseLDeii relevanta j ärriförelsen i det fallet var Fucidin tabletter. ÄVen
om infusionslösningen var dyrare så bedömdes i det fallet lösningen tillföra
nytta för patientkollektivetsom uppvägde den högre kostnaden. Vad den
inledningsvis uttalade principen säger är sålunda att förekomsten av Fucidin
tabletter i förmånen inte ifrågasattes inom ramen för ärendet, men att där
med inget är sagt om hur utfallet kommer att bli när samtliga läkemedel i
gruppen ställs mot varandra och jämförs när genomgången av sortimentet
görs för den gruppen. -UCB påstår attjämföre1sen skall göras utifrån lik
värdig klinisk effekt för andra befintliga och subventionerade läkemedel
inom terapiområdet och inte begränsas till jämförelse baserad uteslutande
på preparat med samma eller näraliggande aktiva ingrediens. De studier
som UCB redovisat visar emellertid endast att Xyzal har effekt i förhållan
de till placebo. Indirekt kan man emellertid dra slutsatsen att Xyzal är lik
värdigt med cetirizin. Även om man skulle godta attjämrörelsen görs med
antihistaminer som helhet så saknas det hälsoekonomiskt underlag för den
bedömningen. Redan det förhållandet att sådant undedag saknas innebär att
subvention inte skulle kunna medges även om jämförelsegruppen som så
dan godtogs. I förhållande till Aerius finns visserligen en klinisk studie,
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men den innehåller ingen hälsoekonomiskt utredning. Den m.edicinska be
dömning som den innehåller berättigar enbart till slutsatsen att Aerius kan
ha ett berättigande i förhållande till cetirizin, men att Xyzal inte har större
berättigande i förhållande till Aerius än vad (billigare) cetirizin har. Den
avgränsning till klinisk effekt och den uppfattning om vad som är tillräck
ligt likartad klinisk effekt som UCB hävdar har inte stöd i lagen eller dess
fårarbeten. Tvärtom ligger ansvaret för denna avgränsning inom ramen för
nämndens uppgift att utarbeta vägledning genom allmänna råd och praxis
.skapande beslut (prop. 2001/02:63 s. 47). Så har inledningsvis skett genom
Läkemedelsfårmånsnämndens allmänna råd om ekonomiska utvärderingar
(LFNAR 2003:2). Ytterligare preciseringar kommer att behövas. - Vad som
är det mest relevanta behandlingsaltemativet varierar beroende på vilket
läkemedel det är fråga om. Antihistaminer är inte en homogen grupp far
maka eller kemikalier vare sig med avseende på verkningar eller på biverk
ningar. Av antihistaminer är cetirizin mest likvärdigt med Xyzal och cetiri
zin är också det mest använda antihistaminet i dag. Därför är cetirizin det
mest relevanta behandlingsalternativet. Det är svårt att se varför jämförelser
med mindre näraliggande preparat skulle ha relevans men inte jämfårelser
med det mest närliggande preparatet. Olika antihistaminer skiljer sig något
åt och i vissa fall kan därför det ena antihistaminet ha verkan men inte det
andra. Det kan därför vara motiverat att olika antihistaminer finns tillgäng
liga inom förmånen. UCB har emellertid inte visat att Xyzal på någon beak
tansvärd punkt tillför något i förhållande till cetirizin. Det Xyzal tillför i
förhållande till andra antihistaminer än cetirizin tillför även cetirizin till en
lägre kostnad patienterna och får samhället. Att kostnaden blir lägre p.g.a.
utbytessystemet är givetvis inget man kan bortse från. Det är just sådana
effekter som det nya subventionssystemet syftar till. Det ligger i grundtan
ken med det nya subventionssystemet att ett läkemedel skall tillföra något
till behandlingsarsenalen eller tillföra något annat för att det skall finnas
anledning att betala mer för det nya läkemedlet än får, alternativa behand
lingsmetoder. - De läkemedel som före den 1 oktober 2002 redan var sub
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ventionerade rar ingå i läkemedelsförrnånerna trots att det inte är visat att de
uppfYller kriterierna i 15 § läkemedelsförrnånslagen. Detta följ er av den for
dessa läkemedel tillämpliga punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen
om läkemedelsfcirrnåner m.m. De effekter som uppkommer p.g.a. över
gångsbestämmelserna är en direkt följd av den lag riksdagen beslutat och
inte något som LFN förfogar över. När det gäller påståendet om att LFN
tillämpat andra krav fcir Xyzal än fcir Zyrlex .och Aerius måste framhållas
foljande. LFN har inte fattat de grundläggande besluten om subvention fcir
Zyrlex och Aerius. De har ursprungligen kommit att omfattas av subvention
enligt regler som gällde före den 1 oktober 2002, innan LFN fanns. För lä
kemedel som det söks subvention for efter det datumet, t.ex. Xyzal, gäller
andra regler, nämligen 15 § läkemedelsfcirrnånslagen, till följd av den nya
lag som beslutats av riksdagen. När olika lagregler gäller vid olika tidpunk
ter beroende av lagäncinrigar·och overgångsbe$tämmelser år det helt i en
lighet med rättsordningen att olika krav tillämpas beroende av tidpunkten.
Givetvis rör det sig inte om diskriminering när lagstiftaren i sedvanlig ord
ning beslutar lagändringar och föreskriver om övergångsbestämmelser.

