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BAKGRUND 

ALK Sverige AB (härefter ALK) marknadsfår läkemedlet Alutard i Sverige. Alutard är 

avsett får behandling (allergivaccination) vid vissa allergiska sjukdomar som framkal

lats av diagnostiserade allergiframkallande ämnen. Alutard är sedan början av 1990

talet upptaget i fårteckningen över de läkemedel som ingår i läkemedelsfårmånema. 

Med stöd av övergångsbestämmelser till infårandet av lagen (2002:160) om läkeme

delsfårmåner m.m. ingår Alutard även i läkemedelsfårmånema från och med den 1 

oktober 2002. 

ALK ansökte den 12 juli 2004 hos Läkemedelsfårmånsnämnden (LFN) om prishöj

ningar enligt 13 § LFL får samtliga varianter av Alutard SQ och Alutard spädnings

väska med belopp som motsvarar en ca femtioprocentig höjning av nuvarande pris. 
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

LFN beslutade den 8 november 2004 att avslå ansökan. Som skäl för beslutet angavs 

bl.a. följande. ALK hävdar inte att det skett någon förändring av de förutsättningar som 

låg till grund för beslutet om att Alutard skall omfattas av högkostnadsskyddet. Det 

ansökta högre priset för Alutard motsvaras således inte aven ökad nytta vid använd

ningen av läkemedlet. Alutard används i behandling som endast kan ges av behörig 

vårdpersonal som har tillgång till särskild utrustning och utbildning. Det är inte ett lä

kemedel som patienten själv klarar av att hantera. Det saknas därför anledning att skri

va ut det på recept eftersom läkemedlet bör finnas på den mottagning där behandlingen 

utförs liksom allt annat material som krävs för att ge behandlingen. LFN har dock inte 

skäl att inom ramen för en ansökan om prisändring ta ställning till om Alutard fortsätt

ningsvis skall finnas med i läkemedelsförmånerna utan detta bör ske inom ramen för 

den pågående genomgången av samtliga läkemedel. Redan detta förhållande innebär 

dock att det saknas skäl att bifalla bolagets ansökan om att få höja sina priser på läke

medlet. 

YRKANDEN M.M. 

ALK överklagar beslutet och yrkar i första hand bifall till ansökan om prishöjning. I 

andra hand yrkar ALK att länsrätten upphäver LFN:s beslut och återförvisar ärendet till 

LFN för förnyad behandling. ALK yrkar att länsrätten inhämtar förhandsavgörande 

från EG-domstolen. ALK bestrider bifall till LFN:s yrkande om inhämtande av remiss

yttrande från landstingen. 

LFN bestrider bifall till ALK:s yrkande om prishöjning på Alutard. Om länsrätten 

skulle överväga att bifalla något av ALK:s yrkanden, yrkar LFN att landstingen skall få 

möjlighet att yttra sig i målet. LFN motsätter sig inte att förhandsavgörande inhämtas 

från EG-domstolen, om länsrätten skulle finna att det är av vikt för målet att EG

domstolen lämnar ett förhandsavgörande. 

ALK anför till stöd för sin talan bl.a. följande. Det finns inte några preparat på den 

svenska marknaden som går att jämföra med Alutard och priserna i Sverige ligger lågt 
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i jämförelse med andra europeiska länder. Priserna i andra jämförbara länder håller 

dessutom på att höjas. ALK har i samband med ansökan redovisat en hälsoekonomisk 

analysrapport. Syftet med analysrapporten är att visa på de hälsornässiga och ekono

miska värden som uppstår som en konsekvens av att allergiker behandlas med Alutard. 

Konklusionen av rapporten är att allergivaccination som behandlingsmetod ger bety

dande samhällsekonomiska vinster. Allergivaccination är en mycket kostnadseffektiv 

behandlingsmetod och kommer så att förbli, också med de begärda prishöjningarna. 

Härtill kommer givetvis individens personliga nytta av att Alutard förändrar grundor

sakerna till den allergiska sjukdomen. I praktiken upplever sig patienten ofta vara bo

tad från sin sjukdom, på grund av uteblivna symptom i kombination med kraftigt redu

cerat behov av ytterligare medicinering. Allergivaccination förebygger även utveck

lingen av astma hos allergiker vilket ytterligare bidrar till läkemedlets positiva hälso

mässiga och samhällsekonomiska effekter. Vaccinationen bidrar också till att minska 

risken för att nya allergier utvecklas hos individen. Vidare minskar individens oro för 

akuta allergireaktioner vid bi- och getingstick. Slutsatserna i analysrapporten visar på 

att en försiktig beräkning av de positiva effekterna av Alutard motiverar en dryg för

dubbling av den hittillsvarande prisnivån. Härtill kommer dessutom att effekterna av 

läkemedlets positiva inverkan på att förebygga astma ändå inte inräknats. ALK har 

med rapporten som grund således visat att begärda prisökningar bättre än tidigare av

speglar produkternas egentliga värde och att de i övrigt är skäliga. ALK vill dock sär

skilt framhålla att de begärda prisökningarna är väsentligen lägre än vad den hälsoeko

nomiska analysrapporten motiverar. Den begärda prisnivån ligger också i paritet med 

de priser som godtagits i andra europeiska länder. Några jämförbara preparat finns inte 

på den svenska marknaden. 

Förevarande mål rör frågan om vilka skäl som LFN kan och skall lägga till grund för 

sin bedömning aven begäran om höjning av de priser som bestämts gälla för ett visst 

läkemedel inom ramen för läkemedelsförmånerna. Utgångspunkten för bedömningen 

är att det åligger staten att införliva och lojalt tillämpa rådets direktiv 89/1 05/EEG av 

den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanlä

kemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (transparensdi

rektivet) bestämmelser i den nationella rättsordningen. LFN är som statlig myndighet 
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därigenom bunden av de allmänna förutsättningar för priskontroll som uppställts i 

transparensdirektivet, främst kravet på att prissättningen skall ske enligt objektiva och 

kontrollerbara kriterier. Transparensdirektivet har ansetts införlivat i svensk rätt genom 

LFL. Den enda bestämmelse i lagen som behandlar prissättningen är dock 15 § i vilken 

det anges förutsättningarna för att ett läkemedel skall omfattas av läkemedelsförmå

nerna och att försäljningspris för läkemedlet skall fastställas. Att döma av bestämmel

sens lydelse synes den dock syfta till att reglera förutsättningarna för LFN:s bedöm

ning då det för första gången skall prövas om ett läkemedel skall ingå i läkemedels

förmånerna. Det framstår för ALK oklart om bestämmelsen också är tillämplig i ären

den om begärda prishöjningar. Vare sig bestämmelsen eller dess förarbeten ger något 

egentligt besked i frågan. 

Oavsett hur det förhåller sig med bestämmelsens tillämpningsområde anges där endast 

att försäljningspris skall fastställas så att kostnaderna för användning av läkemedlet, 

med beaktande av bestämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framstår 

som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter. Krite

rier för hur läkemedlets pris faktiskt skall bestämmas saknas dock. 

Trots att bestämmelsen i upphävda 3 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 

1996:31) om fastställande av pris på läkemedel m.m. är tämligen kortfattad och all

mänt hållen är den ändå av intresse eftersom den visar att en reglering av frågan är 

möjlig och att de bedömningar som dittills gjorts baserades på bl.a. läkemedlens för

väntade medicinska och hälsoekonomiska värde, eller enklare uttryckt, att läkemedlets 

faktiska nytta skall återspeglas i dess pris. 

Sedan regeringen tillsatt en arbetsgrupp lämnades iDs 2002:53, Prissättning inom lä

kemedelsfärmånerna, förslag till prissättning inom läkemedelsförmånerna. Arbets

gruppen koncentrerade sig dock på vissa frågeställningar kring landstingens inflytande 

över prissättningen på de subventionerade produkterna i förmånerna och om prisre

gleringen av andra varor än läkemedel inom läkemedelsförmånerna (s. 51). Arbets

gruppen föreslog att transparensdirektivets prissättningskriterier skulle tas in i förord

ningen om läkemedelsförmåner. Regeringen förbigick emellertid denna fråga utan mo



Sida 5 
LÄNSRÄTTEN I DOM 25477-04 
STOCKHOLMS LÄN 2006-06-12 

tivering i den efterföljande propositionen (prop. 2002/03:42). Regeringen har inte hel

ler därefter genomfört den föreslagna ändringen. 

LFN har inte heller verkställt det uppdrag som regeringen får anses ha lämnat i förar

betena (prop. 2002/03:42 s. 47). Såvitt ALK erfarit saknas således alltjämt både verk

ställighetsföreskrifter och allmänna råd rörande grunderna för prissättning av läkeme

del inom läkemedelsförmånerna. 

