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Stockholm 2018-11-22 

Läkemedelsverket 
Dnr 3.1.1-2018- 085271. 

 

 

 

Apotekarsocietetens remissvar angående förslag till föreskrifter om ändring i 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid 

öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om 

ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Dnr 3.1.1-2018- 085271. 

 

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 och därtill närliggande 

medicinteknik. 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 Apotekarsocieteten nedanstående synpunkter. 

 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd 

att bedriva öppenvårdsapotek.  
Här har Apotekarsocieteten inget att invända. 
 

 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid 

öppenvårdsapotek. 

§ 4 och rollen som läkemedelsansvarig 
Att rollen som läkemedelsansvarig förtydligas som en senior tjänst är bra. Vidare att den ses som skild från 
apotekschefen och på så sätt kan likställas med QP (Qualified person) inom annan verksamhet. I detta ligger att det 
finns krav på kompetens och erfarenhet vilket förtydligas i förslaget till ändring i föreskriften.  Apotekarsocieteten 
ställer sig positiv till krav på yrkeserfarenhet och att del av denna ska vara direkt kopplad till kvalitetssäkring. Vi vill 
dock framföra att relevant arbetslivserfarenhet inte nödvändigtvis behöver komma från enbart svenskt 
öppenvårdsapotek, utan att även erfarenhet från andra delar av vårdkedjan så som arbete inom sjukhusapotek, 
landsting mm. ska kunna tillgodoräknas som en del av de två åren. 
Med rådande formulering i föreskriften och vägledning ser vi risker med att kompetenta apotekare och receptarier 
med seniora tjänster inom andra delar av vårdkedjan inte kommer att söka sig till öppenvårdsapotek om de har krav 
att arbeta 2 år på en junior tjänst.  
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Vi är positiva till att annat kvalitetssäkrande arbete ska kunna tillgodoräknas, och då även erfarenhet från annat land 
än Sverige.  
 
Apotekarsocieteten ser positivt på de uttalade krav på utbildning, och god kännedom om regler som ligger i linje 
med krav på QP inom annan verksamhet. Vi önskar dock tydliggörande av vilka krav som ställs på utbildningen och 
önskar se krav om att utbildning ska ges av extern part. I föreskriften bör även ingå vilka krav som ställs på 
dokumentation av fortbildning för godkänd läkemedelsansvarig. Detta gäller även för de läkemedelsansvariga som 
utsetts innan föreskriften träder i kraft för att även de ska kunna ha relevant kompetens. 

 

 

§ 11 om rådgivningsmiljöns utformning 
Apotekarsocieteten har inget att invända mot att förutsättningarna för rådgivning på öppenvårdsapotek förbättras 
och att kraven skärps. Dock ser vi att det tydligare behöver anges när detta ska vara genomfört i redan befintliga 
miljöer och hur denna skärpning av lagkravet kommer att följas upp och hur tillsynen kommer att hanteras inklusive 
eventuella påföljder för apotek som har brister i rådgivningsmiljön. 

 

 
Enligt uppdrag 

 

Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26A, 
Telefon: 0708 14 12 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