Bolaget genmäler bl.a.följande. Ansökangtundas påattXyzal har klinisk
effekt minst motsvarande Zyrlex och ett pris som exakt motsvarar Zyrlex.
Zyrlex innehåller den aktiva substansen cetirizin. Zyrlex ingår i läkemedels
förmånerna. I enlighet med de principer som angivits av LFN bl.a. i Fuci
din-ärendet måste Xyzal därmed, i avvaktan på en genomgång av terapiom
rådet antihistaminer, anses lika kostnadseffektivt som Zyrlex. Xyzal skall
därmed medges subvention. Det förhållandet att läkemedelsforsöIjningen
skall anses utgöra en integrerad del av den samlade hälso- och sjukvården i
stort, ger inte LFN någon generell rätt att tillämpa övriga delar av den sam
lade hälso- och sjukvårdsregleringen. Det finns inte i något avseende något
uttryck i tillämplig lagstiftning eller förarbeten för att den bedömning som
LFN skaJl göra enligt 15 § läkemedelsförrnåns1agen s~all involvera re
gleringen i 21 § samma lag. Behörighet att tillämpa sistnämnda reglering
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tillkommer som tidigare angivits Läkemedelsverket. Av särskild vikt för
förevarande fråga är således att bedömningen huruvida ett läkemedel skall
omfattas av läkemedelsförmånerna skall göras på grundval av de kriterier
som anges i 15 § läkemedelsförmånslagen. Nämnda kriterier ger inte något
stöd för att en avgränsning vid kostnadseffektivitetsbedömningen skall ske
med stöd av den mycket snäva avgränsning som reglerar Läkemedelsver
kets utbytbarhetsbedömningenligt 21 § läkemedelsförmånslagen. 15 och 21

§ § tar sikte på två helt skilda bedömningar, där i väsentliga avseenden vitt
skilda hänsyn gör sig gällande. 15 § läkemedelsförmånslagen, viken åter
finns under rubrik "Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna" anger
förutsättningarna för att ett läkemedel skall omfattas av läkemedelsfömiå
nema. 21 § läkemedelsförmånslagen, vilken återfinns under rubrik "Utbyte
av läkemedel på apotek" reglerar något helt annat, nämligen frågan om un
der vilka förutsättningar apotek till en enskild patient skall lämna ut ett an
nat preparat än det som har förskrivits av patientens doktor. Det är alldeles
uppenbart att sådant utbyte - redan av rena säkerhetsskäl- kan ske

~ndast

under mycket snäva förutsättningar, dvs. endast mellan läkemedel med
samma aktiva substans. Motsvarande krav gör sig inte gällande vid kost
.nadseffektivitetsbedömningen. - Xyzal har med det tidigare racematet (Zyr
lex) likvärdig klinisk effekt, vilket bekräftas även av Landstingens läkeme
delsförmånsgrupp. Då Zyrlex är föremål för subvention till pris motsvaran
de det som nu begärs av UCB för XyzaI, skall även Xyzal ingå i förmånen.
UCB grundar således sitt subventionsyrkande på att Xyzal har effekt och
pris likvärdigt med det sedan tidigare subventionerade preparatet Zyrlex. Så
länge Zyrlex är föremål för läkemedelssubvention bör motsvarande gälla
för Xyzal. LFN gör gällande att Xyzal inte tillför något givet att cetirizin
och Aerius finns, samt att sådan tillförsel till "sortimentsbredden" skulle
vara en förutsättning för subvention. Enligt uttryckliga uttalanden i speci
almotiveringen till 15 § läkemedelsförmånslagen (pIOp. 2001/02:63 s. 92)
innebär dock de förutsättningar som ställs upp i paragrafen "att läkemedel

som är lika bra eller bättre iförhållande till andra tillgängliga läkemedel
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eller behandlingsmetoder kan ingå i förmånerna om kostnaderna bedöms
som rimliga" (bolagets markering). Något krav på att preparatet kan tillfåra
något till befIntligt behandlings sortiment fInns således inte. Xyzal är lika
bra som Lex. Zyrlex. Zyrlex är tillgängligt inom ramen får läkemede1sfår
månerna till samma pris som nu begärts får Xyzal. Kostnaden får Xyzal
måste därfår bedömas som rimlig. Av ovannämnda citat framgår vidare att
fårutsättningen får subvention är att läkemedlet är lika bra eller bättre i får
hållande till "andra tillgängliga läkemedel". Någon avgränsning till viss
utbytbarhetsgrupp grundad på aktiv substans görs inte och kan inte heller
rimligen vara avsedd. Bedömningen avseende huruvida ett läkemedel är