Det svenska författningssystemet saknar reglering av hur prissättningen inom läkeme

delsförmånerna skall gå till. Enligt ALK:s uppfattning brister således Sverige i imple

menteringen av transparensdirektivets bestämmelser, dels vad avser direktivets syfte 

att skapa en överblick över metoderna för nationell prissättning, däri inbegripet det sätt 

på vilket prissättningen fungerar i de enskilda fallen samt de kriterier som den bygger 

på och att göra kriterierna allmänt tillgängliga för alla dem som är verksamma på lä

kemedelsmarknaden i medlemsstaterna och dessutom artikel 3.2 i vilken det stadgas att 

en nationell myndighets beslut att, helt eller delvis, inte medge en begärd prishöjning, 

skall innehålla en motivering för detta som grundar sig på objektiva och kontrollerbara 

kriterier. 

Rätteligen borde de svenska författningarna på området således grundats på en över

gripande målsättning att prissättningen skall ske efter transparenta principer. Vidare 

borde i den svenska regleringen uttryckligen angivits de objektiva och kontrollerbara 

kriterier efter vilka prissättningen av läkemedel inom läkemedelsförmånerna skall ske. 

I avsaknad av sådan nationell reglering är LFN ändå bunden av de allmänna förutsätt

ningar för priskontroll som uppställts i transparensdirektivet. Direktivbestämmelserna 

(artikel 1.1 och 3.2) ger uttryck ror tillräckligt klara och preciserade rättigheter för att 

dessa skall tillerkännas direkt effekt i den svenska rättsordningen. Bestämmelserna är 

under alla omständigheter åberopbara inför varje svensk myndighet och domstol. LFN 

som rättslig instans är också skyldiga att lojalt tillämpa direktivets bestämmelser vid 

bedömningen av ALK:s ansökan. Så har inte skett. 
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LFN har i sitt beslut helt avslagit ALK:s ansökan om prishöjning för Alutard i dess i 

olika varianter. Det är dock svårt för ALK att med bestämdhet urskilja vilket eller vilka 

skäl som varit avgörande för LFN:s beslut. LFN synes inte ha beaktat ALK:s hälso

ekonomiska analys. Som beslutsmotiveringen får förstås hävdar LFN i första hand att 

förekomsten aven hälsoekonomisk analys inte kan tillmätas betydelse ur prissättnings

synpunkt, ens om den påvisar att läkemedlet genererar så betydande mervärden som i 

förevarande fall. Detta är ett felaktigt synsätt. I varje fall ankommer det på LFN att 

visa att påvisade hälsoekonomiska mervärden inte är ett godtagbart kriterium för pris

sättningen av läkemedel inom läkemedelsförmånerna. I stället synes LFN vara av upp

fattningen att endast en ökad nytta vid användningen av läkemedlet, jämfört med för

hållandena vid den tidpunkt då läkemedlet första gången innefattades i högkostnads

skyddet, kan läggas till grund får en prishöjning. Även ett sådant påstående är felaktigt. 

Enligt ALK:s uppfattning är hälsoekonomiska analyser en allmänt vedertagen metod 

för att påvisa läkemedels reella värden. Detta kommer bl.a. till uttryck i förarbetena till 

LFL (prop. 2001/02:63 s. 48) och i den tidigare gällande föreskriften från RFV. LFN:s 

principiella hållning att underkänna hälsoekonomiska analyser som grund för värde

ringen av läkemedels nytta har inte heller underbyggts av något argument. LFN har 

inte heller ifrågasatt relevansen av ALK:s hälsoekonomiska analys eller på något sätt 

framfört något argument för varför den inte skall kunna läggas till grund för prissätt

ningen av Alutard. 

LFN:s inställning förefaller också gå stick i stäv med LFN:s egna allmänna råd 

(LFNAR 2003:2). Enligt de allmänna råden är den hälsoekonomiska analysen viktigare 

ju större försäljningsvärde ett läkemedel förväntas ha (p. l). Enligt de allmänna råden 

rekommenderas en kostnads-effektanalys med kvalitetsjusterade levnadsår (så kallade 

QALVs) som effektmått (p. 5). Något förenklat leder ett högt mått på QALYs (dvs. ett 

större antal vunna levnadsår på grund av patients användning av läkemedlet) till ett 

högre pris. Avanalysrapporten framgår att QALY-måtten för Alutard i flera fall moti

verar mer än en fördubbling av försäljningspriset. 
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Som framhölls i Lagrådets yttrande över det lagförslag som sedermera utmynnade i 

LFL, skall prövningen av priset för ett läkemedel ske med utgångspunkt i ett tänkt för

säljningspris för läkemedlet. Enligt ALK:s mening skall försäljningspriset, på samma 

sätt som är fallet i vid all annan försäljning, ske efter marknadsmässiga principer, låt 

vara med den modifikationen att även påverkan på samhällsekonomin skall spela in. 

Det är också ALK:s mening att den hälsoekonomiska analysen påvisar att Alutard be

sitter ett betydande mervärde, såväl ur samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt 

perspektiv, som inte fått genomslag i den hittillsvarande prissättningen. Existensen och 

omfattningen av detta mervärde leder, vid tillämpning av objektiva och kontrollerbara 

kriterier för prissättningen, till att bolagets ansökan om prishöjning rätteligen borde ha 

bifallits. LFN:s sålunda anförda grund att endast en ökad nytta vid användningen av 

läkemedlet, jämfört med förhållandena vid den tidpunkt då läkemedlet första gången 

innefattades i högkostnadsskyddet, kan läggas till grund för en prishöjning är således 

felaktig. 

LFN:s påstående att "det saknas anledning att skriva ut Alutard på recept" är felaktigt. 

Det förhållandet att Alutard nyttjas direkt av behandlande läkare i vården ,utan föregå

ende receptförskrivning, utesluter inte att preparatet också receptförskrivs i betydande 

omfattning, främst för patienter som sedan skall behandlas av läkare med specialise

ring mot allergiska sjukdomstillstånd. I allmänhet betraktar landstingen behandlingen 

med Alutard som en individuell behandling där landstinget skriver ut Alutard på recept 

till patienten. Denne hämtar ut läkemedlet på Apoteket och ombesörjer att produkten 

kommer till mottagningen. Detta betyder att patienten står för den del av kostnaden för 

läkemedlet som är inom ramen för läkemedelsförmånen. I detta fall betalar patienten 

både för läkemedel och för behandlingsbesök. Enligt vad ALK erfarit tillämpar vissa 

landsting en rutin där landstinget står för första delen av behandlingen, dvs. initialför

packningen. Sedan skrivs recept ut för underhållsförpackningama och då får patienten 

lösa ut dem på apoteket och betala den egenandel som systemet kräver. Under uppdo

sering betalar patienten således endast för besöket och vid underhållsbehandlingen 

betalar patienten för både medicin och besök enligt ovan. Sammantaget innebär lands

tingets rutiner att receptförskrivningen av Alutard i Sverige uppgick till ca 55 procent 

av försäljningen under 2003. 



Sida 8 
LÄNSRÄTTEN I DOM 25477-04 
STOCKHOLMS LÄN 2006-06-12 

LFN:s huvudsakliga motiv för att avslå ALK:s ansökan om prishöjning synes således 

vara att LFN ifrågasätter om Alutard fortsättningsvis alls skall finnas med i läkeme

delsförmånerna och att redan detta förhållande är tillräckligt för att ALK:s begäran om 

prishöjning skall avslås. Även denna ståndpunkt är felaktig. ALK ifrågasätter också 

om LFN, ens på det indirekta sätt som nu skett, får lägga sin uppfattning om Alutards 

framtida ställning inom läkemedelsförmånerna till grund för bedömningen av den be

gärda prishöjningen. Enligt ALK:s mening har LFN i stället att utgå från det ostridiga 

förhållandet att Alutard faktiskt ingår i läkemedelsförmånerna. 

Landstingen intar inte partsställning i målet och det föreligger inte heller i övrigt något 

egentligt behov av deras yttrande målet. För det fall att LFN haft fog för sin uppfatt

ning att landstingen skall höras i ärendet, borde de i så fall ha inhämtat remissyttrande 

redan i beredningen av ALK:s ansökan. Inhämtande av remissyttrande är enligt ALK:s 

uppfattning således endast ägnat att fördröja målets avgörande och bör inte ske. 

Finland har tidigare haft en liknande uppfattning som LFN nu intar rörande just trans

parensdirektivets tillämplighet. Detta ledde till att Finland fälldes för fördragsbrott av 

EG-domstolen (EG-domstolens dom av den 12 juni 2003 i mål C-229/00, kommissio

nen mot Finland). Finland införde transparensdirektivet i lag på sådant sätt att vissa 

inledande beslut rörande läkemedelssubventioner skulle fattas enligt direktivets regler, 

men att vissa därpå följande beslut inte omfattades av direktivets regler utan av annan 

nationell reglering. EG-domstolen fann att det inte var tillräckligt att endast det inle

dande beslutet fattades enligt direktivets regler, och att direktivet inte tillät att en med

lemsstat hade dubbla förfaranden där det ena förfarandet undantogs från direktivets 

reglering. 

