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Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 14 § 15 förordningen 
(2009:659) om handel med läkemedel att föreskrifterna (HSLF-FS 
2020:20) om omfördelning av läkemedel mellan apotek, som gäller 
till och med den 31 december 2020, ska fortsätta att gälla till och med 
den 31 december 2021. 
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Dnr 3.1.1-2020-099345 
            

Förlängd giltighetstid för Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2020:20) om omfördelning av läkemedel mellan apotek  

Problemet och vad som ska uppnås 
Med anledning av utbrottet av covid-19 som pågått sedan det första kvartalet 2020 har det 
funnits, och finns det fortsatt, anledning att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att så 
långt möjligt säkerställa läkemedelsförsörjningen vid befarad längre tid med 
leveransstörningar.  
 
Läkemedelsverket har identifierat att det i den rådande situationen kan finnas behov av att 
tillfälligt tillåta en omfördelning av läkemedel mellan apotek, något som inte är tillåtet i ett 
normalläge. Om ett läkemedel, som på grund av leveransproblem inte går att beställa på 
vanlig väg genom en partihandelsaktör, finns i lager på ett visst öppenvårdsapotek eller 
sjukhusapotek kan det behöva föras över till andra öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek som 
saknar läkemedlet. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2020:20) om omfördelning av 
läkemedel mellan apotek har till syfte att möjliggöra en sådan omfördelning. Eftersom 
föreskrifterna är avsedda att lösa bristsituationer som kan uppstå under det pågående utbrottet 
av covid-19 är de tidsbegränsade att gälla till och med den 31 december 2020. Föreskrifterna 
har tillämpats och de läkemedel som efter beslut av Läkemedelsverket får omfördelas under 
förutsättningarna som anges i föreskrifterna finns publicerade på Läkemedelsverkets 
webbplats i anslutning till föreskrifterna (https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-
regler/foreskrifter/2020-20).  
 
Eftersom spridningen av covid-19 fortfarande pågår i övriga världen och i Sverige, och det 
dessvärre inte kan förutses att denna kommer att ha upphört den 31 december 2020, finner 
Läkemedelsverket att det finns skäl att förlänga föreskrifternas giltighetstid. 
Läkemedelsverket föreslår att giltighetstiden förlängs med tolv månader, till och med den 31 
december 2021. Läkemedelsverket har övervägt en kortare tids förlängning men gör 
bedömningen att det medför en säkrare hantering att besluta om en eventuellt för lång 
giltighetstid i förhållande till längden av utbrottet av covid-19. Om utbrottet och dess effekter 
för läkemedelsförsörjningen klingar av före den 31 december 2021 kan föreskrifterna istället 
upphävas. En kortare förlängning av giltighetstiden medför en ökad risk för att giltighetstiden 
löper ut innan situationen är tillräckligt säker avseende läkemedelsförsörjningen och kan i 
värsta fall leda till avbrott i möjligheten till nödvändig omfördelning av läkemedel. 
 
Vad gäller konsekvenser som föreskrifterna kan medföra hänvisar Läkemedelsverket till den 
konsekvensutredning som remitterades tillsammans med föreskrifterna i ärende med dnr 
3.1.1-2020-032967 eftersom konsekvenserna av förlängningen inte förutsätts blir några andra 
än de som presenteras där. Konsekvensutredningen finns med som bilaga i detta 
remissutskick. Något ikraftträdande är inte aktuellt för denna föreskriftsändring då den enbart 
innebär att föreskrifterna äger fortsatt giltighet efter den 31 december 2020. 
 
 
Kontaktpersoner för denna ändringsföreskrift: 
Gustav Sjöstrand   Pernilla Lötberg 
Apotek och receptfri detaljhandel  Rättsenheten 
 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2020-20
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2020-20
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Dnr 3.1.1-2020-032967 
            

Konsekvensutredning gällande nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:XX) om 
omfördelning av läkemedel mellan apotek  
 

1. Problemet och vad som ska uppnås 
Med anledning av utbrottet av covid-19 under första kvartalet 2020 finns det anledning att se 
över vilka åtgärder som kan vidtas för att så långt möjligt säkerställa läkemedelsförsörjningen 
även vid en befarad längre tid med leveransstörningar.  
 
Läkemedelsverket har redan sedan tidigare tillfälligt ändrat praxis för vad som gäller när ett 
apotek tillfälligt tvingas hålla stängt under pandemin. Om stängningen inte endast beräknas 
vara kortvarig kan det under vissa förutsättningar vara tillåtet att överföra läkemedel från det 
stängda öppenvårdsapoteket till ett annat öppenvårdsapotek med samma tillståndshavare. 
Information om vad som då ska säkerställas framgår på Läkemedelsverkets webbplats.  
 