"likabra eller bättre iförhållande till andra tillgängliga läkemedel" måste
ta sikte på klinisk effekt utan hänsynstagande till eventuella skillnader i
aktiv substans eller tekniska skillnader mellan preparaten. UCB rar i detta
avseende åter igen hänvisa till denjämfårelse länsrätten hargjort i sina be
dömningar avseehde subvention för Cialis, Viagra, Bondil, CaveIject och
numera även Levitra, samtliga med olika aktiva substanser/tekniska lös
ningar. - Det fårhållandet att LFN - i avvaktan på den allmänna genom
gången av terapiområdet - utgår från kostnaden och nyttan av redan befiht
liga preparat och aftnyä preparat, Oaktat Lex. brister i· dokUI11entat16neh och
trots att ingen dokumenterad skillnad mellan det nya och befIntliga preparat
föreligger, beviljas subvention framgår även av det av LFN nyligen medde
lade beslutet avseende GlukosaminRecip (1769/2004 beslutsdatum 2005
01-26). - I sammanhanget bör noteras att det inte fårrän LFN:s genomgång
av hela terapigruppen antihistaminer är fullgjord låter sig sägas vilka av
preparaten som inte befInns uppfylla

kriterie~a i

15 § läkemedelsfårmåns

lagen, dvs. kriterierna får subvention. I avsaknad av beslut om motsatsen
kvarstårZyrlex somjämfårelse och måste därfår även av detta skäl beaktas
så länge detta fårhållande gäller.

LFN genmäler bl.a. foljande. Bolagets argumentation.tycks bottna i ett cir
kelresonemang. Enligt det gamla högkostnadsskyddet var i stort sett alla
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godkända och receptbelagda läkemedel subventionerade. Genom det nya
systemet ville lagstiftaren ändra på detta. Övergångsvis lät man dock redan
subventionerade produkter även fortsättningsvis vara subventionerade. Det
förhållandet att i stort sett alla läkemedel därigenom övergångsvis ingår i
subventionssystemet tar UCB som ett argument för att de även skall anses
uppfylla kriterierna i den nya lagstiftningen. Det är detta cirkelresonemang
som LFN avsåg att vederlägga i sitt tidigare yttrande. Det förhållandet att
de flesta antihistaminer ingår övergångsvis kan inte tas till intäkt för att de
även fortsättningsvis, efter en prövning enligt 15 § läkemedelsförmånsla
gen, skall göra det. Den prövningen görs beträffande det befintliga sorti
mentet i samband med genomgången av hela sortimentet. Beträffande nya
läkemedel görs motsvarande prövning i samband med ansökan om subven
tion. Undantag har gjorts i de situationer där ett nytt läkemedel inte kan
bedömasp.g.a. att kunskapen om läkemedelsgruppen som sådan är otill
räcklig och att gruppen som sådan måste bedömas i ett sammanhang. Med
LFN:s motivering av beslutet råder ingen motsättning mellan Xyzal-ärendet
och Fucidin-ärendet. I Fucidin-ärendet gjordes jämförelsen med det i det
fallet mest relevanta behandlingsalternativet. I Xyzal-ärendet görs jämförel
sen också med mest relevanta behandlingsalternativ, .i det fallet generiskt
cetirizin. - Det är givetvis Läkemedelsverket som beslutar om utbytbarhet.
Det är emellertid helt uppenbart att detta inte kan innebära att Läkemedels
verket är det enda offentliga eller privata organ som får ta hänsyn till att det
finns ett utbytbarhetssystem. Xyzal skall jämföras med det mest relevanta
behandlingsalternativet vid bedömningen av kostnadseffektiviteten. Ur me
dicinska synpunkter är cetirizin det behandlingsalternativ som ligger när
mast. Rent faktiskt förhåller det sig så att cetirizin ingår i en utbytesgrupp.
Att det faktiskt förhåller sig så måste LFN kunna ta hänsyn till (även om det
är Läkemedelsverket som beslutat om att läkemedlen i fråga skall ut göra en
utbytesgrupp). Generiskt cetirizin är det som faktiskt används. Därför är
generiskt cetirizin det mest relevanta