Kravet på transparens i prövningen av prisfrågor förstärks också av att EG-domstolen i 

detta mål fann att en alltför standardiserad beslutsmotivering var otillräcklig. Den fins

ka myndighetens motivering att "[b]egäran avslås, eftersom sökanden inte har lämnat 

någon utförlig motivering som gör att det föreslagna partipriset kan anses skäligt", var 

bristfällig. Enligt ALK:s uppfattning innebär detta uttalande att en myndighet, vid 

prövning av fråga om pris enligt direktivet, har att ange uttryckliga skäl till varför 

myndigheten kommit till det slut den gjort och att skälen skall vara utformade i enlig
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het med det krav på objektiva och kontrollerbara kriterier som uttrycks i direktivet. 

Inget av de skäl LFN angivit får sitt avslagsbeslut tar sikte på priset i sig eller dess skä

lighet. Inget av dessa skäl hänför sig till objektiva och kontrollerbara kriterier. 

Den dom som LFN hänfört sig till i sitt yttrande (mål C-245103, Merck, Sharp & 

Dohme BV mot Belgiska staten) rör endast fråga om huruvida ett läkemedel skall an

ses automatiskt omfattas av ett förmånssystem, eller inte, i konsekvens aven myndig

hets avsaknad av beslut inom den i direktivet angivna beslutsfristen. EG-domstolen 

uttalar särskilt i målet att det enligt direktivet är skillnad på höjning av pris å ena sidan, 

och ansökan om upptagande i ett förmånssystem å andra sidan. Förevarande mål rör ett 

överklagat beslut om pris, inte ett beslut om huruvida ett läkemedel skall anses omfat

tas av förmånssystemet som sådant. Enligt ALK:s uppfattning saknar domen därmed 

betydelse för avgörandet av detta mål. 

Den grundsyn som präglar LFN:s beslut och yttrande leder till orimliga konsekvenser. 

LFN:s ställningstaganden utmynnar i en beslutsordning där LFN själv bestämmer nor

merna för sin rättstillämpning. Dessa normer har tillkommit utan andra överväganden 

än de som LFN själva mer eller mindre godtyckligt bestämt. Den som inte godtar ett 

avslagsbeslut enligt dessa normer, såsom de uttryckts i LFN:s "praxis" saknar i princip 

möjlighet att mot LFN:s uppfattning få sin sak överprövad eftersom någon egentlig 

reglering av prissättningsmekanismerna saknas. ALK vill i dessa delar understryka 

behovet aven tydlig praxisbildning, där grundläggande rättsprinciper utgör ett centralt 

moment. Som exempel vill ALK framhålla legalitetsprincipens betydelse i samman

hanget. LFN:s avslagsbeslut rör förhållandet mellan enskilt organ och förvaltnings

myndighet i vilket det enskilda organet intar en tydlig beroendeställning. Beslutet inne

fattar myndighetsutövning mot ALK, i detta fall dessutom i fråga om ekonomiska för

hållanden av mycket stor betydelse för ALK och övriga aktörer på läkemedelsmarkna

den. Det är därför av särskild betydelse att kravet på lagstöd för fattade myndighetsbe

slut upprätthålls. 
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LFN:s påstående att prishöjningar i princip inte godtas är inte korrekt. ALK ansökte 

hos LFN om prisökningar rörande ett antal Alutardpreparat i juli 2003. Den 1 septem

ber 2003 fastställde LFN, utan närmare motivering, dvs. utan att finna att särskilda skäl 

förelåg, de av ALK ansökta prishöjningarna. Enligt vad ALK erfarit har motsvarande 

beslut fattats även i andra fall. Härav följer att den "praxis" som LFN säger sig stödja 

sitt beslut på i varje fall inte är generellt tillämplig. 

LFN:s påpekanden om myndighetens eventuella oförmåga att fatta beslut inom de tids

ramar som uppställs enligt direktivet och den nationella regleringen och den passivi

tetsverkan som följer av sådan oförmåga saknar betydelse för om myndighetens be

dömning skall grunda sig på en hälsoekonomisk analys eller inte. 

Mot bakgrund av den uppfattning om rättsläget som LFN hävdar i målet, särskilt inne

börden och betydelsen av transparensdirektivet, är det av vikt att frågan får en EG

rättsligt grundad belysning. Enligt ALK:s uppfattning sker detta bäst genom att länsrät

ten inhämtar EG-domstolens förhandsavgörande. I målet är det av central betydelse om 

LFN, vid beslut om prishöjning, har att tillämpa transparensdirektivets krav på till

lämpning av objektiva och kontrollerbara kriterier (direktivets artikel 3). Slitandet av 

denna rättsfråga innebär att länsrätten har att klarlägga transparensdirektivets tillämp

lighet i målet och att tolka dess innehåll. Fråga är om tolkning aven av de rättsakter 

som beslutats av gemenskapens institutioner, en tolkningsrätt som slutligt tillkommer 

endast EG-domstolen. 

Länsrätten kan inte bifalla ALK:s fårstahandsyrkande utan att i varje fall finna att den 

av LFN förordade tolkningen är fel. Länsrätten skulle kunna bifalla ALK:s andra

handsyrkande redan på den grund att LFN:s handläggning inte uppfyller ens svenska 

nationella regler. Skulle länsrätten däremot finna att LFN:s handläggning inte har varit 

i strid med svensk nationell rätt, har länsrätten att pröva huruvida LFN:s handläggning 

i så fall har varit i strid med direktivets artikel 3. Enligt ALK:s uppfattning är det där

med nödvändigt för länsrätten att erhålla ett fårhandsavgörande för att rätten skall kun
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na döma i saken utan att bifalla ALK:s talan. Med hänsyn till de krav som ställs på en 

nationell domstol vid prövningen av rättsfrågor inbegripande bland annat tolkning av 

direktiv synes ett sådant förhandsavgörande komma att bli nödvändigt någon gång un

der denna process får det fall länsrättens beslut skall gå ALK emot (se t.ex. EG

domstolens dom i mål 283/81, CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero 

della Sanitå). 

LFN:s ståndpunkt innebär att LFN som fårvaltningsmyndighet skulle ha något slags 

självständig beslutsbefogenhet som inte kräver materiellt stöd i av riksdagen beslutad 

lag eller annan fårfattning meddelad med stöd därav. I stället menar sig LFN successivt 

kunna bygga upp en egen tillämpningspraxis ad hoc. Denna ståndpunkt är ofårenlig 

med grundläggande konstitutionella principer och övergripande krav på rättssäkerhet i 

fårvaltningen. Bland dessa principer bör främst nämnas legalitetsprincipen som ger 

uttryck får den får det svenska statsskicket fundamentala rättsgrundsatsen att den of

fentliga makten utövas under lagarna, j fr 1 kap. 1 § RF. Härutöver tillkommer kraven 

på objektivitet och likabehandling i 1 kap. 9 § RF. En myndighets egen tillämpnings

praxis kan inte heller ersätta fårfattning, i synnerhet inte om denna praxis"tillskapats i 

ett system utan normbundenhet. Det saknar också betydelse vad regeringen må ha an

fårt i den frågan i fårarbetena till LFL. LFN kunde inom ramen får sitt bemyndigande 

och i enlighet med regeringens uttalade intentioner i propositionen till LFL ha medde

lat föreskrifter och allmänna råd får att därigenom åtminstone skapa fårutsättningar får 

något slags normbundenhet och fårutsebarhet i systemet. LFN har dock underlåtit att 

fullgöra detta uppdrag. I det rättsliga tomrum som sålunda ostridigt fåreligger i svensk 

nationell rätt, står valet mellan å ena sidan en modell som fårespråkas av ALK där 

transparensdirektivets bestämmelser om objektiva och kontrollerbara kriterier får pris

sättningen av läkemedel i det nationella läkemedelsfårmånssystemet, direkt eller indi

rekt, äger giltighet i Sverige och å andra sidan den av LFN fårespråkade modellen där 

myndigheten medges fatta godtyckliga beslut i enskilda ärenden, utan krav på norm

bundenhet och fårutsebarhet och utan möjlighet får enskild att på materiell grund fåra 

talan mot beslutet och skälen får detsamma. 
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LFN fårsöker frammana en bild av att myndigheten saknar möjlighet att pröva och 

avgöra ärenden av fårevarande slag på annat sätt än som nu sker. Detta synsätt är fel

aktigt. Transparensdirektivets krav på objektiva och kontrollerbara kriterier skall gälla 

som svensk lag. Redan härav fåljer vilka principer som skall vara vägledande får sta

ten, oavsett om denna uppträder som lagstiftare eller rättstillämpande myndighet. Det 

fanns tidigare likartade principer fastlagda i RFV:s fåreskrifter, men de upphävdes då 

nu gällande lagstiftning infårdes. Det finns inte något i LFN:s argumentation som visar 

varfår LFN skulle vara förhindrade att meddela motsvarande fåreskrifter eller i varje 

fall tillämpa sådana kriterier i den praxis som LFN säger sig vilja bygga upp. 

