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Stockholm 2018-02-16 

 
Till Läkemedelsverket 
 
Dnr 3.1-2017-095516 
 
 
 
 

 

Remiss avseende nya föreskrifter om licenser och lagerberedningar 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5300 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns inom 
hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och representerar olika 
professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av läkemedel främjar 
Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. Vid besvarande av denna remiss har representanter för 
sektionerna för sjukvårdsfarmaci och öppenvårdsfarmaci varit delaktiga. 
 
Apotekarsocieteten ställer sig positiv till de nya föreskrifterna men har några synpunkter som framgår nedan. 

 

Förslag till föreskrift om licenser 
Generell licens – I förslaget står ”En licens som tillgodoser behovet av läkemedel för humant bruk för en eller flera 
vårdinrättningar.”   Att det i förslaget ges möjlighet att söka generell licens för t ex en hel vårdgivare är en stor 
förbättring som underlättar t ex vid hantering av licenser vid restnoteringar. Dock anser Apotekarsocieteten att det 
är önskvärt med ett förtydligande kring vad som avses med vårdinrättning då det inte är något vedertaget begrepp. 
Apotekarsocieteten föreslår benämningen Vårdgivare som även  följer beskrivningen i vägledningen.  
 

§ 7. Ansökan ska göras av apotek. I föreskriften anser Apotekarsocieteten att det tydligare bör framgå om det avser 
enskilt apotek eller om detta kan administreras centralt om en apoteksaktör så önskar. Vidare behöver det i 
föreskrifterna förtydligas om huruvida det är möjligt även för en sjukhusapoteksfunktion att söka licens. Det finns 
inte idag, men behöver finnas. Som det är idag kan inte ett sjukhusapotek som drivs av vårdgivaren söka sina egna 
licenser. Läkemedelsverkets definition av apotek behöver kompletteras för att inkludera även sjukhusapotek och 
extemporeapotek. 
 
 
§ 8 I förslaget står ”Motivering och ansökan bör så långt som möjligt insändas elektroniskt”. Apotekarsocieteten 
anser att målsättningen ska vara att alla ansökningar ska göras elektroniskt och att ordet bör i denna mening 
därmed bör bytas ut till skall . Det bör säkerställas att alla som enligt föreskrifterna ska kunna ansöka om licenser 
även har tillgång till det elektroniska systemet. Så är inte fallet idag för sjukhusapoteksfunktioner.  

§ 9 Tillägget att handlingar ska vara sammanställda av förskrivare med specialistkompetens eller annan relevant 
kompetens skulle behöva förtydligas men vad som menas med detta och vem som avgör om en förskrivare har 
annan relevant kompetens. Vidare bör det tydligt framgå vem som har möjlighet att söka generell licens för t ex 
vårdgivare. 
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§ 11  I de fall ett licensläkemedel ersätter ett restnoterat läkemedel kan styrkan på licensläkemedlet skilja sig från 
det gängse. Information om detta bör tydliggöras av Läkemedelsverket och expedierande apotek då det kan påverka 
dosering.  
 
 

Förslag till föreskrift om lagerberedningar 

Rikslicens – Den nya definitionen kan tolkas som att alla lagerberedningar behöver ha en godkänd rikslicens för att få 
säljas. Om detta inte är meningen behöver det omformuleras. 

 

 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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