behandlingsalte~ativetvid

en hälso

ekonomisk bedömning. En sådan tillämpning ligger också i linje med syftet
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med lagstiftningen. - Ärendena om Bondii och Caverj ect har aldrig kommit
under länsrättens prövning. Bolaget säger att bedömningen skall ta sikte på
klinisk effekt och inte på substans. Samtidigt grundar bolaget sin ansökan
på att Xyzal har klinisk effekt minst motsvarande Zyrlex, som innehåller
den aktiva substansen cetirizin. LFN menar att Xyzal har samma kliniska
effekt som generiskt cetirizin. Skillnaden är att Xyzal har den effekten till
ett högre pris och en högre kostnad. I fallen om Ciaiis, Viagra och Levitra
kan man förstås diskutera om dessa läkemedel skall jämföras med Bondii
och Caverject; man kan ha uppfattningen att det avgörande är att de två
läkemedelsgrupperna har samma eller olika effekt och sen dra någon slut
sats om hur de kostnadsmässigt förhåller sig sinsemellan. Vad detta har för
betydelse för ärendet om Xyzal måste UCB dock förklara närmare. UCB
har inte ens själva hävdat att jämförelsen skall göras med någon annan be
". håridlingsförihän substånsen cetirizin. Frågan som länsrätten har att ta
ställning till är om Xyzal skall jämföras med det cetirizin som används
(dvs. det generiska) eller det dyrare som inte används (och som enligt grun
derna för den nya lagstiftningen normalt inte heller skall användas; jfr prop.
2001/02:63 s. 56). - Nämnden uttalar inte i Fucidin-beslutet något som kan
. innebära att den förklarade sig avstå från att användajämfårelsermed "det
mest använda" alternativet. Tvärtom utgör jämförelser med "mest använda"
behandlingsalternativ en högst relevant metod enligt hälsoekonomisk teori
och vetenskap. Som tidigare påpekats har detta också kommit till uttryck i
LFN:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (LFNAR 2003:2, punkt
3). Även bortsett från det vetenskapliga perspektivet förefaller det rimligt
att normalt jämföra ett nytt läkemedel med det mest använda behandlingsal
ternativet. Alternativet vore att göra jämförelsen med ett mer sällan använt
behandlingsalternativ. Som framgår av de allmänna råden kan det finnas
situationer där någon annan behandling, än den mest använda, av någon
anledning utgör det mest relevanta alternativet. Detta kan dock rimligen
inte vara fallet här. När det gäller beslutet om

Glukos~in

Recip -är i vart

fall två skillnader i förhållande till Xyzal av betydelse. Den hälsoekonomis
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ka dokumentationen för substansen glukosamin som sådan är begränsad,
medan någon sådan osäkerhet, av betydelse för bedömningen av Xyzal, inte
föreligger beträffande substansen cetirizin. Vidare är alternativen till Glu
kosamin Recip inte billigare och innebär inte heller någon lägre kostnad. 
UCB hänvisar till att Xyzal är lika bra som Zyrlex. LFN vill i detta sam
manhang påpeka att på sid. 92 i prop. 2001102:63-, som UCB hänvisar till,
sägs att ett lika bra läkemedel kan ingå i förmånerna om kostnaden bedöms
som rimlig. Vid en sådan bedömning är kostnaden rör Xyzal inte rimlig,
eftersom Xyzal är dyrare än generiskt cetirizin, som är det av cetirizinerna
som faktiskt används. Det vore inte rimligt att övergå till en användning av
Xyzal inom förmånssystemet, eftersom patienter och samhället då skulle få
betala en högre kostnad för samma effekt. Båda punkterna i 15 § måste vara
uppfyllda.

Länsrätten har den 9 december 2004 avslagit bolagets yrkande om ett inte
rimistiskt förordnande om subvention och prissättning enligt ansökap. till
dess att länsrätten slutligt avgjort målet. Kammarrätten i Stockholm beslu
tade den 22 december 2004 att inte meddela prövningstillstånd. Regerings
.rätten beslutade den 20januari 2005 att inte meddela prövningstillståIld.

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 5 § lagen om läkemedelsfårmåner m.m. avses med läkemedelsför
måner ett skydd mot höga kostnader vid inköp av sådana förmånsberättiga
de varor som avses i 15 och 18 §§. Förmånerna innebär en reducering av
den enskildes kostnader för sådana varor.
Enligt 8 § samma lag får den som marknadsför ett läkemedel eller en vara
som avses i 18 § ansöka om att läkemedlet eller varan skall ingå i läkeme
delsförmånerna enligt denna lag. Sökanden skall visa att villkoren enligt 15
§ är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs får att ett fårsälj
ningspris skall kunna f a s t s t ä l l a s . "
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Enligt 15 § samma lag skall ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkeme
delsförmånerna och ett försäljningspris fastställas för läkemedlet under för
utsättning
1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av be
stämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som
rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter,
och
2. att det inte fInns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder
som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar
som avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt
mer ändamålsenliga.
Av 2 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att må
let för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen. Avandra stycket framgår att vården skall ges med re
spekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans vär
dighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges
företräde till vården.
. Av 4 §första stycket läkemedelslagen (1992:859) skall ett läkemedel vara
av god kvaliJet och vara ändamålsenligt. Ett läkemedel är ändamålsenligt
om det är verksamt för sitt ändamål och vid normal anVändning inte har
skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten.