LFN anfår till stöd får sin inställning bl.a. fåljande. Om länsrätten skulle överväga att 

bifalla något av ALK:s yrkanden, får LFN erinra om att landstingen inte haft anledning 

att överlägga med nämnden i detta ärende. Enligt 9 § LFL har emellertid även lands

tingen rätt att överlägga, varfår det vore lämpligt att landstingen fick möjlighet att yttra 

sig. 

Produkternas värde bestäms av marknaden, dvs. vad köparna är beredda att betala. Hu

ruvida priserna är skäliga bestäms också av köparen. Den hälsoekonomiska analysrap

porten avgör inte i sig rätten till prishöjning. Prissättningssystemen skiljer sig åt i de 

olika europeiska länderna och även fårmånssystemen. Om jämfåre1ser med priserna i 

andra europeiska länder skall göras kan det inte heller göras utan justering för köpkraft 

och de handelsmarginaler som distributörer och apotek i de olika länderna tar ut. Nå

gon sådan utredning har ALK inte lämnat in. 

Det huvudsakliga syftet med transparensdirektivet är att få överblick över metoderna 

får nationell prissättning får att göra det möjligt får berörda parter att kunna kontrolle

ra att de nationella åtgärderna inte innebär kvantitativa inskränkningar i fråga om im

port eller export eller ingrepp med likvärdig effekt. ALK glömmer att i detta samman

hang nämna att direktivets syfte inte är att påverka den långsiktiga nationella prispoli

tiken eller utformningen av socialfårsäkringssystemen. Direktivet bygger på tanken om 

en minimal inblandning i medlemsstaternas organisation med avseende på den natio

nella socialfårsäkringspolitiken. 
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Det är riktigt som ALK framhåller att medlemsstaterna är skyldiga att tillse att alla 

nationella åtgärder, vare sig de fastställts genom lagar eller andra författningar, för att 

kontrollera priserna eller begränsa sortimentet av läkemedel som omfattas av de natio

nella socialförsäkringssystemen, står i överensstämmelse med direktivet. Kraven i 

transparensdirektivet är för Sverige också uppfyllt i regleringen av det nya förmånssy

stemet. Kraven på det svenska systemet framgår av artikel 6. Enligt denna uppställs 

följande krav på det svenska systemet: 

- en bestämd tidsfrist för beslut (regleras i 9 § förordningen [2002:687] om läkeme

delsförmåner m.m.) 

- motivering av beslut grundat på tillämplig lagstiftning (regleras i 20 § förvaltningsla

gen [1986:223]) 

- möjligheter till överprövning (26 § LFL) jämte besvärshänvisning (21 § förvaltnings

lagen). 

Några andra tvingande eller direktverkande regler innehåller inte transparensdirektivet 

för svenskt vidkommande. LFN ifrågasätter om transparensdirektivets krav rörande 

formerna för prishöjningar i artikel 3 överhuvudtaget är tillämpligt för Sveriges del 

eftersom prissättningen på läkemedel är fri utanför förmånssystemet. 

ALK observerar mycket riktigt att det enbart är 15 § LFL som innehåller kriterier för 

det beslut som skall fattas och att denna bestämmelse tar sikte på beslutet om subven

tion. I ett sådant beslut ingår priset som en integrerad del, eftersom ett läkemedels ef

fekt och nytta ställs mot kostnaden för detta. Ett subventionsbeslut förutsätter därför 

också ett beslut om pris. 

Det framgår inte av 15 § LFL eller lagmotiven att bestämmelsen också är tillämplig vid 

ansökning om höjning av priset. Tvärtom angavs i förarbetena till den nya lagstiftning

en att regeringen hade för avsikt att göra en översyn av lagregleringen i fråga om pris

reglering av varor inom läkemedelsförmånerna. Detta har emellertid inte kommit till 

stånd. Den utredning som den s.k. prisarbetsgruppen lade fram har ännu inte lett till 
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någon lagstiftning, möjligen på grund av att en sådan inte ansetts nödvändig i det nuva

rande systemet. 

Enligt LFN:s uppfattning har lagstiftaren inte heller avsett att förnyad subventions

prövning enligt 15 § LFL skall kunna ske inom ramen för ett prisändringsbeslut. Den 

konstruktion lagstiftaren valt för beslutsfattandet inom systemet ger inte heller anled

ning till någon annan slutsats. 

LFN som myndighet leds aven generaldirektör. Generaldirektören svarar för samtliga 

beslut som inte skall fattas av den särskilt utsedda nämnden. Vilka beslut som fattas av 

nämnden framgår av myndighetens instruktion. Dessa beslut är av det slag som kräver 

beslutsfattare med olika vetenskapliga kompetenser inom medicin och hälsoekonomi 

såsom beslut om subvention och pris för nya läkemedel. Nämnden är också ensam be

hörig att besluta om föreskrifter och allmänna råd samt att besluta om riktlinjer för 

prisändringar. Övriga beslut som inte kräver samma grad av komplicerade övervägan

den eller som kan betraktas som mer schablonartade fattas således av generaldirektö

ren. Prisändringar hör till de beslut som fattas av generaldirektören. 

Ramen för beslut om prisändringar bestäms av nämnden i avsaknad aven närmare re

glering i de författningar som styr läkemedelsförmånssystemet. Nämnden har också 

fattat ett sådant beslut, nämligen prisändringar inom utbytbarhetssystemet. 

Reglerna om utbytbarhet i 21 § LFL har tillkommit för att skärpa kostnadskontrollen 

och för att skapa ett incitament för läkemedelsindustrin att konkurrera genom priset. 

Nämnden fattade därför redan under det första verksamhetsåret ett principbeslut om 

hanteringen av prisändringar för de läkemedel som finns på Läkemedelsverkets lista 

över utbytbara läkemedel. Beslutet går ut på att företagen med vissa mellanrum kan 

höj a och sänka priset fritt så länge priset är det samma eller lägre än det dyraste inom 

utbytbarhetsgruppen. I princip godtas inga andra prishöjningar om det inte finns sär

skilda skäl för detta, såsom när det uppkommer risk för att en liten men angelägen pro

dukt tas ur marknaden om inte en prishöjning accepteras. Ingen av de angivna omstän

digheterna föreligger i detta fall. 
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Den arbetsgrupp inom Regeringskansliet som hade till uppgift att lämna förslag om 

prissättningen inom läkemedelsförmånerna lämnade visserligen förslag till en reglering 

men den byggde i huvudsak på Riksförsäkringsverkets tidigare föreskrifter i frågan. En 

anledning till att detta förslag inte ledde till någon lagstiftning kan, som LFN framhållit 

tidigare, hänga samman med att det inte bedömdes vara förenligt med det nya förmåns

systemet som bygger på en annan ansats än det tidigare systemet för högkostnads

skydd. 

Regeringen har hittills inte bedömt det nödvändigt att införa kriterier för reglering av 

prissättning inom läkemedelsförmånerna. LFN har i sitt remissyttrande över prisar

betsgruppens förslag för sin del hävdat att några prissättningskriterier inte behövs för 

beslut om subvention och pris eftersom priset ingår som en integrerad del i kostnadsef

fektivitetsanalysen. 

LFN anser att artikel 3.2 i transparensdirektivet inte är tillämplig för det svenska får

månssystemet utan att den enbart avser de länder där det råder priskontroll på human

läkemedel. I Sverige är prissättningen fri men det finns begränsningar när det gäller de 

läkemedel som omfattas av socialförsäkringssystemet. Det svenska förmånssystemet 

uppfyller samtliga de krav som uppställs i rådets direktiv. 

ALK klagar på att LFN inte har beaktat den hälsoekonomiska analys som ALK grun

dar sin begäran om prishöjning på. Sådana överväganden ingår emellertid inte i en 

prövning av prishöjning. Sådana beslut är till sin natur inte av det mer komplicerade 

slag som kräver ställningstagande av nämnden. Den praxis som utbildats beträffande 

prishöjningar innebär skäligen enkla och schablonmässiga överväganden. 