Läkemedelsverket har identifierat att det i den rådande situationen kan finnas ytterligare 
behov av att tillfälligt tillåta en omfördelning av läkemedel mellan apotek, något som inte är 
tillåtet i ett normalläge. Om ett läkemedel, som på grund av leveransproblem inte går att 
beställa på vanlig väg genom en partihandelsaktör, finns i lager på ett visst öppenvårdsapotek 
eller sjukhusapotek kan det behöva kunna föras över till andra öppenvårdsapotek eller 
sjukhusapotek som saknar läkemedlet. De remitterade föreskrifterna har till syfte att 
möjliggöra en sådan omfördelning. Detta ska vara möjligt utan att ett apotek är stängt och ska 
inte heller begränsas till omfördelning av läkemedel inom samma apotekskedja.  
 
Omfördelning får endast ske av de läkemedel som Läkemedelsverket särskilt har beslutat om. 
Beslut fattas utifrån att Läkemedelsverket konstaterat att det råder brist på läkemedlet. Det 
finns dock ingen begränsning i föreskrifterna för hur många olika läkemedel föreskrifterna 
ska gälla eller någon begränsning till vissa kategorier av läkemedel för vilka omfördelning ska 
vara tillåten. Läkemedelsverket kommer att besluta vilka läkemedel som får omfördelas 
utifrån hur behovet ser ut. Det finns en beredskap på Läkemedelsverket för att snabbt kunna 
fatta sådana beslut. Vilka läkemedel som omfattas av föreskrifterna kommer att publiceras på 
Läkemedelsverkets hemsida. Eftersom det skulle kunna uppstå tillfälliga lättnader i bristen av 
ett läkemedel, t.ex. genom att det tillfälligt går att beställa enligt vanliga rutiner igen, anges i 
föreskrifterna att läkemedel i första hand ska beställas genom vanliga rutiner. Att de vanliga 
beställningsrutinerna inte är tillräckliga är dock också en omständighet som 
Läkemedelsverket kommer att beakta inför beslutet att ett läkemedel ska omfattas av 
föreskrifterna. 
 
I föreskrifterna anges även vad som ska uppfyllas vid överföring av läkemedel mellan apotek 
för att säkerställa spårbarhet och läkemedlens kvalitet. Varje omfördelning behöver 
dokumenteras för att möjliggöra spårbarhet, för utövande av egenkontroll och 
Läkemedelsverkets tillsyn över de vidtagna åtgärderna. Den som bedriver verksamheten ska 
också, efter Läkemedelsverkets begäran, kunna lämna uppgifter om vilka läkemedel som har 
omfördelats med stöd av föreskrifterna.   
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Det bör särskilt påpekas att den möjlighet till omfördelning som föreskrifterna ger är helt 
frivillig för apoteken att utnyttja. 
 
Eftersom det när som helst kan uppstå en bristsituation som gör att de remitterade 
föreskrifterna behöver utnyttjas behövde de beslutas så snart som möjligt. Då avsaknaden av 
föreskrifterna skulle kunna innebära en fara för liv och hälsa, har 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. Föreskrifterna beslutades den 15 april 2020. 
 

2. Alternativa lösningar 
Läkemedelsverket bedömer att något alternativ till bindande regler i form av föreskrifter inte 
finns för föreslagna bestämmelser. 
 

3. De som berörs av regleringen 
De som berörs av de föreslagna reglerna är de som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek 
samt vårdgivare med sjukhusapotek. 
 

4. Bemyndiganden 
Bemyndigandet för de föreslagna föreskrifterna finns i 14 § 14 förordningen (2009:659) om 
handel med läkemedel.  
  

5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
Läkemedelsverket gör bedömningen att de föreslagna föreskrifterna kan medföra kostnader 
för den som bedriver öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek. Det föreskrivs inget krav på att 
omfördela läkemedel men om möjligheten utnyttjas och läkemedel ska transporteras mellan 
apotek medför genomförandet av transporten en kostnad. Det medför även administrativa 
kostnader till följd av föreslagna dokumentationskrav för både överförande och mottagande 
apotek.  
 
