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A.  Översiktlig redovisning av Läkemedelsförmånsnämndens 
verksamhet de tre första månaderna 
 

1. Inledning 
 
Den 1 oktober 2002 infördes en ny lag om läkemedelsförmåner m.m. Samtidigt inrättades en 
ny myndighet, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Nämndens huvudsakliga uppgift är att 
besluta om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som skall vara subventionerade och att 
fastställa pris. Därmed upphörde det tidigare högkostnadsskyddet, som innebar att i princip 
alla receptbelagda läkemedel ingick i läkemedelsförmånerna under förutsättning att de fått ett 
pris fastställt av Riksförsäkringsverket (RFV).  
 
Läkemedel är en del av hälso- och sjukvården. En allmän utgångspunkt för nämndens beslut 
är därför hälso- och sjukvårdens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor samt de 
etiska principer och de prioriteringsriktlinjer som gäller inom hälso- och sjukvården. 
Därutöver skall nämnden i sina  beslut beakta kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att 
kostnaderna för att använda ett läkemedel skall vara rimliga från medicinska, humanitära och 
samhällsekonomiska synpunkter. Nämnden skall också i sina beslut väga in att det inte finns 
andra tillgängliga läkemedel, eller behandlingsmetoder, som bedöms som väsentligt mer 
ändamålsenliga.  
 
Det nya läkemedelsförmånssystemet är ett i huvudsak produktinriktat rabattsystem, men 
nämnden kan undantagsvis besluta att ett läkemedel skall ingå i förmånerna endast för ett 
visst användningsområde samt också förena sina beslut med särskilda villkor.   
 
Nämnden fattar beslut på ansökan av den som marknadsför ett läkemedel, men kan också på 
eget initiativ ompröva om ett läkemedel skall finnas kvar inom förmånen. Till nämndens 
uppgifter hör också att göra en systematisk genomgång av det befintliga 
läkemedelssortimentet. Innan nämnden meddelar beslut skall den som marknadsför ett 
läkemedel och landstingen ges tillfälle till överläggningar. Nämndens beslut kan överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. 
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2. Organisation 
 
Läkemedelsförmånsnämnden är en självständig myndighet som leds av en generaldirektör 
(GD). Myndighetens chefsjurist är GD:s ställföreträdare. GD är föredragande i nämnden och 
har yttranderätt men deltar inte i besluten. GD fattar de beslut som inte skall avgöras av 
nämnden. En precisering av ansvarsfördelningen mellan nämnd och GD  har gjorts med 
utgångspunkt i myndighetens instruktion (se Bilaga 1).  
 
 
2.1 Nämnden 
 
I myndigheten finns en av regeringen utsedd nämnd bestående av ordförande och tio 
ledamöter med bred representation för samtliga relevanta kompetensområden. Fyra av 
ledamöterna har hämtats från landstingen, fyra från myndigheter och andra aktörer med 
kunskap på läkemedelsområdet och två från patient- och pensionärsorganisationer. 
Ledamöterna har personliga ersättare. Även om ledamöter och ersättare hämtas från olika 
organ, har de personliga mandat och företräder inte en myndighet eller en organisation.  
 
Ledamöter    Ersättare (personliga) 
 
f.d. generaldirektör   hovrättsassessor 
Axel Edling, ordförande  Lena Petersson, vice ordförande 
professor    filosofie licentiat 
Per Carlsson    Ulf Persson 
professor    överläkare 
Olof Edhag    Eva Andersén-Karlsson 
docent    docent 
Magnus Johannesson   Lars-Åke Levin 
överläkare    överläkare 
Rurik Löfmark   Gunilla Melltorp 
specialist i allmänmedicin   universitetslektor 
Ingmarie Skoglund   Anna-Karin Furhoff 
professor    specialist i allmänmedicin 
Ann-Katrine Granérus   Bengt Silfverhielm 
professor   professor 
Rune Dahlqvist   Sten Iwarson 
docent    överläkare 
Ellen Vinge    Mikael Hoffman 
f.d. statsråd   f.d. riksdagsledamot 
Gertrud Sigurdsen   Elisabeth Fleetwood 
Vice ordförande  utredningssekreterare 
Christina Wahrolin   Vilhelm Ekensteen 
 
