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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 32

BESLUT
2020-07-20
Meddelat i Stockholm

Mål nr
13777-20

KLAGANDE
Ideella föreningen Equal, 802004-6879
Grossistvägen 4
125 30 Älvsjö
MOTPART
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 22520
104 22 Stockholm
ÖVERKLAGAT BESLUT
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut 2020-05-13,
dnr 1887/2019
SAKEN
Hälsoekonomisk utvärdering av läkemedel; fråga om talerätt
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Dok.Id 1254057
Postadress
115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen 1

Telefon
Telefax
08-561 680 00
E-post: avd32.fst@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-istockholm/

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

BESLUT

YRKANDEN M.M.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade den 13 april
2020 att expediera och publicera en hälsoekonomisk utvärdering av
läkemedlet Spravato på sin hemsida.
Ideella föreningen Equal (föreningen) överklagar beslutet och yrkar att
utvärderingen ska omarbetas.
TLV anser att överklagandet ska avvisas och anför bl.a. följande.
Den hälsoekonomiska bedömningen angår inte föreningen i den mening
som avses i lagen. Inte heller har beslutet gått föreningen emot.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Enligt 42 § förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut överklagas av den
som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.
Rätt att överklaga har i första hand den som är part. Förvaltningsrätten
konstaterar att föreningen inte har haft partsställning hos TLV.
För att någon som inte haft ställning som part hos beslutsmyndigheten ska
tillerkännas en rätt att överklaga beslutet brukar uppställas ett krav på att
beslutets verkningar inte är begränsade till den det direkt riktar sig till utan
också påverkar den som överklagar. Som huvudregel krävs därutöver att den
klagande företräder ett intresse i saken som är möjligt att beakta vid sakens
prövning. Klagorätt kan emellertid motiveras också av andra skäl, t.ex. med
att klaganden haft ett beaktansvärt intresse av att få de rättsliga
förutsättningarna för ett beslut överprövade (se HFD 2014 ref. 8 med
hänvisningar).
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TLV:s beslut att publicera den hälsoekonomiska bedömningen fattades med
stöd av 2 § förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket. TLV utför hälsoekonomiska bedömningar på
uppdrag av Rådet för nya terapier, NT-rådet, som är en expertgrupp med
representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har bland annat i uppgift att
ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya
läkemedel.
Det saknas bestämmelser i den ovan nämnda förordningen och i lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. rörande talerätt och rörande vilka
aktörer som får yttra sig innan TLV publicerar en hälsoekonomisk
bedömning. Föreningen kan därför inte anses vara taleberättigade på den
grunden.
Föreningen har i målet fört fram synpunkter på framtagandet av den
hälsoekonomiska bedömningen och innehållet i den samt fört fram
hälsorisker och ekonomiska nackdelar med det läkemedel som
bedömningen rör. Föreningen har inte fört fram något om vilket allmänt
eller särskilt intresse som föreningen representerar eller något annat till stöd
för att föreningen har rätt att överklaga bedömningen. Förvaltningsrätten
anser därför att det inte har kommit fram att föreningen har ett sådant
beaktansvärt intresse som i övrigt kan medföra att den har talerätt mot
TLV:s hälsoekonomiska bedömning.
Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att föreningen inte har rätt att
överklaga beslutet. Överklagandet ska därför avvisas.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga (FR-01).

Fredrik Lundberg
Förvaltningsrättsfiskal
Målet har föredragits av Emanuel Klerfelt Johansson.
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Bilaga 1

Hur man överklagar

FR-01

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

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

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.

Anvisningar för överklagande FR-01 - Överklagandetid 3 v • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
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 du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet 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.
Vill du veta mer?

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

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.

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