Om prövningen aven prishöjning tilläts grunda sig på en värdering av kostnadseffekti

viteten skulle detta innebära att man tvingades ta ställning också till om läkemedlet 

kunde vara subventionerat till det nya högre priset för samma användning alternativt 

om det fanns behov av villkor för det nya priset. En sådan bedömning hör inte samman 

med ett tjänstemannabeslut som skall fattas inom en viss angiven tid. Om LFN inte 

skulle meddela ett beslut inom den föreskrivna tiden skulle företaget ha rätt att verk
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ställa den begärda prishöjningen fullt ut. Någon sådan påföljd inträder inte om myn

digheten underlåter att fatta ett beslut om subvention och pris. 

LFN anser hittills att endast ökad nytta eller en altemativkostnadjämrort med förhål

landena vid den tidpunkt då subventionsbeslutet fattades kan läggas till grund för ett 

beslut om prishöjning vid sidan om de prisändringskriterier som fastställts ror utbytba

ra läkemedel. Detta utesluter dock inte att LFN i framtiden kan komma att besluta om 

även andra nu inte aktuella grunder för prishöjningar. 

ALK åberopar artikel 3.2 i transparensdirektivet och hävdar att den skall tillämpas på 

det svenska f6rmånssystemet. Detta måste innebära att ALK anser att artikel 3 i sin 

helhet skall tillämpas på det svenska systemet. Även om LFN inte delar den uppfatt

ningen kan det vara på sin plats att erinra om att bestämmelsen också innehåller ett 

krav på företaget att lämna erforderliga uppgifter, däribland uppgifter om vilka händel

ser som inträffat sedan priset på läkemedlet fastställdes förra gången och som enligt 

företagets mening motiverar den begärda prishöjningen. Detta har ALK inte gjort. 

Om ALK skulle vilja ha en prövning av subvention till ett nytt och högre pris står det 

företaget fritt att begära utträde ur förmånssystemet och att därefter begära återinträde 

till det nya och högre priset. 

ALK hävdar att Lagrådet skulle ha uttalat att prövningen av priset skall ske med ut

gångspunkt i ett tänkt försäljningspris för läkemedlet. Så uttryckte sig inte Lagrådet. 

Lagrådet angav att prövningen enligt 15 § LFL, dvs. av subvention, fick ske med ut

gångspunkt i det tänkta försäljningspriset. 

LFN saknar anledning att öppna upp en möjlighet att använda prishöjningar för att 

åstadkomma upprepade omprövningar av ett beslut om subvention. Vid prövningen av 

subvention gör nämnden en helhetsbedömning. Denna innefattar också en prövning av 

behovet av behandlingen, dvs. vilken sänkning av livskvaliteten det innebär att ha den 

obehandlade sjukdomen. Behov och kostnadseffektivitet måste vägas mot varandra. 

LFN kan således inte utgå från samma gränsvärden för kostnadseffektivitet oavsett 

vilket behov som föreligger. Kravet på kostnadseffektivitet, dvs. kostnaden per hälso
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vinst, måste ställas högre vid mindre svåra tillstånd än vid tillstånd med hög svårig

hetsgrad. 

Det är ostridigt att produktresumen föreskriver att behandling med samtliga Alutard

preparat skall utföras på mottagningar med anafylaxiberedskap och att patienten skall 

observeras i 30 minuter efter behandlingen på grund av risken för allergichock. LFL 

utesluter inte uttryckligen något läkemedel från läkemedelsförmånerna men anger att 

det finns bestämmelser om kostnadsfria läkemedel i sluten vård, i hemsjukvård och i 

särskilt boende. Dessa bestämmelser innebär ett undantag för den enskilde från kravet 

att själv betala en del av sina läkemedel. Om läkemedel av annan anledning än att det 

brister i förutsättningarna enligt 15 § LFL inte skallIbör ingå i förmånerna är inte klart. 

Kan man av någon anledning slå fast att ett läkemedel inte kommer till användning i 

öppen vård alternativt inte kan tillföras patienter annat än i samband med en behand

ling på vårdinrättning eller i hemsjukvård anser LFN att det är rimligt att överväga att 

av den anledningen inte ta med alternativt utesluta detta läkemedel ur förmånerna. Det 

kan således starkt ifrågasättas om ett läkemedel som endast kan/bör användas med as

sistans av sjukvårdspersonal skall ingå i läkemedelsförmånerna. Alutard är ett läkeme

del som ingår som en integrerad del i en behandlingsinsats. Ett läkemedel som inte kan 

administreras av patienten själv bör inte finnas med för receptförskrivning inom för

månerna. LFN avser att i samband med genomgången av det befintliga läkemedelssor

timentet ta slutlig ställning i frågan. I avvaktan på detta saknas det anledning att medge 

företagen prishöjningar för dessa produkter. 

Landstingen har det finansiella ansvaret (se 22 § LFL). Lagstiftaren har säkerställt 

sjukvårdshuvudmännens rätt till insyn och inflytande i proceduren kring subvention 

och pris genom att ge landstingen tillfälle att lämna synpunkter på vilka läkemedel som 

uppfyller kraven för att få ingå i läkemedelsförmånerna. Även om 13 § LFL enbart 

innehåller en anvisning om rätt till överläggning för den som begär prisändringen, 

skulle det strida mot den princip om sjukvårdshuvudmännens inflytande som uttalas i 

förarbetena om en prishöjning om cirka 50 procent för en viss produkt godtogs utan att 

landstingen fick möjlighet att yttra sig. ALK grundar sin begäran om prishöjning på en 

utredning som normalt utgör underlag för en ansökan om att få ingå i läkemedelsför
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månerna och som landstingen i regel rar möjlighet att granska och uttala sig om. Nå

gon större tidsutdräkt skulle detta inte innebära. Samtliga landets landsting har över

lämnat uppgiften att överlägga med LFN till en särskild grupp, Landstingens läkeme

delsförmånsgrupp. 

LFN:s påstående att artikel 3 inte är tillämplig för det svenska systemet vilar på att 

företagen har rätt att fritt höja priserna på sina produkter utom på de produkter som 

förskrivs inom förmånssystemet. Företaget har all rätt att lämna förmånssystemet och 

höja sina priser. När det gäller läkemedel som används vid bl.a. sjukhusvård kan före

taget träffa ett avtal med sjukvårdshuvudmannen om pris. Ett sådant pris regleras inte 

av LFN. Därmed är artikel 3 inte tillämplig eftersom den gäller när priset för ett läke

medel får höjas fårst sedan medgivande erhållits från de ansvariga myndigheterna. 

Däremot har lagstiftaren i förmånslagstiftningen fastslagit att ett tidigare fastställt för

säljningspris får ändras och att ett beslut skall meddelas inom de i direktivet fastställda 

tiderna. Ett sådant beslut skall enligt vanliga förvaltningsrättsliga principer motiveras 

om det inte överstämmer med sökandens begäran. LFN har också motiverat sitt beslut 

och åberopat faktiska förhållanden som grund för att vägra prishöjning. Därmed upp

fyller LFN:s beslut kraven i direktivet. 

Jämförelsen med de förhållanden som ledde till att Finland fälldes för fördragsbrott i 

EG-domstolens dom C-229/00 är inte relevant för svenskt vidkommande. Domstolen 

fällde den finländska staten får att statsrådet fattade vissa normativa beslut som inte 

lämnade utrymme för den beslutande myndigheten att göra en skönsmässig bedömning 

och som därför i praktiken utgjorde individuella beslut. Statsrådets beslut saknade mo

tivering och var inte möjligt att överklaga. Med detta dubbla förfarande uppfylldes inte 

kravet på att berörda parter skulle kunna förvissa sig om att den administrativa för

teckningen över läkemedel byggde på objektiva kriterier och att det inte gjordes någon 

åtskillnad mellan nationella läkemedel och läkemedel från andra medlemsstater. När 

det gällde frågan om fördragsbrott på grund av motiveringen av prisbeslut konstaterade 

domstolen att Finland hade en lagstiftning med krav på motivering av förvaltningsbe

slut. Av det förhållandet att några fall i praxis visat sig ha bristfälliga motiveringar 
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kunde man dock inte sluta sig till att förvaltningsmyndigheterna i allmänhet inte följde 

direktivet. LFN har svårt att se att detta rättsfall ger anledning att fastslå att LFN bryter 

mot bestämmelserna i direktivet. Däremot visar såväl detta som det av oss åberopade 

rättsfallet i vilken utsträckning direktivet har direkt effekt för ansvariga myndigheter, 

såsom nu LFN. 

ALK framhåller att transparensdirektivets bestämmelser, särskilt artikel 3.2, innehåller 

ett uttryckligt krav på tillämpning av objektiva och kontrollerbara kriterier och att detta 

krav är tillämpligt även för Sverige. Enligt ALK skall direktivets krav tillämpas i av

saknad av kriterier för fastställande av ett läkemedels pris. Direktivet preciserar emel

lertid inte vilka dessa är. Inte heller redovisar ALK vilka kriterier som kan utläsas ur 

direktivet eller på vilket sätt beslutsmotiveringen strider mot direktivet. 