 
2.2 Myndighetens organisation 
 
Myndigheten, som har sina lokaler i Solna, har i nuläget  20 medarbetare. Ytterligare 
rekryteringar kommer att ske. I myndigheten finns en enhet för läkemedelsärenden, en enhet 
för förbrukningsartiklar och apoteksfrågor, en enhet för samordning och uppföljning samt ett 
juridiskt och ett ekonomiskt sekretariat. I myndigheten finns också en registrator, en ekonomi- 
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och personaladministratör och en informatör. En arbetsordning för myndigheten färdigställs 
inom kort. 
 
 

 
 
 
 
2.3 Beredning av ärenden inför nämnden 
 
GD fördelar inkomna och övriga ärenden. För varje ärende finns en ansvarig handläggare som 
skall se till att beredning sker, innan ärendet föredras för beslut. Ansvarig handläggare 
föredrar ärendet i nämnden och i förekommande fall för GD. Det faller också på den 
ansvariga handläggaren att se till att ärendet följs upp som planerat ( se vidare Bilaga 2  
och 3). Beslut som fattats av nämnden antecknas i protokoll som justeras av ordföranden och 
meddelas senare.  
 
2.4  IT-utrustning       
 
Myndigheten har investerat i ett ärendehanteringssystem, som också genererar den statistik 
som behövs för att kunna utvärdera myndighetens beslut och verksamhet. Därutöver har 
myndigheten upprättat ett intranät, som omfattar nämndens ledamöter och kansliets personal. 
Intranätet ger möjligheter att enkelt och säkert skicka handlingar till nämndens ledamöter och 
kan också  användas för kommunikation mellan nämndledamöter och med kanslipersonal  
mellan sammanträdena. Samma kommunikationsteknik kommer att användas för kontakter 
med landstingen.   

 
 
 
 

GD:s sekreterare
Assistent 

Registrator
Assistent

Samordning
Uppföljning

Förbrukningsart. 
Apoteksfrågor 
Apotekstekniker 

Ekonom 

Läkemedel 
 

Farmaceuter 

Generaldirektören

Nämnden 

Information Ekonomi
Personal

Juridiskt 
sekretariat
Chefsjurist

Jurister

Ekonomiskt 
sekretariat 

Hälsoekonomer
Ekonomer
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3. Arbetet under hösten 2002 
 
 
Arbetet de tre första månaderna har i huvudsak varit inriktat på att få igång verksamheten.  
 
Nämndsammanträden 
Nämnden har haft fem sammanträden under hösten varav två internat. Vid merparten av 
sammanträdesdagarna har både ordinarie ledamöter och ersättare deltagit, eftersom mycket tid 
inledningsvis har ägnats åt att ta ställning till ett antal principiella frågor och skapa rutiner för 
nämndens och kansliets arbete. Exempel på sådana frågor är: 
 
- sekretesspolicy 
- jävsproblematik 
- utformning av underlag, protokoll och beslut 
- ärendeplan 
- arbetsordning 
 
Sekretess 
Ambitionen att myndigheten skall arbeta så öppet som möjligt kompliceras av den sekretess 
till skydd för affärshemligheter som gäller för nämndens arbete 

 
Apotekets handelsmarginal 
LFN beslutar om den handelsmarginal som Apoteket AB har rätt att ta ut för varor som ingår i 
läkemedelsförmånerna. Marginalen höjdes fr.o.m. den 1 januari 2003. Höjningen gjordes för 
att kompensera Apoteket AB för ökade kostnader för utbytet till billigaste läkemedel på 
apotek, en konsekvens av den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 oktober 2002. 
Höjningen, som på årsbasis uppgår till 90 miljoner kronor, skall också täcka merkostnader för 
dos-dispensering av läkemedel. Nämnden har också beviljat Apotekets Produktion & 
Laboratorier en inkomstförstärkning på 5 miljoner kronor per år för att kompensera företaget 
för ökade kostnader för tillverkning av ex-temporeläkemedel p.g.a. ökade säkerhetskrav. 
 