Länsrättens bedömning

:Enligt den tidigare lagen (1996:1150)·omh6gkCJstmidsskydd vid köp av
läkemedel m.m. ingick receptbelagda läkemedel som huvudregel i förmå
nerna när de godkänts för försäljning och ett pris hade fastställts av Riksför
säkringsverket. Som regel skedde således inte någon särskild prövning av
om läkemedlet skulle ingå i förmånerna. Däremot hade regeringen enligt
lagen en möjlighet att meddela föreskrifter om att ett visst receptbelagt lä
kemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel inte skulle omfattas av
högkostriadsskyddet.

ljuni 1999 påbörjades arbetet med att göra en översyn av det dåvarande
högkostnadsskyddet för läkemedel. Syftet var främst att komma till rätta
med brister i systemet och att få kontroll över kostnadsutvecklingen (SOU
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2000:86 s. 13). I förarbetena till lagen om läkemedelsförrnåner m.m. (pro
position 2001/02:63 s. 28) anfördes följande.
Den automatik som i dag gäller inom det svenska förrnånssystemet har up
penbara nackdelar. Det är i ett bredare samhälleligt perspektiv inte försvar
bart att i stort sett alla läkemedel skall omfattas av offentlig .subventione
ring. På sikt skulle detta kunna leda till att utrymmet för andra angelägna
åtgärder inom hälso- och sjukvården skulle minska. De överväganden som
blir aktuella vid bedömningen av om ett läkemedel skall subventioneras av
offentliga medel måste utgå från de allmänna och övergripande mål och
principer för hälso- och sjukvården som framgår aV hälso- och sjukvårdsla
gen - människovärdesprincipen och behovs-solidaritetsprincipen - samt de
prioriteringsriktlinjer för hälso- och sjukvården som riksdagen har ställt sig
bakom. I ljuset av dessa utgångspunkter bör en bedömning i varje enskilt
fall ske rörande ett läkemedels kostnadseffektivitet. Vidare bör en bedöm
ning ske rörande ett läkemedels marginalnytta. Ett läkemedel som ur ett
samhälleligt helhetsperspektiv är kostnadseffektivt och minst likvärdigt i
fråga om ändamålsenlighet jämfört med andra jämförbara behandlingsme
toder bör subventioneras med allmänna medel.
Lagen om läkemedelsförmåner m.m. (2002: 160) trädde i kraft den 1 okto
ber 2002. Enligt lagen kan ett läkemedel omfattas av läkemedelsförmånerna
endast om det uppfyller de grundläggande kraven i hälso- och sjukvårdsla
gen, det vill säga människovärdesprincipen och behovs-solidaritets
principen, samt är kostnadseffektivt och uppfyller kravet på marginalnytta
på sätt som anges i lagen. Beslut om att ett visst_läkemedel uppfyller de
ovan ställda kraven och skall ingå i fönnånema fattas av Läkemedelsför
månsnämnden. Genom övergångsbestämmelser till lagen om läkemedels
förmåner ingår de läkemedel för vilka Riksförsäkringsverket fastställt för
säljningspris i förmånerna, trots att de inte prövats av LFN, om de tidigare
omfattades.av högkostnadsskyddet.

LFN har i det överklagade beslutet avslagit bolagets ansökan på den grun
den att Xyzal inte ansetts vara kostnadseffektivt. Bolaget har i första hand
gjort gällande att Xyzal skall godkännas eftersom det har åtminstone sam
ma kliniska effekt som Zyrlex och samma pris som för detta preparat be
gärs. Såvitt framgår av utredningen i målet ingår Zyrlex i läkemedelsför
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månerna endast genom övergångsbestämmelserna i lagen om läkemedels
förmåner och inte genom beslut av LFN. Att vid detta förhållande godkänna
Xyzal endast av den omständigheten att LFN ännu inte hunnit göra någon
översyn av terapiarnrådet antihistaminer och utan att pröva medlet mot 15 §
läkemedelsronnånslagen vore i strid mot den nya lagens andemening och
skulle förta den dess tilltänkta verkan. Enligt länsrättens mening måste var
je läkemedel som önskas ingå i rormånerna uppfylla kraven härför, oaktat
att i det närmaste identiska medel genom övergångsbestämmelser redan
ingår i förmånerna. Överklagandet kan således inte på denna grund bifallas.

l andra hand har bolaget anfört att Xyzal skall anses uppfylla kraven i 15 §
läkemedelsförmånslagen och att bedömningen av om ett läkemedel är kost
nadseffektivt inte skall göras uteslutande mot andramedel innehållande
samma aktiva substans. Bolaget har även gjort gällande att LFN inte haft
fog för att avslå ansökan på den grunden att Xyzal inte tillför något till be
handlingsarsenalen!sortimentbredden: Fråga uppstår således hur begreppen
"kostnadseffektiv" och "marginalnytta" skall tolkas och tillämpas.