Några prissättningskriterier i nuvarande lagstiftning finns inte och regeringen har i 

propositionen förlitar sig på att en praxis beträffande de olika delarna i förmånssyste

met gradvis kommer att växa fram. ALK är starkt kritiskt till att LFN:s ställningsta

ganden utmynnar i en beslutsordning där LFN själv bestämmer normerna för sin 

rättstillämpning. LFN har dock svårt att se hur nämnden annars skulle göra när frågan 

inte har reglerats, särskilt som förarbetena anvisar just den vägen, dvs. att skapa praxis. 

LFN:s uppfattning kan dock överprövas av domstol. Det ankommer på denna att ta 

ställning till om LFN:s tolkning är förenlig med lagstiftningen. 

I avsaknad aven lagreglering måste LFN vid tillämpningen av förmånslagstiftningen 

se till dess syften. Det övergripande syftet med det nya förmånssystemet är att säker

ställa tillgängligheten till nya angelägna läkemedel och att få ut mesta möjliga nytta för 

pengarna. 

Det är riktigt att ALK och även andra företag tidigare fått prishöjningar. Detta hänger 

samman med att LFN vid myndighetens start var tvungen att prioritera riktlinjerna för 

prisändringar inom utbytbarhetssystemet. Mot bakgrund av de tidsfrister som gäller för 

prishöjningar enligt 9 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. var det 

dock nödvändigt att fatta beslut i löpande ärenden, av vilka vissa hade förts över från 
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Riksförsäkringsverket. I avvaktan på att myndigheten skulle hinna analysera vilka skäl 

får prishöjningar som var förenliga med det nya förmånssystemet tillämpade LFN un

der 2003 och delar av 2004 samma principer för prishöjningar som Riksförsäkrings

verket haft i det tidigare högkostnadsskyddet. Senare har LFN tillämpat den praxis får 

prishöjningar som är föremål för prövning i detta mål. 

Företagen kan begära vilket pris de vill för sina produkter. Om behandlingen med ett 

läkemedel bedöms vara kostnadseffektiv till det begärda priset beviljas subvention till 

det priset. LFN saknar anledning att i detta sammanhang ta ställning till eller ha syn

punkter på företagets kostnader eller vinster. En prishöjning innebär med en sådan för

hållning till kostnadseffektivitetsbedömningen enbart en ytterligare kostnad för hälso

och sjukvården utan att det leder till att samhället får motsvarande nytta. 

Mot denna bakgrund har LFN hittills funnit en prishöjning motiverad bara när det fun

nits risk för att en liten och olönsam men angelägen produkt annars skulle försvinna 

som terapival. Ett avslag på en ansökan om prishöjning skulle i de fallen leda till att 

den samlade nyttonivån i samhället minskade. Inom ramen för utbytbarhetssystemet 

finns också möjligheter till prishöjningar så länge en sådan höjning inte innebär att 

priset kommer att ligga över det dyraste inom gruppen. Anledningen till detta är att 

utbytbarhetssystemet fungerar som ett instrument får kostnadseffektivt läkemedelsval. 

Detta utesluter dock inte att LFN i framtiden kan komma att besluta om även andra nu 

inte aktuella grunder för prishöjningar. Dessa kommer då att ingå i den praxis som 

LFN har fått i uppdrag att skapa. 

ALK har framställt önskemål om att länsrätten inhämtar ett fårhandsavgörande från 

EG-domstolen. LFN anser att kraven i transparensdirektivet för Sverige är uppfyllt 

genom regleringen av det nya förmånssystemet. LFN motsätter sig emellertid inte 

ALK:s önskemål om länsrätten skulle finna att det är av vikt för målet att EG

domstolen lämnar ett förhandsavgörande. 

Prissättning aven produkt sker i samband med prövning av subvention och den be

dömningen sker efter objektiva och kontrollerbara kriterier. Prövningen aven begäran 
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om prishöjning sker inte enligt samma förfarande utan här öppnar lagstiftningen enbart 

upp en möjlighet att ändra det pris som fastställts som ett resultat av subventionspröv

ningen. Några kriterier för hur den prövningen skall ske har lagstiftaren inte anvisat. 

Det vore märkligt om alla prishöjningar skulle godtas i avsaknad av i lagen fastlagda 

kriterier. Detta skulle nämligen stå i strid med det uttalade syftet med den nya förmåns

lagstiftningen. Med ALK:s inställning till LFN:s praxisbildande roll i prishöjnings

ärenden skulle också sådana hälsoekonomiska skäl som ALK anfört kunna betecknas 

som godtyckliga. Det kan givetvis diskuteras om lagstiftningen borde ge LFN möjlig

heter att utfårda föreskrifter om prissättningskriterier. Detta är nu inte fallet. Vad LFN 

har att göra för närvarande är att tolka lagstiftningen som den faktiskt ser ut och där

igenom utveckla en praxis i sina beslut. Denna praxis kan så småningom resultera i 

allmänna råd för företagen i prisändringsfrågor. 

Transparensdirektivet anvisar inga kriterier. Det är därför svårt att se vilka kriterier 

som ALK menar skall tillämpas. 

DOMSKÄL 

I transparensdirektivets preambel anges bl.a. följande. Medlemsstaterna har beslutat 
om ekonomiska åtgärder gentemot försäljningen av läkemedel för att kontrollera dessa 
produkters andel i samhällets sjukvårdskostnader. Dessa innefattar direkt och indirekt 
priskontroll på läkemedel till följd av den otillräckliga eller obefintliga konkurrensen 
på läkemedelsmarknaden och begränsningar av det antal produkter som omfattas 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. Samti
digt måste sådana åtgärder syfta till att främja effektiviteten i produktionen av läkeme
del och uppmuntra forskning och utveckling av nya läkemedel, vilket i slutändan utgör 
grunden för en fortsatt hög nivå för folkhälsan inom gemenskapen. 

Skillnader i fråga om sådana åtgärder kan hindra eller snedvrida handeln med läkeme
del inom gemenskapen och därigenom direkt påverka den gemensamma marknaden på 
läkemedelsområdet. 

Syftet med detta direktiv är att få en överblick över metoderna för nationell prissätt
ning, däri inbegripet det sätt på vilket den fungerar i de enskilda fallen samt de kriterier 
som den bygger på och att göra dem allmänt tillgängliga för alla dem som är verk
samma på läkemedelsmarknaden i medlemsstaterna. 
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Som ett fårsta steg får att eliminera dessa skillnader är det i hög grad angeläget att stäl
la upp en rad krav som syftar till att göra det möjligt får alla berörda parter att kontrol
lera att de nationella åtgärderna inte innebär kvantitativa inskränkningar i fråga 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 långsiktiga 
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 vid prisstopp) bl.a. fåljande 
bestämmelser gälla när priset får ett läkemedel får höjas fårst sedan medgivande erhål
lits från de ansvariga myndigheterna: 
1. När ansökan att få höja priset på ett läkemedel kommit in från den som innehar får
säljningstillstånd och ansökan uppfyller de krav som fastställts i den berörda medlems
staten, skall medlemsstaterna se till att beslut fattas och delges sökanden inom 90 dagar 
efter det att ansökan kommit in. Sökanden skall fårse de ansvariga myndigheterna med 
erforderliga uppgifter, däribland uppgifter om vilka händelser som inträffat sedan pri
set på läkemedlet fastställdes förra gången och som enligt hans mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter som lämnats som stöd får ansökan är otill
räckliga, skall de ansvariga myndigheterna utan dröjsmål underrätta sökanden 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 fårlängas endast en gång 
med ytterligare 60 dagar. Sökanden skall informeras om en sådan fårlängning 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 får 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 lagstiftning 
och inom vilken tid prövning skall begäras. 

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 övergångsbe
stämmelserna till LFL skall receptbelagda läkemedel och andra varor får vilka Riks
fårsäkringsverket fastställt fårsäljningspris enligt den äldre lagen ingå i läkemedels
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förmånerna. Detta gäller dock inte läkemedel och varor som inte omfattas av högkost
nadsskydd. 