Föreskrifter och allmänna råd 
Nämnden har utarbetat föreskrifter, dels om ansökan och beslut, dels om receptfria läkemedel. 
Två allmänna råd kommer att offentliggöras inom kort. Det första innehåller 
rekommendationer för utformning av ekonomisk utvärdering vid ansökan om 
läkemedelssubvention och det andra ger riktlinjer för beräkning av valutakurser. 
 
Yttranden 
Nämnden har avgett yttrande över: 
- promemorian ” Prissättning inom läkemedelsförmånerna”  (Ds 2002:53) och 
- Läkemedelsverkets förslag till ändring av de s.k. receptföreskrifterna.  
 
Uppdrag och  projekt 
LFN  har tillsammans med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att göra en 
samlad översyn av bestämmelserna inom läkemedelsförmånen för förbrukningsartiklar. 
LFN medverkar också tillsammans med Läkemedelsverket i ett projekt kring ett nationellt 
produktregister för läkemedel (NPL). 
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4. Redovisning av informationsinsatser under 
Läkemedelsförmånsnämndens första tre månader 

 
4.1 Uppbyggnadsskede 
 
Inrättandet av Läkemedelsförmånsnämnden väckte stort intresse i medierna, främst i den 
medicinska fackpressen som fortlöpande rapporterar om hur myndighetens verksamhet 
utvecklas. Informationsarbetet har inledningsvis framför allt varit inriktat på att bygga upp 
verksamheten. Detta har konkret  inneburit att skapa en hemsida, ta fram tryckt 
informationsmaterial och knyta kontakter med medier, myndigheter, företag, landsting, 
intresse- och branschorganisationer  m.fl. aktörer på läkemedelsområdet. En mer långsiktig 
informationsstrategi kommer att presenteras under våren.  
 
 
4. 2 www.lfn.se 
 
Myndigheten har inledningsvis satsat en stor del av de resurser som är avsedda för 
information på att utveckla sin hemsida, www.lfn.se. Hemsidan, som fanns tillgänglig från 
myndighetens första dag, innehåller förutom en beskrivning av myndighetens ansvarsområde 
också nämndens protokoll och beslut. Därutöver finns en databas med priser på samtliga 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och en databas där varje enskilt beslut 
redovisas. Båda baserna är sökbara. Alla nya läkemedel som förs in i förmånen offentliggörs 
på hemsidan genom att priset läggs in i databasen. På hemsidan finns också anvisningar om 
hur en ansökan om subvention och pris skall vara utformad samt en blankett. Tillsammans 
med ett antal läkemedelsföretag pågår också försök att kunna föra över ansökningar till LFN 
och få direktsvar med uppgift om diarienummer och namn på handläggare. 
 
Under de första tre månaderna hade hemsidan 12.833 besökare, vilket ger ett medelvärde på 
139 besök per dygn. Det är framför allt läkemedelsföretag som besöker sidan och besökarna 
är särskilt intresserade av de beslut som nämnden fattar samt av den databas där 
läkemedelspriserna finns. 
  
 
4. 3 Intern information 
 
Eftersom LFN är en liten myndighet kan det vardagliga behovet av att hålla alla informerade 
om verksamheten oftast tillfredställas genom direkta kontakter, veckovisa möten m.m. Det 
intranät som används för kommunikation med nämndledamöterna (se avsnitt 2.4 IT-
utrustning) omfattar även kansliets personal, vilket ökar möjligheterna till kontinuerlig 
kommunikation, både internt på kansliet och med nämndens ledamöter.  
  

