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Till Läkemedelsverket 

Diarienummer Dnr 3.1.1-2020-032967 
 

Stockholm 2020-05-18 
 
 
 

Apotekarsocietetens remissvar kring ”Tillfälliga föreskrifter om omfördelning av 
läkemedel mellan apotek” (Dnr: 3.1.1-2020-032967) 
 
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. 
 
Apotekarsocietetens stödjer Läkemedelsverkets förslag att möjliggöra omfördelning av läkemedel. Vidare är 
Apotekarsocieteten införstådd med att Läkemedelsverket utnyttjat möjligheten i 4 § andra stycket 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning att skicka föreskrifterna med en 
konsekvensutredning på remiss efter att de beslutats. Trots detta vill Apotekarsocieteten lyfta följande; 
 
Mot bakgrund av den samhällsdiskussion beträffande krisberedskap som förs, kan det faktum att föreskriften 
endast gäller under utbrott av covid-19 vara begränsande. Än mer ändamålsenligt hade varit att skriva en 
”beredskapsföreskrift” som även öppnar upp för framtida behov då leveransproblem medför att det inte går att 
beställa läkemedel på vanlig väg genom en partihandelsaktör.  
 
Den första paragrafen i föreskriften skulle då kunna omformuleras till: ”Dessa föreskrifter ska tillämpas vid 
bedrivande av verksamhet vid öppenvårdsapotek och sjukhusapotek när det föreligger ett behov av att omfördela 
läkemedel under perioder då leveransproblem medför att det inte går att beställa läkemedel på vanlig väg genom 
partihandelsaktör”. 
 
Vänliga hälsningar  
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