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BAKGRUND 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade den 9 mars 2018 

att dela in GlaxoSmithKline AB:s (GSK) läkemedel Imigran och Sun 

Pharmaceutical Industries Europe BV:s läkemedel Sumatriptan SUN i 

förpackningsstorleksgrupper (bilaga 1). 

 

Imigran och Sumatriptan SUN är injektionsläkemedel som används för att 

behandla bl.a. migrän. Originalläkemedlet Imigran finns i två olika typer av 

förpackningar: dels förpackningar med Imigrandosampuller tillsammans 

med en återanvändningsbar injektionspenna (Imigranpenna), dels 

förpackningar med enbart Imigrandosampuller (refillförpackning). För att 

tillgodogöra sig refillförpackningen måste patienten ha en Imigranpenna 

sedan tidigare. Generikan Sumatriptan SUN:s samtliga förpackningar består 

istället av förfyllda injektionspennor. Sumatriptan SUN:s förfyllda 

injektionspennor kan inte användas tillsammans med Imigrandosampuller. 

 

Genom TLV:s beslut delas läkemedlen in i två olika förpacknings-

storleksgrupper. I grupp FG105 återfinns en förpackning bestående av två 

Imigrandosampuller tillsammans med Imigranpenna, en förpackning 

bestående av två Imigrandosampuller utan Imigranpenna och en förpackning 

bestående av två förfyllda Sumatriptan SUN-injektionspennor. I grupp 

FG106 återfinns en förpackning bestående av sex förfyllda  

Sumatriptan SUN-injektionspennor och en förpackning bestående av sex 

Imigrandosampuller utan Imigranpenna. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

GSK yrkar att TLV:s beslut ska upphävas och anför huvudsakligen följande. 

Förpackningarna har avsevärt olika innehåll och egenskaper och är inte 

jämförbara. En prisjämförelse mellan dessa förpackningar kan därför inte 
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göras och konkurrens kan inte komma till stånd. TLV:s beslut innebär att 

förpackningar med injektionshjälpmedel grupperats tillsammans med 

förpackningar utan injektionshjälpmedel och det finns därmed en risk att 

patienter får läkemedel expedierat som de inte kan tillgodogöra sig.  

 

TLV anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. För 

parenterala läkemedel, så som injektionsläkemedel, har förpackningarnas 

utformning ofta en avgörande betydelse för hur läkemedlet kan 

administreras. Vid beslutet om indelning har TLV därför inte endast tagit 

hänsyn till mängden läkemedel i respektive förpackning utan även till att 

patienten inte ska drabbas av svårigheter med att administrera läkemedlet till 

följd av indelningen. Förpackningarna är jämförbara och tillräckliga 

kontrollmekanismer finns för att säkerställa att en patient kan tillgodogöra 

sig det läkemedel som expedieras.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Förfarandet vid indelningen i förpackningsstorleksgrupper m.m.  

 

Under vissa förutsättningar har öppenvårdsapoteken en skyldighet att byta 

ut det läkemedel som en patient föreskrivits mot ett annat. Så ska bl.a. ske 

om läkemedlen är utbytbara och att det andra läkemedlet har lägst fastställt 

försäljningspris (21 § första stycket lag [2002:160] om läkemedelsförmåner 

m.m. [förmånslagen]). I förarbetena anges att syftet med utbytesreglerna 

bl.a. är att minska samhällets kostnader för läkemedelsförmånerna genom 

att dyrare originalläkemedel byts ut mot billigare läkemedel, men också att 

åstadkomma prissänkningar inom branschen genom ökad konkurrens  

(prop. 2006/07:78 s. 26).  