5. Kontakter med andra myndigheter och aktörer inom 
läkemedelsområdet 
 
LFN skall bidra till en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. För att lyckas 
med sin uppgift måste myndigheten samarbeta med övriga aktörer på området, inte minst för 
att få ut information och kunna göra uppföljningar.   
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LFN har inledningsvis fått gott stöd av andra myndigheter med ansvar inom 
läkemedelsområdet. Kontakter förekommer nu på olika nivåer med Läkemedelsverket kring 
rutiner för hur LFN i sitt arbete skall kunna dra nytta av verkets erfarenheter och 
bedömningar. På likartat sätt har kontakter knutits med  Socialstyrelsen i syfte att få till stånd 
en effektiv samverkan. Det har bl.a. resulterat i att generaldirektörerna för Socialstyrelsen och 
för LFN i ett gemensamt brev uppmärksammat landstingen på vissa patienters behov av  
tillgång till läkemedel som inte ingår i förmånerna. Även med SBU har kontakter tagits på 
informationssidan. 
 
Kontakterna har också varit täta och många med enskilda läkemedelsföretag och med 
branschorganisationerna på området – bl.a. när det gäller frågor kring sekretess och 
prissättning. Därutöver har GD och övrig personal deltagit i en rad konferenser och seminarier 
om läkemedelsanvändning, tagit emot uppvaktningar av intresseorganisationerna på området, 
haft kontakter med läkemedelskommittéer och andra inom landstingen. Tillsammans med 
Landstingsförbundet påbörjades under hösten ett arbete för att upprätta samarbetsformer som 
underlättar för landstingen att följa upp nämndens beslut och vid behov ha överläggningar 
med nämnden.    
 
Med Apoteket AB fanns upparbetade samarbetsrutiner kring prissättning sedan tidigare, då 
RFV ansvarade för att fastställa pris på läkemedel. Detta samarbete fortsätter, bl.a. finns en 
arbetsgrupp med representanter för Apoteket AB och för LFN som förbereder uppföljningen 
av utbytet av läkemedel på apotek. Samarbete sker också på informationsområdet.    
 
Kontakter har också upprättats med myndighetens nordiska motsvarigheter. 
 

B. Resultatredovisning 
 

1. Verksamhetsgren: Läkemedel 
 
Mål 1: Nämnden skall bidra till en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 
 
Återrapporteringskrav:  Redovisning av principiellt viktiga beslut som har fattats av   
nämnden samt motiveringen till besluten. 
 
Under de tre första månaderna fattade nämnden beslut om subvention och pris endast för fyra 
nya läkemedel som inte tidigare funnits representerade på den svenska marknaden: Arixtra, 
Copegus, Locobase LPL och Anapen. Några principiella överväganden var inte aktuella i 
dessa fyra ärenden. För det sistnämnda läkemedlet är beslutet förknippat med villkor, som 
innebär att företaget före utgången av 2003 ska lämna in ett kompletterande underlag. 
 
Nämnden har dock tagit ett viktigt principbeslut om riktlinjer för  prissättningen av utbytbara 
läkemedel. Riktlinjerna innebär att ett förenklat förfarande tillämpas. Det pris som företaget 
begär fastställs om det är samma eller lägre än priset på det dyraste utbytbara läkemedlet. 
Dessa riktlinjer ligger i linje med vad den s.k. Prisarbetsgruppen föreslagit i sin rapport 
Prissättning inom läkemedelsförmånerna (Ds 2002:53). Diskussioner pågår också mellan 
Apoteket och LFN:s kansli om att förkorta tiden mellan beslut och ikraftträdande. Riktlinjerna 
för prissättning av utbytbara läkemedel kommer förhoppningsvis att leda till att företagen blir 
mer benägna att konkurrera med priset, då de inte längre riskerar att bli fastlåsta vid ett för 
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lågt pris utan kan få prisförändringar fastställda utan större utredningar från myndighetens 
sida. Detta bör leda till att marknaden för utbytbara läkemedel blir mer dynamisk.  
 
