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Mål nr 8697-07 

TLV 
2008 -11- 05 

nr..··i?:P.f€.r2f..#. . DRÄTTEN 
lagmannen Håkan Berglin, ordförande
 
kammarrättsrådet Gösta Ihrfelt, referent
 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
 
referenten
 

KLAGANDE 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tidigare
 
Läkemedelsförmånsnämnden)
 
Box 55
 
171 11 Solna
 

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

MOTPART 
Wyeth AB, 556367-6393 

Ombud: Advokat Stefan Brandt och jur. kand. Morvarid Dorkhan Nilsson 
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB 
Box 5719 
114 87 Stockholm 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Länsrättens i Stockholms län dom den 26 november 2007 i mål nr 3312-06 

Målet föredras, varefter kammarrätten antecknar följande 

SKÄL 

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

prövas av kammarrätten endast om kammarrätten har meddelat 

prövningstillstånd. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen 

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

rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, anledning 

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

finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 
Dok.Id 135158 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 2302 Birger Jarls Torg 5 08-56169000 08-149889 måndag - fredag
103 17 Stockholm E-post: kammarrattenistockholm@dom.se 09:00-11 :30 

www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
12:30-15:00 

mailto:kammarrattenistockholm@dom.se
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Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit 

fram. 

BESLUT 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står 

därför fast. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär l) se bilaga. 

f:I:P-
Protokollet uppvisat färdigt och beslut meddelat h~ y ~o Ve._17~ 2c:oJ". 



Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande skall skriva till.Regeringsrätten. 
Skrivelsen ställs alltsll till Regeringsrätten men skall skickas eller lämnas till 
kammarrätten. 

Överklagandet skal! ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag dll 
Idaganden fiek del av beslutet. Tiden fOr överklagande för det allmänna räknas dock 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

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

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

Skrivelsen med överkiagande skall undertecknas av klaganden eller dennes ombud och inges i original 
samt innehålla.; 

1. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. 
Dessutom skall adress och telefonnummer till arhetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan 
nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om uågon person- eller 
adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Regeringsrätten 

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skät som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen härför 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad hanlhon vill styrka med var:ie särskilt bevis. 

DI' 6111 2/11)5-12 Formulär l 




