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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Läkemedelsförmånsnämndens beslut den 6 november 2003 

SAKEN 
Ansökan om att visst läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna enligt lag (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m.; nu fråga om återförvisning 

Läkemedelsförmånsnämnden avslog i beslut den 6 november 2003 Wyeth Lederle Nordiska 

AB:s ansökan om att läkemedlet Totelle skall ingå i läkemedelsförmånerna och att pris skall 

fastställas. 

Wyeth Lederle Nordiska AB överklagar beslutet och yrkar, såsom talan slutligen bestämts, i 

första hand att målet skall återförvisas till Läkemedelsförmånsnämnden för prövning i sak 

och i andra hand att länsrätten beslutar att Totelle skall ingå i läkemedelsförmånerna och att 

försäljningspriset fastställs till 257 kr per förpackning om 3x28 tabletter. Till stöd för sin 

talan har bolaget till länsrätten inkommit med tidigare icke åberopat underlag för sin bedöm

mng. 

Läkemedelsförmånsnämnden anför bl.a. följande. Det underlag som Wyeth Lederle Nordis

ka AB åberopat i länsrätten borde ha funnits med vid den ursprungliga ansökan. Det nytill

komna underlaget är inte entydigt utan kräver ytterligare belysning innan det är möjligt att ta 

ställning till frågan om läkemedlet uppfyller förutsättningarna i 15 § lagen (2002:160) om 
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läkemedelsförmåner m.m. Den utredning och prövning som krävs är av sådan omfattning att 

den inte bör ske inom ramen för en överprövning av domstol utan i den nämnd som särskilt 

tillskapats för att göra de bedömningar som krävs för att fatta beslut om subvention och pris 

och som har fått en sammansättning som tillgodoser att det finns tillräcklig samlad kunskap 

och kompetens för detta. Målet bör därför återförvisas tillläkemedelsförmånsnämnden för 

den prövning som föranleds av det nya underlaget. 

SKÄL FÖR BESLUTET 

Wyeth Lederle Nordiska AB har till länsrätten inkommit med nytt material till stöd för sin 

talan. Läkemedelsförmånsnämnden har inte haft tillgång till materialet vid sin prövning. Ef

tersom det tillkomna materialet föranleder vidare utredning bör målet i enlighet med parter

nas önskemål återförvisas till Läkemedelsförmånsnämnden för en ny prövning i nämnden. 

BESLUT 

Länsrätten undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Läkemedelsför

månsnämnden för förnyad handläggning. 

Mot beslutet får enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) talan ej föras. 
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