Beslutet har även betydelse i relation till det uttalande EU-kommissionen gjort om det sätt på 
vilket parallellimporterade läkemedel tidigare prissatts i Sverige. Den 6 december 2002 deltog 
myndigheten i ett möte mellan representanter för EU-kommissionens Generaldirektorat för 
inre marknaden och Regeringskansliet. Vid mötet diskuterades ett antal svenska 
överträdelseärenden. Därefter har Sverige till kommissionen översänt nämndens protokoll 
med beslutet om ett förenklat förfarande vid prissättning av utbytbara läkemedel samt LFN:s 
yttrande till Riksförsäkringsverket den 24 oktober 2002 om ett mål i länsrätten angående 
prissättning av parallellimporterade läkemedel. 
 
Mål 2: Handläggningstiderna skall hållas inom den tid som förskrivs i Europeiska rådets 
direktiv 98/105EEG 
 
Återrapporteringskrav: Redovisning av handläggningstiderna 
 

Typ av beslut Antal beslut Handläggningstider/da
gar 
 

Prissänkning  986    9 
Prishöjning    75   13 
Nytt läkemedel, inkl. generika 
och parallellimport 

 125    37 

Ny förpackning    49    24 
Utträde ur förmånen    27      5 
 Återinträde i förmånen      8    15 
Licensläkemedel    19    20 
Totalt 1289    20 
 
Prishöjningarna avser nästan enbart utbytbara läkemedel. I övrigt har krav på prisjusteringar 
uppåt från företagen varit få. Förklaringen kan vara den låga inflationen samt att kronan har 
stärkts i förhållande till dollarn. Företagen har därigenom kunnat förstärka sina resultat utan 
prishöjningar. 
 

2. Verksamhetsgren: Förbrukningsartiklar 
 
Mål: Handläggningstiderna skall hållas inom den tid som föreskrivs i Europeiska rådets 
direktiv 89/105EEG. 
 
Återrapporteringskrav: Redovisning av handläggningstiderna 
 
Nämnden har fattat 62 beslut och GD 24 om förbrukningsartiklar, d.v.s. sammanlagt 86 
beslut. Samtliga beslut gäller stomiartiklar.  
 
Genomsnittlig handläggningstid: 66 dagar. 
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3. Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar 
 
 
  
RESULTATRÄKNING         

(belopp i tusental kronor) Utfall
Utfall 

Läkemedel
Utfall 
Förbrukningsart 

  Not 2002   2002   2002
Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag 
11 

094     
Finansiella intäkter 1 49   48   1

Summa  
11 

143  48  1
       
Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 2 -3 564  -3 493  -71
Kostnader för lokaler -589  -577  -12
Övriga driftkostnader -5 431  -5 322  -109
Finansiella kostnader 3 -14  -14  0
Avskrivningar och 
nedskrivningar -862   -845   -17

Summa  
-10 
460  -10 251  -209

       
Verksamhetsutfall 683     
       
Årets kapitalförändring 4 683         

MFA
8 (19)
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C. Finansiella dokument

RESULTATRÄKNING
(belopp i tusental kronor) Utfall

Not 2002
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 11 094
Finansiella intäkter 1 49
Summa 11 143

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 2 -3 564
Kostnader för lokaler -589
Övriga driftkostnader -5 431
Finansiella kostnader 3 -14
Avskrivningar och nedskrivningar -862
Summa -10 460

Verksamhetsutfall 683

Årets kapitalförändring 4 683
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BALANSRÄKNING
(belopp i tusental kronor) Not 2002-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 5
Balanserade utgifter för utveckling 6 453
Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 942
Summa 7 395

Materiella anläggningstillgångar 6
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 4 954
Summa 4 954

Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter 7 1 262
Summa 1 262

Periodavgränsningsposter 8
Förutbetalda kostnader 2 008
Summa 2 008

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 9 -10 406

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 10 11 357
Summa 11 357

SUMMA TILLGÅNGAR 16 570

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 4 683
Summa 683

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 11 10 105
Skulder till andra myndigheter 12 883
Leverantörsskulder 13 3 360
Övriga skulder 14 670
Summa 15 018

Periodavgränsningsposter 15
Upplupna kostnader 869
Summa 869

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 16 570
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ANSLAGSREDOVISNING
(belopp i tusental kronor)
Redovisning mot anslag

