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Apotekarsocietetens remissvar: Remiss av förslag till nya föreskrifter om 
avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt 
upphävande av TLVFS 2014:5  
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 200 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 bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. 
 

• Apotekarsocieteten instämmer i Ekonomistyrningsverkets notat beträffande att beräknande av 
avgifter ska motsvara de kostnader som motsvarar självkostnader för de avgiftsskyldiga. Den 
omständighet som E-hälsomyndigheten själva har framfört att öppenvårdsapoteken finansierar 
ett register, NLL (Nationella läkemedelslistan), som sannolikt kommer att användas i stor 
utsträckning av hälso-och sjukvården (kanske till och med mer än öppenvårdsapoteken) 
bedömer Apotekarsocieteten som problematisk. 

 
• Ett kostnadsansvar även från hälso- och sjukvården kräver en förändring i regleringen av E-

hälsomyndighetens finansiering, något som Apotekarsocieteten inte anser att remissen ger 
någon tydlig upplysning om. En mer utförlig bakgrunds- och konsekvensanalys om detta och 
dess effekter hade varit önskvärt. 

 
• Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs 

öppenvårdsapoteken, ska stå för hela finansieringen av NLL. Apotekarsocieteten föreslår därför 
en översyn av finansieringsmodellen och att parterna involveras i denna för att hitta alternativa 
och kompletterande lösningar för finansiering av NLL.  
 

• Apotekarsocieteten vill även lyfta frågan om att, mot bakgrund av den rådande corona covid-19 
krisen, eventuellt skjuta fram lagen om nationell läkemedelslista från 1 juli 2020 till ett senare 
datum. Det är viktigt att implementeringen av NLL har förutsättningar att genomföras på ett bra 
sätt för att uppnå en förbättrad läkemedelsanvändning för patienter. Såväl hälso- och 
sjukvården som öppenvårdsapoteken förväntas vara under stor press en tid framöver, vilket 
innebär att förutsättningarna för detta kan påverkas. Att implementera nya lagar och processer 
mitt i ett krisläge behöver inte vara fel, men Apotekarsocieteten rekommenderar att någon form 
av riskanalys avseende detta genomförs. 
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Vänliga hälsningar  
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