1- prop. 2002/02:63 anges avseende- begreppet "marginalnytta" bl.a; följan
de.
Alla läkemedel bedöms inte utgöra värdefulla tillskott i den samlade terapi
arsenalen. Nya läkemedel kan i grova drag delas upp i tre huvudgrupper.
Den första gruppen utgörs av sådana läkemedel som gör det möjligt att
framgångsrikt behandla en sjukdom som det tidigare inte funnits behand
ling för. Den andra gruppen av läkemedel introduceras av läkemedelsföre
tag med motiveringen att de har en bättre potential vid behandling aven
viss sjukdom än de hittills använda. Den tredje gruppen utgörs av läkeme
del som inte tillför något nytt till befintlig terapi. Erfarenheten visar att nya
läkemedel oftast är dyrare än de som redan finns på marknaden. En studie
genomförd av Läkemedelsverket visade att hälften av de godkända läke
medlen under perioden1987-2000 inte tillförde något nytt i jämförelse med
de befintliga terapimöjligheterna (s. 27).
[D] en prövning som görs i samband med att ett läkemedel godkänns för
försäljning sker enligt väsentligen andra kriterier än sådana som bör vara
utslagsgivande för om ett läkemedel skall omfattas av offentlig subvention.
Det kan [för ett godkännande från Läkemedelsverket] inte ställas krav på att
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ett nytt läkemedel skall tillföra något utöver befmtlig terapi. Den värdering
som ligger till grund för ett beslut om att godkänna ett läkemedel för för
säljning tillhandahåller i allmänhet inget besked om ett läkemedels margi- "
nalnytta och kostnadseffektivitet. Ett läkemedel som ur ett samhälleligt hel
hetsperspektiv är kostnadseffektivt och minst likvärdigt i fråga om ända
målsenlighet j ämfört med andra j ämförbara behandlingsmetoder bör sub
ventioneras med allmänna medel (s: 28).
I de fall jämförbara behandlingsalternativ saknas - t.ex. därför att det rör sig
om ett nytt läkemedel som är avsett för att behandla ett tillstånd som det
tidigare inte funnits någon b"ehandling för - bortfaller av naturliga skäl kri
teriet avseende marginalnytta i samband med nämndens bedömning. [E]tt
nytt läkemedel som är förknippat med högre kostnader än likvärdig befint
lig terapi [bör] i allmänhet inte ingå i förmånerna. Vid ställningstagandet
om ett nytt läkemedel innebär en högre kostnad i förhållande till befintlig
terapi skall bedömas om kostnaden står i rimlig relation till den uppnådda
hälsovinsten (s. 47).
Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att en rimlig relation mellan kostna
der och effekt, mätt i förbättrad hälsa och fÖrhöjd livskvalitet, bör eftersträ
vas vid val mellan olika verksamheter och åtgärder (prop. 2001/02:63 s.
44)."

Av ovan återgivna förarbetsuttalande följer enligt länsrättens uppfattning att
"frågorna om marginalnytta och kostnadseffektivitet i den nya l~gstiftningen
skall ses som tätt sammanknutna. Frågan om ett läkemedels kostnadseffek
tivitet blir således avhängig av dess marginalnytta. Ju större marginalnyttan
är desto högre kan priset vara och ändå bedömas som rimligt. Det innebär
också att det medel vars marginalnytta är liten eller obefintlig inte kan god
kännas om dess pris är för högt.

Inom terapiområdet antihistaminer finns för närvarande ett flertal läkemedel
som omfattas av förmånssystemet. Vid bedömningen av om även Xyzal
skall ingå blir det därför nödvändigt att göra en bedömning av dess margi
nalnytta och kostnadseffektivitet jämfört med något eller några av de medel
som redan ingår. Enligt länsrättens uppfattning skall denna jämförelse ske
mot det mest näraliggande medlet. Härvid får med näraliggande i första
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hand avses medlets funktion och indikationer. Om det inom f6rmånssyste
met redan finns godkända medel som därutöver även innehåller samma
aktiva substans ter det sig dock naturligt att den fortsatta jämförelsen skall
ske mot dessa medel och rimligt att det mest använda medlet av dessa skall
tjäna som referens. Länsrätten finner därfor att jämförelsen i förevarande
mål

sk~ll

ske mot generiskt cetirizin. Av utredningen i målet har inte fram~

kommit annat än att Xyzal och generisk cetirizin har i huvudsak samma
kliniska effekt for samma indikationer. Xyzal kan därför inte anses ha nå
gon större marginalnytta jämfort med detta medel. Det framgår vidare av
utredningen att det pris som bolaget ansökt om för Xyzal är ca fyra gånger
så högt som priset för generiskt cetirizin. Med beaktande av den låga mar
ginainytta som Xyzal får anses ha kan det begärda priset därför inte anses
som rimligt. Detta medför att förutsättningarna för ett godkännande enligt