Anslag Ingående 
överförings-

belopp

Årets 
tilldelning 

enl. 
regl.brev

Totalt 
disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp

Not 16

Uo 09 13:03 ap 015 0 21 500 21 500 11 094 10 406
Ramanslag
Bidrag till hälso- och 
sjukvård 

Summa 0 21 500 21 500 11 094 10 406

Anslagskredit saknas.
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FINANSIERINGSANALYS
(belopp i tusental kronor) Not

Drift
Kostnader 17 -9 598

Finansiering av drift
Intäkter av anslag 11 094
Övriga intäkter 49
Summa medel som tillförts för finansiering av 
drift 11 143

Ökning(-) av kortfristiga fordringar -3 270
Ökning(+) av kortfristiga skulder 3 868

KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT 2 143

Investeringar
Investeringar i materiella tillgångar -5 314
Investeringar i immateriella tillgångar -7 897
Summa investeringsutgifter -13 211

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 10 928
- amorteringar -823
Summa medel som tillförts för finansiering av 
investeringar 10 105

Förändring av kortfristiga fordringar och 
skulder 1 914

KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR -1 192

Förändring av likvida medel 951

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 0

Ökning(+) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 11 357
Minskning(-) av avräkning med statsverket -10 406

Summa förändring av likvida medel 951

Likvida medel vid årets slut 951

2002
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

(Belopp i tusental kronor där ej annat anges.)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Läkemedelsförmånsnämndens (LFN:s) redovisning följer god redovisningssed och 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag , FÅB och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, 
FBF, samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till dessa.

Detta är myndighetens första verksamhetsår varför inga jämförelsetal kan
lämnas. Myndigheten startades 2002-10-01.

Fakturor understigande 10 tkr exklusive moms har inte bokförts som periodavgränsnings-
poster per 2002-12-31.

Värderingsprinciper - anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade IT-system, förvärvade licenser
och rättigheter, maskiner och inventarier m.m., som har ett anskaffningsvärde 
om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 
Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider

Immateriella anläggningstillgångar

3 år Utgifter för utveckling
Licenser och rättigheter
Programvaror

Materiella anläggningstillgångar

3 år Datorer med kringutrustning

5 år Kontorsmaskiner

10 år Övriga inventarier (kontorsmöbler m.m.)
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Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare

Namn Lön Ersättn/ Andra  Avtalade 
(tkr) andra råds- och framtida

förmåner styrelse- åtaganden
(tkr) uppdrag

Ann-Christin Tauberman 183 -

Nämnd

Namn Ledamot/ Ersättn Andra Andra  Avtalade 
suppleant (tkr) förmåner råds- och framtida
perioden (tkr) styrelse- åtaganden

uppdrag
Axel Edling L 49 -
Per Carlsson L 2 Styrelsen för Apoteksbolagets Fond för

Forskning och Studier i Hälsoekonomi och Socialfarmaci
Rune Dahlqvist L 7 Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd, Läkemedelsverkets

Vetenskapliga Råd
Olof Edhag L 5 Styrelsen Smittskyddsinstitutet, AB Bergtorp,

EKO-MED AB
Ann-Kathrine Granérus L 9 SBU´s Vetenskapliga Råd, Linköpings Universitets 

Ledningsråd
Magnus Johannesson L 7 -
Rurik Löfmark L 13 -
Gertrud Sigurdsen L 7 -
Ingmarie Skoglund L 24 -
Christina Wahrolin L 11 Handikappombudsmannens Råd, Regeringens 

Handikappdelegation
Ellen Vinge L 11 Läkemedelsverkets Biverkningsnämnd
Lena Petersson S 16 -
Ulf Persson S 25 -
Sten Iwarson S 6 -
Eva Andersén-Karlsson S 6 Läkemedelsverkets Läkemedelsnämnd
Bengt Silfverhielm S 3 -
Lars-Åke Levin S 4 Svensk Hälsoekonomi AB
Gunilla Melltorp S 6 -
Elisabeth Fleetwood S 2 Stiftelsen Prins Eugens Valdemarsudde
Anna-Karin Furhoff S 9 -
Vilhelm Ekensteen S 1 Statens Institut för Särskilt Utbildnings-

stöd
Mikael Hoffmann S 3 -



15(19)