 

Det är Läkemedelsverket som prövar vilka läkemedel som är utbytbara på 

produktnivå (4 kap. 22 § läkemedelslagen (2015:315). Denna bedömning är 
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dock enbart medicinsk (prop. 2006/07:78 s. 29). Om Läkemedelsverket 

kommer fram till att vissa läkemedel är utbytbara med varandra så ingår de i 

samma utbytesgrupp (1 a § TLV:s föreskrifter och allmänna råd [TLVFS 

2009:4] om prissättning och av utbytbara läkemedel och utbyte av 

läkemedel m.m. [utbytesföreskrifterna]). Härefter är det sedan TLV som 

delar in läkemedlen i olika förpackningsstorleksgrupper och det läkemedel 

som har lägst försäljningspris per enhet i respektive förpackningsstorleks-

grupp utses till ”periodens vara”. Det är sedan denna förpackning som 

öppenvårdsapoteken har att expediera istället för föreskrivet läkemedel 

enligt 21 § förmånslagen (10 § utbytesföreskrifterna). 

 

Enligt 1 a § femte stycket utbytesföreskrifterna så definieras en 

förpackningsstorleksgrupp som en gruppering av förpackningar med 

läkemedel i samma utbytesgrupp, i jämförbara förpackningsstorlekar, som 

ingår i läkemedelsförmånerna och inom vilken priser jämförs för att 

bestämma vilken förpackning som har lägst pris per enhet på marknaden. 

Oftast delas förpackningarna in i förpackningsstorleksgrupper baserat på 

mängden läkemedel i respektive förpackning (se 1 a § och bilagan till 

utbytesföreskrifterna).  

 

För parenterala läkemedel fattar TLV särskilda beslut om indelningen i 

förpackningsstorleksgrupper (3 d § utbytesföreskrifterna). Anledningen till 

detta är, enligt myndighetens dokument ”Parenterala läkemedel inom 

periodens vara-utbytet”, att det för dessa läkemedel inte är tillräckligt att 

konstatera att förpackningarna innehåller samma mängd eftersom även 

andra aspekter av förpackningarnas utformning kan vara avgörande för 

vilken förpackning en patient behöver. På liknande sätt har Justitiekanslern 

uttalat att ett flertal frågor uppkommer vid indelningen av injektions-

läkemedel som måste avgöras med hänsyn till den specifika förpackningen 

för att garantera patientsäkerheten (JK:s beslut den 10 februari 2014,  

dnr 3261-13-40).   
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Utgångspunkter för prövningen 

 

Förvaltningsrättens prövning omfattar det som prövats i det överklagade 

beslutet – det vill säga indelningen av läkemedlen Imigran och  

Sumatriptan SUN i förpackningsstorleksgrupper. Att läkemedlen är 

utbytbara på medicinsk nivå har redan tidigare konstaterats av 

Läkemedelsverket vars bedömning även fastställdes av kammarrätten 

(Kammarrätten i Stockholms dom den 9 februari 2015 i mål nr 4054-14).  

 

För att förpackningarna ska ingå i samma förpackningsstorleksgrupper ska 

de enligt definitionen i 1 a § utbytesföreskrifterna vara av jämförbara 

förpackningsstorlekar. Vad som åsyftas med detta begrepp är inte klargjort i 

utbytesföreskrifterna eller i annan författning. Av definitionen i utbytes-

föreskrifterna framgår dock att syftet med indelningen i förpacknings-

storleksgrupper är att priserna ska kunna jämföras för att avgöra vilken 

förpackning inom sin storleksgrupp som har lägst pris per enhet. Vad 

förvaltningsrätten har att pröva är därmed om de skillnader som finns 

mellan de olika förpackningarna är sådana att förpackningarna inte kan 

jämföras för att fastställa lägsta pris (detta alltså oaktat att läkemedlen har 

bedömts vara utbytbara på produktnivå). Det är ostridigt i målet att de olika 

förpackningarna i respektive förpackningsstorleksgrupp innehåller samma 

mängd läkemedelssubstans av samma styrka. Frågan i målet är därmed 

begränsad till om förpackningarnas utformning i övrigt medför att de trots 

detta inte är jämförbara. Om förpackningarna inte är jämförbara kan de inte 

heller ingå i samma förpackningsstorleksgrupper vilket innebär att något 

utbyte inte kan komma till stånd.  