15§ läkemedelsförmånslagen inte är uppfyllda och att LFN således har haft
fog för sitt beslut att avslå bolagets ansökan. Överklagandet skall därför
avslås.

DOMSLUT

Länsrätten avslår överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3109/1a).
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BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden

SÖKANDE

Datum
2004-11-02

1 (4)
Vår beteckning
1230/2004

UCB PHARMA AB (SWEDEN)
Murmansgatan l26A
21225 Malmö
Företrädare: Charlotta Wängberg

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsfårmånema

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT
Läkemedelsfårmånsnämndes' avslår ansökan om att Xyzal, filmdragerade tabletter skall ingå i
läkemedelsfårmånerna.

Postadress
Box 55, 171 11 SOLNÄ.

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1

Telefonnummer
08-5684 20 50

Telefaxnummer
08-5684 20 99

2 (4)
1230/2004

2004-11-02

ANSÖKAN
UCB Phanna AB (Sweden) (fOretaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel skall ingå i
läkemedelsförrnånerna och att pris fastställs enligt fOJjande.

Namn

Form

Styrka

Förp.

Varunr.

Xyzal
Xyzal

Tabl filmdrag
Tabl filmdrag

5mg
5mg

10 ST
30 ST

007908
007735

AlP
(SEK)
30,00
88,00

UTREDNING I ÄRENDET
Xyzal är en antihistamin som innehåller den verksamma substansen levocetirizin. Den
godkända indikationen är fOr symtomatisk behandling av allergiska tillstånd såsom:
• Säsongsbunden allergisk rinit (inklusive ögonsymtom)
• Perenn allergisk rinit
• Kronisk idiopatisk urtikaria
Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 6 år är 5 mg (1 filmdragerad tablett)
dagligen.
Sedan tidigare finns läkemedel som innehåller den verksamma substansen cetirizin på den
svenska marknaden. Cetirizin är ett racemat, vilket innebär att det innehåller molekyler, som
är varandras spegelbilder, i lika mängd. Den ena är aktiv och den andra är inaktiv. Xyzal
innehåller levocetirizin som är den aktiva molekylen~(enantiomeren).
Farmakodynamiska (hur läkemedlet påverkar kroppen) studier på friska frivilliga visar att
levocetirizin vid halva dosen har en aktivitet som är jämfOrbar med cetirizin, både i huden och
-i näsan.
Företaget har undersökt effekten för levocetirizin, dess spegelbild, cetirizin och placebo.
Levocetirizin 5 mg och cetirizin 10 mg har fåttjämfOrbara resultat och den andra spegelbilden
har fitt ungefår samma resultat som placebo. Även på biverkningssidan konstaterar man att
levocetirizin 5 mg och cetirizin 10 mg :far liknande resultat.
Företaget refererar till en hälsoekonomisk studie som visar att Xyzal är kostnadseffektivt
jämfårt med placebo.
Det pris fåretaget begär fOr Xyzal 5 mg är detsamma som får dyraste cetirizin (Zyrlex).
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Landstingens läkemedelsformånsgrupp har i ett yttrande till Läkemedelsformånsnämnden
forordat att Xyzal inte skall ingå i läkemedelsformånema. Gruppen har aniOrt: Xyzal är den
ena enantiomeren av ett tidigare registrerat läkemedel i racemisk form. Läkemedlet i sin
enatiomera form tycks ha en likvärdig effekt med det tidigare racematet och således ur
farmakologisk och medicinsk synvinkel fOrefaller detta vara en produktutveckling med låg
innovationshöjd. I de hälsoekonomiska studier som presenteras har foretaget inte jämfOrt med
det redan registrerade racematet varför mervärdet av denna produktutveckling inte kan
bedömas ur kostnadseffektivitetssynpunkt. Trots att ett mervärde i fOrhållande till cetirizin
inte har visats begärs ett pris som är mycket högre än billigaste generika av cetirizin.
Läkemedelsformånsnärnnden har haft överläggningar med foretaget. Företaget framforde
bland annat att de anser att jämforelsen ska göras mot desloratadin. Företaget har hänvisat till
en studie som säger att Xyzal har bättre effekt än desloratadin. Desloratadin har. ett högre pris
än det fOretaget nu ansöker om for Xyzal.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Enligt IS § ·la.gen (2002: 160) om.läkemedelsfOrmåner m.m. skall ett receptbelagt läkemedel··
omfattas av läkemedelsformånema och forsäljningspris fastställas for läkemedlet under forut
sättning
1.
att kostnaderna for användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humarntära
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.
LäkemedelsfOrmånsnämnden gör fOljande bedömning.
Xyzal innehåller levocetirizin som är den aktiva molekylen (enantiomeren) i cetirizin. Studier
på fuska frivilliga visar att levocetirizin vid halva dosen har en aktivitet som är jämforbar
med cetirizin, både i huden och i näsan.
Den hälsoekonomiska studie som foretaget refererar till avser järnfOrelse med placebo. Detta
säger dock ingenting om huruvida användningen av Xyzal är kostnadseffektiv järnfOrt med
annan behandling. LäkemedelsfOrmånsnämnden anser att behandling med cetirizin i detta fall
är den naturliga jämforelsebehandlingen. Frågan är då om jämforelsen med cetirizin ska göras
mot Zyrlex eller mot något av de billigare läkemedlen inom samma utbytbarhetsgrupp som
Zyrlex. När nämnden gör järnforelser görs dessa normalt med de i Sverige mest relevanta
alternativa behandlingarna, till exempel de mest använda (jämfcir nämndens allmänna råd
LFNAR 2003:2 punkt 3).
Företaget har inte visat att Xyzal har några kliniska fordelar i forhållande till Zyrlex eller
andra läkemedel inom samma utbytbarhetsgrupp. Xyzal tillfor inte något till
behandlingsarsenalen eller sortimentsbredden i övrigt. Vid enjämforelse med mest relevanta
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alternativa behandlingar utgör Xyzal inte heller ett kostnadseffektivt alternativ. Den mest
använda alternativa behandlingen är nämligen inte Zyrlex, utaD. andra cetirizinpreparat på
Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel. Dessa finns att tillgå till avsevärt lägre
kostnad.
Företaget har gjort gällande att j ärnförelsen i· stället borde göras mot desloratidin.
Läkemedelsförmånsnämnden delar inte den uppfattningen, eftersom cetirizin utifrån
farmakologiska aspekter (det vill säga kunskapen om hur läkemedel verkar och omsätts i
kroppen) är det mest närliggande jämförelsepreparatet. Detta gäller även när man ser till
statistik över mest använda preparat.
Läkemedelsförmånsnämnden finner mot denna bakgrund att fOretaget inte visat att kriterierna
tör subvention enligt 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. är uppfyllda. Ansökan skall