Noter
(belopp i tusental kronor)

Resultaträkningen 2002

Not 1 Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter:
- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 49
Summa 49

Not 2 Kostnader för personal

Kostnader för personal 3 564

varav  lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 2 195
andra avgifter enligt lag och avtal)

Not 3 Finansiella kostnader 

Finansiella kostnader:
- Ränta på lån i Riksgäldskontoret 13
- Andra räntekostnader 1
Summa 14

Not 4 Årets kapitalförändring

Periodiseringsdifferenser 683
Summa 683

Balansräkningen 2002-12-31

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling
Årets anskaffningar 6 870
Årets avskrivningar -417
Utgående bokfört värde 6 453

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Årets anskaffningar 1 027
Årets avskrivningar -85
Utgående bokfört värde 942
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Årets anskaffningar 5 314
Årets avskrivningar -360
Utgående bokfört värde 4 954

Not 7 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 1 262
Summa 1 262

Not 8 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader:
- Förutbetalda hyreskostnader 462
- Övriga förutbetalda kostnader 1 546
Summa 2 008

Posten övriga förutbetalda kostnader avser i huvudsak (1 241 tkr)
kostnader för IT-drift och licenser.

Not 9 Avräkning med statsverket

Ingående balans 0

Avräknat mot statsbudgeten:
- Anslag 11 094

Avräknat mot statsverkets checkräkning:
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -21 500

Utgående balans -10 406

Not  10 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev 2 150

Anslagsmedel 11 357
Summa behållning på räntekonto 11 357

  varav kortsiktigt likviditetsbehov 1 338
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Not 11 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 12 500

Ingående balans 0
Under året nyupptagna lån 10 928
Årets amorteringar -823
Utgående balans 10 105

Not 12 Skulder till andra myndigheter 

Sociala avgifter 581
Avtalspremier 98
Övriga skulder till andra myndigheter 204
Summa 883

Posten sociala avgifter avser perioden okt - dec 2002. LFN erhöll 
först i januari  2003 skattedeklarationer från skattemyndigheten.

Not 13 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder 3 360

I leverantörsskulder ingår 1 914 tkr avseende investeringar.

Not 14 Övriga skulder

Övriga skulder 670

Avser preliminär skatt för perioden okt - dec 2002. LFN erhöll 
först i januari  2003 skattedeklarationer från skattemyndigheten.

Not 15 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader:
- Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 436
- Upplupna löner inklusive sociala avgifter 143
- Upplupna räntekostnader 13
- Övriga upplupna kostnader 277
Summa 869
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Anslagsredovisning

Not 16 Utgående överföringsbelopp

Den något försenade starten av myndigheten, 1 oktober 2002, medförde att alla projekt  
som planerades för 2002 inte hann genomföras under detta år. Dessa kommer att genomföras
under 2003.

Finansieringsanalys 2002

Not 17 Kostnader 

Kostnader enligt resultaträkningen 10 460
- Avskrivningar -862
Kostnader enligt finansieringsanalysen 9 598
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
(belopp i tusental kronor om ej annat anges)

2002-10-01 *
2002-12-31

Låneram
Beviljad låneram 12 500
Utnyttjad låneram 10 105
Kvar av låneramen 2 395

Kontokrediter hos RGK
Räntekontokredit 2 150
Max utnyttjad under året 1 036

Räntor avseende räntekonto i RGK
Ränteintäkter 49
Räntekostnader 0
Saldo 49

Anslagskredit
Beviljad anslagskredit 0
Utnyttjad anslagskredit 0

Anslag m m
Anslagssparande 10 406
Framtida åtaganden 0

Totalt gjorda åtaganden 0

Årsarbetskrafter och anställda m m
Antalet årsarbetskrafter (st) 4,2
Medelantalet anställda (st) 17
Driftkostnad per årsarbetskraft 2 282

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring 683
Balanserad kapitalförändring 0

* LFN startade 2002-10-01 varför inga jämförelsetal för tidigare år kan lämnas.

