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Vår beteckning
Dnr 449/2002

Pharmacia Sverige AB
Kontaktperson: Claes Lagercrantz
122 87 Stockholm

SAKEN
Ansökan inom läkemedelsförmånerna
______________

BESLUT
Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan.
ANSÖKAN
Pharmacia Sverige AB har ansökt om prishöjning för åtta namngivna läkemedel.
SKÄL FÖR BESLUTET
Läkemedelsförmånsnämnden fattade 2002-11-21 beslut om att från och med 2003-01-01
bevilja höjning av handelsmarginalen för Apoteket AB som kompensation för ökade
kostnader bland annat till följd av merarbete vid utbyte av läkemedel på apotek.
Pharmacia Sverige AB har anfört denna höjning av handelsmarginalen för Apoteket AB
som skäl för sin ansökan om prishöjning. Företaget hävdar att den nya handelsmarginalen
leder till att de ovan nämnda produkterna kan prishöjas utan att detta påverkar apotekens
utförsäljningspris (AUP) och att det offentliga därmed inte drabbas av några
merkostnader.
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Läkemedelsförmånsnämnden tar vid prissättning av läkemedel hänsyn bland annat till
produkternas kostnadseffektivitet. Den anförda förändringen av handelsmarginalen kan
rimligen inte påverka företagets prisbild och intäkter eller konkurrenssituationen för de
angivna produkterna då Apoteket AB:s beviljade höjning av handelsmarginalen
omfattar alla läkemedel och inte enbart de som företaget tillhandahåller. Argumentet
utgör inte grund för en prishöjning.
Läkemedelsförmånsnämnden konstaterar även att en prishöjning av företagets
produkter i detta fall skulle minska intäktsökningen för Apoteket AB och resultera i en
minskad ersättning för det dokumenterade merarbetet på apoteken.
Då inga övriga skäl för en prishöjning har anförts finner Läkemedelsförmånsnämnden inte
skäl att bevilja den begärda prishöjningen.
Läkemedelsförmånsnämnden beslutar därför att avslå Pharmacia Sverige AB:s ansökan.

Ann-Christin Tauberman
Niklas Hedberg

Om beslutet helt eller delvis går sökanden emot kan det överklagas hos länsrätten. Överklagandet ska ske skriftligen och
ges in till Läkemedelsförmånsnämnden. Det ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag sökanden
fick del av beslutet.