 

Indelningen av parenterala läkemedel i förpackningsstorleksgrupper har 

särreglerats på grund av bl.a. de överväganden som behöver göras för att 

säkerställa patientsäkerheten. För att förpackningarna ska anses jämförbara 

bör det därför enligt förvaltningsrätten även kunna konstateras att 
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indelningen inte medför att en patient riskerar att drabbas av svårigheter 

med att administrera det läkemedel som expedieras. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Medför förpackningarnas olika utformning i sig att förpackningarna inte 

kan jämföras? 

 

GSK har bl.a. gjort gällande att förpackningarna har olika grundläggande 

egenskaper vilket enligt bolaget leder till att syftena bakom utbytesreglerna 

inte förverkligas. Bolaget har i denna del anfört i huvudsak följande. 

Indelningen av läkemedel i förpackningsstorleksgrupper ska förverkliga 

syftet med utbytessystemet, vilket är prisbaserad konkurrens mellan 

läkemedelstillverkare. I grupp FG106 återfinns endast en refillförpackning 

av märket Imigran och en förpackning med förfyllda injektionspennor av 

märket Sumatriptan SUN. Utbytet i denna grupp kan därför endast ske om 

patienten har kvar ett injektionshjälpmedel sedan tidigare och 

konkurrenssituationen styrs då av andra faktorer än pris. Sumatriptan SUN 

kan därmed prissätta sitt läkemedel utan hänsyn till priset på Imigran.  

 

TLV har genmält att förpackningarna i respektive förpackningsstorleks-

grupp innehåller samma mängd läkemedel och antal 

ampuller/injektionspennor och att en prisjämförelse därför är möjlig samt att 

myndigheten, vid bedömning om indelningen i förpackningsstorleks-

grupper, inte tar hänsyn till om faktiskt priskonkurrens uppnås.   

 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att det finns vissa skillnader mellan de 

olika förpackningarna i förpackningsstorleksgrupperna. Som ovan har 

konstaterats är dock syftet med indelningen i förpackningsstorleksgrupper 

att lägsta pris ska kunna fastställas. Varje skillnad mellan de olika 

förpackningarna inom utbytesgruppen medför alltså inte per automatik att 
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förpackningarna inte är jämförbara på så sätt som åsyftas i utbytes-

föreskrifterna. Det faktum att det ena läkemedlet i utbytbarhetsgruppen 

administreras med hjälp av en återanvändningsbar injektionspenna medan 

det andra läkemedlet administreras med förfyllda engångsinjektionspennor 

medför enligt förvaltningsrätten inte i sig att förpackningarna inte kan 

jämföras för att fastställa lägsta pris.  

 

Inte heller med beaktande av vad som kommit fram om hur respektive 

läkemedel hanteras finns det enligt förvaltningsrätten några skäl för att anta 

att förpackningarna inte kan jämföras för att fastställa lägsta pris. 

Förvaltningsrätten beaktar då särskilt att kammarrätten i sin prövning av 

läkemedlens utbytbarhet bl.a. konstaterat att båda läkemedlen framstod som 

relativt okomplicerade att använda och att patienter i allmänhet torde klara 

av ett utbyte mellan dem (Kammarrätten i Stockholms dom den 9 februari 

2015 i mål nr 4054-14). Något annat skäl för att en prisjämförelse inte 

skulle kunna göras mellan en Imigranförpackning med injektionshjälpmedel 

och en Sumatriptan SUN-förpackning med förfyllda injektionspennor har 

inte lyfts fram.  

 

En annan skillnad mellan förpackningarna är att vissa levereras med 

injektionshjälpmedel medan andra är refillförpackningar. Såsom framgår av 

det överklagade beslutet är emellertid refillförpackningar inte specifikt för 

injektionsläkemedel och faktumet att vissa av förpackningarna inte har 

något injektionshjälpmedel medför enligt förvaltningsrätten inte i sig att en 

prisjämförelse mellan förpackningarna i utbytbarhetsgruppen är utesluten.  