Ann-Christin Tauberman
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    Bilaga 1 

 

Beslutsordningen för ansökningsärenden hos Läkemedelsförmånsnämnden 
(LFN) 

Nämnden  
fattar beslut om  
subvention och pris för  
 
- nya läkemedel (originalläkemedel) inkl. medicinska gaser 
- nya licensläkemedel 
- nya stomiprodukter 
- nya beredningsformer av tidigare subventionerade läkemedel 
- ny generikaprodukt 
(För läkemedel som ingår i den sistnämnda gruppen ställs inte samma höga krav på utredning 
som för de övriga) 
 

storleken av kostnaden för 
- tillverkning i Apotekets Produktion och Laboratorier (APL) 
- handelsmarginalen för Apoteket AB 
 
 
Generaldirektören  

fattar beslut om  
subvention och pris för 
 
- ny parallellimport (beslutet omfattar samma vara från annat land som marknadsförs av 

sökanden till ett och samma pris) 
- ny parallelldistribution (ny i distributörens/sökandens sortiment) 
- nya styrkor av tidigare subventionerade läkemedel 
- nya storlekar av tidigare subventionerade stomiprodukter 
 
pris för 
- nya förpackningar av redan tidigare subventionerade läkemedel inkl. medicinska gaser 
- nya förpackningar av redan tidigare subventionera stomiprodukter 
 
samt 
- prisändringar av läkemedel och stomiprodukter 
- utträde ur förmånen 
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Beredning av ärenden inför nämnden 
 

1. En handläggningsplan läggs upp efter genomgång och bedömning av ärendet. 

Nödvändiga kompletteringar görs. 

2. Ärendet föredras för GD som godkänner handläggningsplanen. 

3. Beredning av ärendet jämte överläggningar med företaget och landstingen 

(Landstingsförbundet). 

4. Ärendet anmäls till föredragning på veckoberedningen veckan före nämndens 

sammanträde. 

5. Underlaget skickas ut torsdagen före sammanträdet. 

6. Ärendet föredras för nämnden för orientering och diskussion av eventuella 

beredningsåtgärder 

7. Ärendet bereds i enlighet med handläggningsplanen och beslutade beredningsåtgärder 

vidtas. 

8. Innan ärendet åter föredras för nämnden sker överläggningar med företaget och 

landstingen (Landstingsförbundet).  

9. Åtgärder enligt punkterna 3 - 5. 

10. Ärendet föredras för nämnden för diskussion och beslut. 

11. Om avslag övervägs, bordläggs ärendet för kommunicering och för att ge företaget 

möjlighet till överläggning med nämnden. 

12. Åtgärder enligt punkterna 3 och 4. Begär företaget överläggning med nämnden, 

kallas företaget till nämndssammanträdet.  

13. Efter föredragning och i förekommande fall framställning från företaget samt 

diskussion fattar nämnden beslut i ärendet. 

 

Punkterna 6 - 9 kan underlåtas i vissa fall. Det gäller om ärendet är av enklare 

beskaffenhet och inte kräver särskilda överväganden. 
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Beredning av ärenden för GD 

 

1. En handläggningsplan läggs upp efter genomgång och bedömning av ärendet. 

Nödvändiga kompletteringar görs. 

2. Ärendet föredras för GD som godkänner handläggningsplanen. 

3. Efter eventuella beredningsåtgärder sker överläggningar med företaget och landstingen 

(Landstingsförbundet) 

4. Ärendet föredras för GD, som fattar beslut. Beslutet meddelas samma dag. 

 

Upprättande av handlingsplan och överläggningar med landstingen 

(Landstingsförbundet) kan underlåtas om ärendet inte kräver särskilda överväganden 

eller om det rör sig om ett ärende inom det förenklade prisändringsförfarandet. 
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