I 13 § LFL anges att en fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris tar, 
förutom på eget initiativ av Läkemedelsförmånsnämnden, tas upp av nämnden på be
gäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som 
begär ändringen har även rätt till överläggningar med nämnden. Om inte överläggning
ar 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, huma
nitära 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 sådan 
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 tar inte bytas ut om den som utfårdat receptet på medicinska grunder har 
motsatt sig ett utbyte. Läkemedlet tar inte heller bytas ut om patienten betalar mellan
skillnaden mellan det försäljningspris som fastställts för det förskrivna läkemedlet och 
motsvarande pris för det billigaste utbytbara läkemedel som finns tillgängligt. Om nå
got 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 förskriv
na läkemedlet. När utbyte sker, skall apoteket skriftligen underrätta den som utfårdat 
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 nämn
den. 
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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 stöd 
får ansökan är otillräckliga, skall nämnden snarast underrätta sökanden om vilka yt
terligare uppgifter som krävs och fatta sitt beslut inom 90 dagar efter att dessa kom
pletterande uppgifter tagits emot. Om antalet ansökningar är mycket stort, kan tids
fristen fårlängas endast en gång med ytterligare 60 dagar. Sökanden skall informeras 
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 § Läkemedelsfårmånsnämndens fåreskrifter (LFNFS 2003: l, ändrade genom 
LFNFS 2003:3), om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden enligt lagen 
om läkemedelsförmåner m.m. anges följande. Om en ansökan avser en höjning av ett 
tidigare fastställt pris för ett läkemedel eller en fårbrukningsartikel skall sökanden 
ange de skäl som motiverar den begärda prishöjningen. Till en ansökan om prishöjning 
skall fogas uppgifter om priser och behandlingskostnader för andra jämförbara läke
medel eller förbrukningsartiklar som sedan tidigare ingår i förmånerna. 

Vid ansökan om höjning av ett tidigare fastställt pris för ett utbytbart läkemedel behö
ver dock inte skälen för höjning av priset anges eller pris- och behandlingsjämfårelser 
lämnas om priset är samma eller lägre än det pris som fastställts för det dyraste utbyt
bara läkemedlet. En ansökan om prisändring skall innehålla uppgift om tidpunkten 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 läke
medelsförmånerna, 

- 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, 
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- om allmänna råd för den som marknadsför produkter som kan omfattas av förmåns

systemet, samt
 

- 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 avgö
ras av generaldirektören, tar 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 grundläggan
de regleringen av den nuvarande priskontrollen av produkter som omfattas av läkeme
delsförmånerna. Här finns också den grundläggande regleringen om referensprissyste
met. Riksförsäkringsverket skall enligt 3 § i lagen på begäran av den som marknadsför 
en vara som kan ingå i läkemedelsförmånerna fastställa ett försäljningspris för varan. 
Det försäljningspris Riksförsäkringsverket fastställer utgörs av det förmånsgrundande 
priset eller apotekens utförsäljningspris (ADP). Detta förmånsgrundande pris består av 
produktens inköpspris (AlP) och Apoteket AB:s handelsmarginal för den aktuella pro
dukten. Inköpspriset fastställs i allmänhet efter ansökan från det marknadsförande bo
laget och på grundval av den utredning som Riksförsäkringsverket finner erforderlig. 
Till det sålunda fastställda inköpspriset läggs Apoteket AB:s handelsmarginal vilken 
prövas och fastställs genom beslut av Riksförsäkringsverket. Också för de produkter 
som omfattas av referensprissystemet fastställer Riksförsäkringsverket 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 tillfälle till 
överläggningar med Riksförsäkringsverket innan myndigheten meddelar beslut om 
försäljningspris. Riksförsäkringsverkets beslutsunderlag består huvudsakligen av mate
rial ingivet av sökanden. Verket inhämtar härutöver yttranden och expertutlåtanden 
från sjukvården. I sin verksamhet på området har också verket kontakter med Läkeme
delsverket, Apoteket AB, Socialstyrelsen, patientföreningar, handikapporganisationer 
samt prissättningsorganisationer i andra länder. Inom ED finns vissa gemenskapsrätts
liga bestämmelser som avser prisreglering av läkemedel. Dessa framgår av rådets di
rektiv 89/1 05IEEG om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläke
medel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen. Vid bedömningen 
av prisärendena har Riksförsäkringsverket att beakta de allmänna förutsättningar för 
priskontroll som uppställts i detta direktiv. Priskontrollen skall enligt direktivets in
gress syfta till att främja folkhälsan genom att säkerställa att läkemedel som bedöms 
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. Vid fastställande av pris tar Riksförsäkringsverket hänsyn till särskilt 
läkemedlets eller varans förväntade medicinska och hälsoekonomiska värde, dess för
säljningsvolym, pris i moderbolagets hemland samt ersättningen till Apoteket AB. 
Dessutom gör verket nationella och internationella prisjämförelser samt kostnadsjäm
förelser. Vid prissättningen gör verket en individuell prövning av varje läkemedel eller 
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vara och dess olika förpackningar. Vidare har Riksförsäkringsverket som uppgift att 
inom ramen för referensprissystemet fastställa ett särskilt lägre pris för varje läkeme
del, till vilket det på den svenska marknaden finns en likvärdig motsvarighet i form av 
ett eller flera generiska läkemedel. - Den nuvarande lagregleringen i fråga om prisre
glering av varor inom läkemedelsförmånerna är kortfattad och kan behöva komplette
ras med ytterligare bestämmelser. En översyn av denna reglering har inte varit möjlig 
att genomföra inom ramen för detta lagstiftningsärende. Regeringen avser att genomfö
ra en sådan översyn och återkomma med de förslag som anses erforderliga. I samband 
med denna översyn bör även möjligheterna att beakta miljöaspekter vid prissättning 
analyseras närmare. I avvaktan därpå förs de nuvarande bestämmelserna om prisreg
lering i lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. i sak oförändrade över 
till den nya lagen om läkemedelsförmåner m.m. Referensprissystemet bör dock ut
mönstras. 

Lagrådet uttalade rörande förslaget till 15 § LFL (prop. 2001102:63 s. 136) bl.a. följan
de. I paragrafen anges de grundläggande kriterierna för att ett receptbelagt läkemedel 
skall omfattas av läkemedelsförmånerna. Prövningen är uppenbarligen avsedd att ske 
med utgångspunkt i ett tänkt försäljningspris för läkemedlet. Någon ledning för hur 
försäljningspriset skall fastställas lämnas emellertid inte i paragrafen (jfr 3 § Riksför
säkringsverkets föreskrifter RFFS 1996:31 ). Även bortsett härifrån framstår kriterierna 
som allmänt hållna och de ger endast i begränsad utsträckning konkret vägledning för 
avgörandet av enskilda fall. 

Tidigare bestämmelser m.m. 

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

Fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris rar, förutom av Riksförsäk
ringsverket, tas upp på begäran av den som marknadsför varan eller av ett landsting. 
Dessa har även rätt att påkalla överläggning med Riksförsäkringsverket. Om inte över
läggning begärs kan Riksförsäkringsverket fastställa det nya priset på grundval av till
gänglig utredning. 

I samband med överläggningar enligt första och andra styckena skall Riksförsäkrings
verket till landstingen och sökanden lämna de uppgifter som behövs. 

I 2 § dåvarande Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:31) om fastställande 
av pris på läkemedel m.m. angavs följande. Riksförsäkringsverket fastställer pris på 
vara som avses il, 2 eller 7 §§ lagen (1996: 1150) om högkostnadsskydd vid köp av 
läkemedel m.m. som är godkänt eller erkänt för försäljning antingen som pris på nytt 
läkemedel eller ny vara eller som pris på ny förpackning. Riksförsäkringsverket kan 
ändra ett fastställt pris. Det pris som fastställs är apotekens utförsäljningspris. 
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Ansökan om fastställande av pris görs skriftligen hos Riksförsäkringsverket. I ansökan 
skall sökanden ange det pris han önskar tillämpa på läkemedlet eller varan samt skälen 
till detta. Om ansökan avser höjning av ett tidigare fastställt pris skall sökanden även 
ange de skäl som motiverar den begärda prishöjningen. 