 

Det som kommit fram om förpackningarnas utformning i sig medför 

sammantaget enligt förvaltningsrätten ingen annan bedömning än vad TLV 

gjort i dessa delar.  
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Vidare instämmer förvaltningsrätten i vad TLV anfört om att det inte åligger 

myndigheten att vid varje indelning i förpackningsstorleksgrupper 

säkerställa att faktisk konkurrens kommer till stånd. I detta sammanhang 

kan noteras att det utan indelningen i förpackningsstorleksgrupper inte 

uppkommer någon konkurrenssituation överhuvudtaget. Vad GSK anfört 

om att det inte uppstår konkurrens i förpackningsstorleksgrupp FG106 i de 

fall patienten inte sedan tidigare har en Imigranpenna förändrar alltså inte 

förvaltningsrättens bedömning att förpackningarnas utformning i sig inte 

hindrar att de kan jämföras för att fastställa lägsta pris.  

 

Drabbas patienter av svårigheter med att administrera läkemedlen till följd 

av indelningen?  

 

GSK har bl.a. anfört att TLV grupperat förpackningar med injektions-

hjälpmedel tillsammans med refillförpackningar och att patienter därför 

riskerar att få ett läkemedel expedierat som de inte kan tillgodogöra sig. 

TLV har genmält att det finns tillräckliga kontrollmekanismer vid 

expedieringen av förpackningarna som säkerställer att patienter kan 

tillgodogöra sig det läkemedel som expedieras.  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Av det överklagade beslutet framgår vilka skyldigheter som apotekspersonal 

har vid expedieringen av läkemedel. Enligt dessa har expedierande 

farmaceut bl.a. skyldighet att kontrollera och informera om läkemedlet. 

Därutöver ska farmaceuten förvissa sig om att patienten kan använda det 

läkemedel som expedieras.  

 

Även utan TLV:s indelning i förpackningsstorleksgrupper är det möjligt att 

en patient föreskrivs en refillförpackning utan att ha något injektions-

hjälpmedel sedan tidigare. För dessa fall har dock expedierande farmaceut 
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möjlighet att göra en ändring av patientens recept och ange tekniska skäl 

som grund (8 kap. 9 § Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34 om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit). För sådana fall 

finns alltså kontrollmekanismer vid expedieringen som säkerställer att 

patienten kan få ett läkemedel som denne kan tillgodogöra sig.  

 

Vad som förändras genom TLV:s beslut om indelning i förpacknings-

storleksgrupper är att utbytesreglerna enligt 21 § första stycket 

förmånslagen blir tillämpliga på läkemedlen. För det fall refillförpackningen 

har lägst pris i sin förpackningsstorleksgrupp kan situationen därmed uppstå 

att en patient visserligen har föreskrivits ett läkemedel med injektions-

hjälpmedel men där öppenvårdsapoteken enligt utbytesreglerna har en 

skyldighet att expediera refillförpackningen istället. TLV har anfört att 

expedierande farmaceut i så fall kan motsätta sig att utbyte sker (s.k. 

farmaceutkryss) medan GSK har anfört att regleringen om farmaceutkryss 

inte täcker en sådan situation.  

 

Farmaceuters möjlighet att motsätta sig utbyte (farmaceutkryss) framgår av i 

21 § tredje stycket 2 förmånslagen. Enligt denna bestämmelse ska utbyte 

inte ske om expedierande farmaceut har motsatt sig utbyte med hänsyn till 

att det finns anledning att anta att utbytet skulle innebära betydande 

olägenhet för patienten. Av förarbetena till nämnda bestämmelse framgår 

bl.a. följande. Det är inte tillräckligt att läkemedel skiljer sig åt i färg eller 

storlek för att en farmaceut ska kunna motsätta sig att utbyte sker utan 

farmaceuten ska kunna konstatera att utformningen av läkemedlet kan antas 

försvåra patienten att tillgodogöra sig detta. Sådana svårigheter ska bero på 

patientens särskilda förutsättningar eller medicinska behov som gör att 

patienten urskiljer sig från det stora flertalet patienter för vilka ett utbyte 

fungerar. (prop. 2013/14:93 s. 147 ff.)  
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Läkemedelsverket har i sina föreskrifter närmare angett i vilka situationer 