därfOr avslås.
Läkemedelsförmånsnämnden antecknar att detta inte innebär något ställningstagande till
fortsatt subvention ifråga om Zyrlex eller desloratidin vid den kommande genomgången. av .
läkemedelssortimentet. Nämnden är också medveten om att läkemedel som funnits inom
förmånssystemet före den 1 oktober 2002 med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen
om läkemedelsförmåner m.m. tillåtits vara kvar inom fOrmånssystemet trots att de inte prövats
mot kriterierna i 15 §. Nya ansökn.ingar måste dock prövas mot kriterierna i15 §. De
inkonsekvenser som härigenom kanuppkonu:rla tar ses som en fOijd av den lösning
övergångsproblematiken har fått i lagstiftningen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län. Överklagandet, som skall vara
skriftligt, skall ställas till länsrätten, men ges in till Läkemedelsförmånsnämnden. Nämnden
måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet,
annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet vidare til1länsrätten för
prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.
Detta beslut har fattats av f.d. generaldirektör Axel Edling, ordförande, överläkare Eva
Andersen-Karlsson, docent Lars-Åke Levin, överläkare Rurik Löfrnark, universitetslektor
Anna-Karin Furhoff, överläkare Gunilla Mel1torp, professor Rune Dahlqvist, överläkare
Mikael Hoffrnann och f.d. riksdagsledamot Ingrid Andersson. Föredragande har varit Fredrika
Vaz.
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HUR MAN OVERKLAGl\R
- PRÖVNINGSTILLSTÅND 
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 vf]ckor 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
för viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrät
ten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande skall innehålla
L den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnum
mer, Dessutomskalladress;ochtelefånnummer till arbetsplatsen och
eveIltuel1 ahnaripI atsdä/kiagandenkan 'nås för delgivning lämnas
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller
adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammar
rätten,

om

. 2. det beslut som qverklagas med uppgift om länsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av länsrättens beslut som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med
varje särskilt bevis.
Skrivelsen skall vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adres
sen till länsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud skall
denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefon
nummer.