Enligt 3 § samma föreskrifter tar vid fastställande av pris Riksförsäkringsverket hänsyn 
till bland annat läkemedlets eller varans förväntade medicinska och hälsoekonomiska 
värde, dess försäljningsvolym samt pris i moderbolagets hemland. Dessutom gör ver
ket 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 läkemedelsfö
retaget som primärt sätter pris på sin produkt efter det att Läkemedelsverket lämnat sitt 
marknadsföringstillstånd genom ett godkännande av läkemedlet. Därefter är prispro
cessen 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 läke
medel 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 (ADP = apo
tekens utförsäljningspris) omfattar fabrikantens produktpris (AlP = apotekens inköps
pris) med tillägg för den handelsmarginal som Apoteksbolaget tillämpar. Inom den öpp
na 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 läkemedelskostnader, 
m.m. att ansvaret för att fastställa ett högsta förmånsgrundande pris åvilar Riksförsäk
ringsverket. 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 eko
nomiska samarbetsområdet, måste i fråga om bestämmelser på läkemedelsområdet hän
syn också tas till de regler inom ED som gäller för fria varuflöden. 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 reella möjligheter att påverka 
det skeende som genererar kostnaderna. Läkemedelsförmånen skall emellertid även i det 
nya systemet i huvudsak vara statligt reglerad och de nationella mål för hälso- och sjuk
vården som följer av portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen skall vara styrande 
också för läkemedelsförsöljningen. Regeringens uppfattning är att det krävs en författ
ningsreglering av procedurfrågorna kring priskontrollen 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 prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande 
i de nationella försäkringssystemen (89/1 05/EEG), 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 reglerna att medlemsländerna är suveräna när det gäller 
utformningen av prispolitiken samt utformningen av socialförsäkringssystemen. Länder
na är emellertid skyldiga att beakta att nationella åtgärder inte rar innebära kvantitativa 
inskränkningar i fråga om export eller import eller ingrepp med likvärdig effekt. Det 
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skall alltid vara möjligt att få överblick över metoderna för nationell prissättning. Vidare 
framgår i de ovan angivna 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 för
månsgrundande läkemedelspriserna ytterligare bör analyserades. Sl.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 för
brukningsartiklar skall skötas när kostnadsansvaret för dessa förmåner överförs från den 
allmänna sjukförsäkringen till landstingen år 1998. Utgångspunkten för denna översyn 
skall vara att läkemedelsförmånen är statligt reglerad samtidigt som sjukvårdshuvud
männens berättigade krav på att kunna påverka kostnaderna inom förmånen måste beak
tas. En annan är att enhetliga priser på de receptförskrivna läkemedlen skall vara en prin
cip även i framtiden. Förutsättningen att priserna på förmånsgrundande läkemedel på 
apotek skall vara enhetliga över hela landet innebär en indirekt påverkan på inköpspri
serna. 

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 torordningen (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 nämn
den i dess arbete. För dem som marknadsför läkemedlen och varorna är det av vikt att 
veta vilka kriterier nämnden tillämpar i såväl subventions- som prissättningshänseende. 
För att göra prissättningskriterierna kända samt för att uppfylla EG-rättens krav på ob
jektivitet och kontrollerbarhet anser arbetsgruppen att sådana prissättningskriterier bör 
tas in i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. - Artikel 28 i Romför
draget förbjuder medlemsländerna att ha S.k. kvantitativa handelshinder. EG
domstolen har konstaterat att prisregleringar som gäller för såväl inhemska som impor
terade varor normalt sett är förenliga med artikel 28. Prisregleringen måste dock drab
ba 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 be
slut måste fattas mot bakgrund av objektiva och kontrollerbara kriterier. Härtill kom
mer de gemenskapsrättsliga bestämmelser som framgår av det s.k. transparensdirekti
vet. Priskontrollen skall enligt preambeln syfta till att främja folkhälsan genom att sä
kerställa att läkemedel som bedöms som effektiva fInns att tillgå i tillräckliga mängder 
och till en rimlig kostnad samtidigt som den skall främja effektiviteten i läkemedels
produktionen samt uppmuntra forskning och utveckling. Dessutom framgår av direkti
vet att beslut att inte låta ett läkemedel ingå i förmånssystemet skall innehålla en moti
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vering som grundar sig på objektiva och kontrollerbara kriterier. - De prissättningskri
terier som i dag framgår av 3 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:31) om 
fastställande av pris på läkemedel gäller för såväl inhemska som importerade varor och 
kan enligt arbetsgruppens uppfattning inte hindra samhandeln inom Gemenskapen. 
Arbetsgruppen anser att de uppfyller EG-rättens krav på objektivitet och kontrollerbar
het men att den insyn i prissättningen som transparensdirektivet kräver bör förbättras 
genom att prissättningskriterierna i framtiden författningsregleras. 

Länsrättens bedömning 

Länsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. 

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 dock endast avser prövningen av om ett läkemedel 

skall omfattas av läkemedelsförmånerna och fastställandet av försäljningspriset i sam

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

säljningspriset 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. Ordningen 

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

ceptbelagda 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 fast

ställande av pris tar hänsyn till bland annat läkemedlets eller varans förväntade medi

cinska och hälsoekonomiska värde, dess försäljningsvolym samt pris i moderbolagets 

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

om det i 3 § i föreskrifterna talades omfastställande av pris avsågs här även prishöj
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ningsärenden. Några föreskrifter motsvarande Riksförsäkringsverkets finns numera 

inte. 

ALK har hänvisat till artikel 3.2 i transparensdirektivet och anfört att LFN inte tilläm

pat några objektiva och kontrollerbara kriterier i sitt beslut. LFN:s beslut är därför en

ligt ALK felaktigt och strider mot artikel 3.2 i direktivet. 

Artikel 3 i transparensdirektivet reglerar vad som gäller när priset för ett läkemedel får 

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 för

månssystemet som kräver medgivande av myndigheterna. I huvudsak innebär reglerna i 

transparensdirektivet att medlemsländerna är suveräna när det gäller utformningen av 

prispolitiken samt utformningen av socialförsäkringssystemen. Medlemsländerna är 

emellertid skyldiga att beakta att nationella åtgärder inte får innebära kvantitativa in

skränkningar i fråga om export eller import eller ingrepp med likvärdig effekt. Det skall 

vidare vara möjligt att få 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). Artikef 3 synes avse 

fall då pris på läkemedel - generellt sett - får höjas först efter medgivande och således 

egentligen inte direkt avse fall där sådan ansökan endast måste göras för läkemedel 

som omfattas av det inhemska fårmånssystemet. 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 pris

sättningskriterier. 

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 förvaltnings

lagen framgår att myndighetens beslut skall innehålla de skäl som har bestämt utgång

en. 
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Som huvudsakligt skäl för att avslå ALK:s ansökan om prishöjning har LFN angivit att 

det ansökta högre priset för Alutard inte motsvaras aven ökad nytta vid användningen av 

läkemedlet. Detta eftersom ALK uppgivit att det inte skett någon förändring av de för

utsättningar som låg till grund fdr beslutet om att Alutard skall omfattas av högkost

nadsskyddet. - LFN har framfdrt att hittills endast ökad nytta eller en alternativkostnad 

jämfdrt med fdrhållandena vid den tidpunkt, då subventionsbeslutet fattades, kan läg

gas till grund fdr ett beslut om prishöjning vid sidan om de prisändringskriterier som 

fastställts fdr utbytbara läkemedel. LFN menar att den hälsoekonomiska analysrappor

ten inte i sig avgör rätten till prishöjning. 

ALK har hänvisat till att svensk rätt tidigare innehöll en reglering enligt vilken vid 

fastställande av pris fdr läkemedel hänsyn skall tas till läkemedlets medicinska och 

hälsoekonomiska värde. ALK har som skäl för prishöjningen angivit att det visade 

värdet väl motiverar den prishöjning som ALK begärt. ALK menar att det inte finns 

några preparat på den svenska marknaden som går att jämfdra med Alutard och att 

priserna i Sverige ligger lågt i jämfdrelse med andra europeiska länder. ALK har redo

visat en hälsoekonomisk analysrapport och menar att slutsatsen av rapporten är att al

lergivaccination som behandlingsmetod ger betydande samhällsekonomiska vinster. 

Allergivaccination är enligt ALK vidare en mycket kostnadseffektiv behandlingsme

tod. Alutard fdrändrar dessutom grundorsakerna till den allergiska sjukdomen och fd

rebygger utvecklingen av astma hos allergiker. Allergivaccinationen bidrar enligt ALK 

också till att minska risken fdr att nya allergier utvecklas hos individen. ALK har 

sammanfattningsvis anfdrt att slutsatserna i analysrapporten visar på att en fdrsiktig 

beräkning av de positiva effekterna av Alutard motiverar en dryg fdrdubbling av pris

nivån. 

Det övergripande syftet med fdrmånssystemet är att säkerställa tillgängligheten till 

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

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

detta synsätt i flertalet fall enbart en ytterligare kostnad fdr 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 



Sida 32 
LÄNSRÄTTEN I DOM 25477-04 
STOCKHOLMS LÄN 2006-06-12 

ingår i fårmånssystemet, exempelvis om en angelägen produkt annars skulle försvinna 

som terapival. ALK har enligt länsrättens mening inte visat att skäl för prishöjning av 

Alutard föreligger. Länsrätten bedömer att LFN har haft fog får sin bedömning. Läns

rätten bedömer vidare att LFN även uppfyllt kraven vad gäller motiveringen av sitt 

beslut. 

DOMSLUT 

Länsrätten avslår yrkandet om att inhämta fårhandsavgörande från EG-domstolen.
 

Länsrätten avslår överklagandet.
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 3109/la)
 

~ft.&~~ld~~ Christian Groili
 

chefsrådman chefsrådman
 

I länsrättens avgörande har även tre nämndemän deltagit. lAKA 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

- 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 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
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 

:1.	 den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnum
mer. Dessutom skall adress och telefonnummer till arbetsplatsen och 
eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammar
rätten, 

20	 det beslut som överklagas med uppgift om länsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

30	 de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av länsrättens beslut som klaganden vill :ta till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad hanJhon 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. 