farmaceuter får motsätta sig byte (Läkemedelsverkets föreskrifter HSL-FS 

2016:34 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

[utlämnandeföreskrifterna]). Enligt dessa får farmaceutkryss göras bl.a. om 

utformningen eller handhavandet av läkemedlet kan antas leda till försämrad 

läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa på grund av 

dennes särskilda förutsättningar eller medicinska behov (8 kap. 11 § 

utlämnandeföreskrifterna). Enligt vägledningen till denna föreskrift kan en 

sådan situation bl.a. vara för handen om den förpackning som utbyte ska ske 

till är en refillförpackning och patienten saknar hjälpmedlet för att tillägna 

sig denna.  

 

Förvaltningsrätten kan visserligen konstatera att frågan om refill-

förpackningar där patienten saknar det hjälpmedel som behövs för att 

tillgodogöra sig läkemedlet inte är specifikt behandlad i förarbetena till 

regleringen om farmaceutkryss. Detta utesluter dock inte att regleringen 

ändå är tillämplig på situationen. Den språkliga utformningen av 

bestämmelsen i 21 § tredje stycket 2 förmånslagen utesluter inte enligt 

rätten en sådan tolkning som Läkemedelsverket gjort i utlämnande-

föreskrifterna. Vad som åsyftas i förarbetena måste enligt förvaltningsrätten 

tolkas som att det ska handla om en individuell förutsättning som gör att 

utbyte inte fungerar för patienten i fråga. På samma sätt som farmaceuten 

visserligen inte kan utgå från att samtliga patienter sedan tidigare har ett 

injektionshjälpmedel är det inte heller möjligt att utgå från att patienten inte 

har ett sådant. Det är således fråga om en individuell bedömning. Utöver 

detta förefaller det enligt förvaltningsrätten mer ändamålsenligt att 

regleringen om farmaceutkryss även täcker in den nämnda situationen – en 

motsatt tolkning av regleringen skulle nämligen innebära att en farmaceut 

kan ändra ett recept på grund av tekniska hänsyn, men inte motsätta sig 

utbyte av samma orsak. Vid en sammantagen bedömning anser alltså 

förvaltningsrätten att en farmaceuts möjlighet att motsätta sig att utbyte sker 
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enligt 21 § tredje stycket 2 förmånslagen även täcker in situationen där en 

förpacknings avsaknad av injektionshjälpmedel medför att patienten inte 

kan tillgodogöra sig läkemedlet om utbyte sker. Även för det fall utbyte ska 

ske till en refillförpackning finns således kontrollmekanismer som 

säkerställer att patienten kan tillgodogöra sig det läkemedel som expedieras. 

 

Det har sammanfattningsvis inte kommit fram att de skillnader som finns 

förpackningarna emellan medför risker ur patientsäkerhetssynpunkt på så 

sätt som GSK gjort gällande. Vad GSK i övrigt anfört i dessa delar – bl.a. 

att det är att lägga en för tung börda på expedierande farmaceut att denne 

ska kontrollera om patienten har injektionshjälpmedel eller inte vid varje 

enskild expediering – förändrar inte denna bedömning. 

 

Sammanfattning 

 

Förvaltningsrätten har ovan konstaterat att utformningen av de olika 

förpackningarna i de av TLV indelade förpackningsstorleksgrupperna inte i 

sig medför att förpackningarna inte kan jämföras för att fastställa vilken som 

har lägst pris i respektive grupp. Det har även konstaterats att det finns 

tillräckliga kontrollmekanismer på apoteken för att säkerställa att patienten 

inte riskerar att drabbas av svårigheter med att administrera läkemedlet till 

följd av att utbyte kommer till stånd. Vad GSK i övrigt anfört i 

överklagandet föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför 

avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (FR-03). 

 

 

Eva Pedersen 

Rådman 

 

Nämndemännen Marita Ros, André Watanabe och Margot Lindh Ågholm 

har också deltagit i avgörandet. 

 

Förvaltningsrättsnotarien Lovisa Johansson har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