I många fall kommer transporter sannolikt att kunna göras med hjälp av upparbetade 
distributionskanaler. I vissa fall kan mer brådskande transporter innebära att ett avtal behöver 
upprättas med en transportör, i synnerhet när det gäller läkemedel som kräver t.ex. kyl- eller 
frysförvaring. Även att upprätta ett sådant avtal kan vara förenat med kostnader.  
 
För öppenvårdsapotek som redan bedriver distanshandel bör en omfördelning av läkemedel i 
många fall kunna omfattas av samma hantering som distanshandelsförsändelser.  
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har vid underhandssamråd framfört följande. 
Beträffande läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och överförs till ett 
öppenvårdsapotek gäller prissättningsreglerna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. Det innebär att reglerna om att tillämpa fastställt inköpspris och försäljningspris gäller 
för det mottagande öppenvårdsapoteket. Det överförande apoteket får därmed endast ta ut det 
fastställda inköpspriset från det mottagande öppenvårdsapoteket för förmånsläkemedel som 
överförs. 
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Läkemedelsverket kan inte närmare bedöma tidsåtgång eller kostnader förknippade med att 
omfördela läkemedel då dessa kommer att vara beroende av flera faktorer såsom vilka 
mängder läkemedel som ska omfördelas, vilka förvaringsbetingelser som gäller för 
läkemedlen och hur skyndsamt omfördelningen behöver ske.  
 
De krav som följer av föreskrifterna är nödvändiga för att säkerställa att även ett läkemedel 
som omfördelats går att spåra hela vägen fram till att det utlämnats till en slutkonsument, och 
att läkemedlens kvalitet inte försämras av de åtgärder som följer av omfördelningen.  
 

6. Överensstämmelse med EU-lagstiftning  
Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskriftsändringarna är icke-diskriminerande, 
proportionerliga och nödvändiga att genomföra för att säkerställa folkhälsan. 
 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda informationsinsatser  
Föreskrifterna bör träda ikraft så snart som möjligt för det fall en situation som innebär att de 
bör kunna tillämpas inträffar. Ikraftträdandet innebär inte att någon aktör omedelbart måste 
vidta åtgärder för att inrätta sig efter vad som föreskrivs och ett snabbt ikraftträdande drabbar 
därför inte någon enskild. Läkemedelsverket har vid beaktande av detta beslutat att 
föreskrifterna träder i kraft den dag de utkommer från tryck.  
 
För att föreskrifterna faktiskt ska kunna börja tillämpas krävs att Läkemedelsverket också 
beslutar att ett läkemedel får omfördelas (se 2 § i de föreslagna föreskrifterna).  
 

8.  Effekter för företag 
Det finns för närvarande ca. 1460 öppenvårdsapotek. De nya föreskrifterna gäller för samtliga 
öppenvårdsapotek, både de som ingår i apotekskedjor och de som drivs av enskilda aktörer. 
Föreskrifterna medger att även sjukhusapotek som inte är förlagda till öppenvårdsapotek kan 
omfördela läkemedel. Det är för närvarande tre vårdgivare som har valt att inom ramen för 
sjukhusens läkemedelsförsörjning ordna sjukhusapotek i egen regi. Läkemedelsverket gör 
bedömningen att föreskrifterna inte får effekter utöver de som anges under avsnitt 5.  
 

9.  Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag 
De kostnader som Läkemedelsverkets föreslagna föreskrifter kommer att medföra framgår av 
punkten 5 ovan.  
 

10.  Andra kostnader och förändringar för företag 
De ändringar som Läkemedelsverket föreslår bör inte leda till att aktörerna belastas med andra 
kostnader än de som angetts ovan. Läkemedelsverket bedömer att företagen inte behöver vidta 
några ytterligare förändringar av verksamheten än de som redogjorts för ovan. 
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11.  Konkurrensförhållanden för företag 
Enligt Läkemedelsverkets bedömning medför förslagen ingen påverkan på 
konkurrensförhållandet mellan berörda företag.  
  

12.  Om särskild hänsyn behöver tas till små företag 
Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte innebär att det behöver tas 
någon särskild hänsyn till små företag.  
 

13.  Effekter för kommuner eller regioner eller förändringar av 
kommunala befogenheter och skyldigheter 

Föreskriftsändringen bedöms inte medföra sådana effekter och förändringar som anges i 
8 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. 
 

14.  Kontaktpersoner 
Nedanstående kontaktpersoner kan nås på telefonnumret 018-17 46 00 och på 
e-postadressen registrator@lakemedelsverket.se 
 
Malin Eklöf 
Apotek och receptfri detaljhandel 
 
Gustav Sjöstrand 
Apotek och receptfri detaljhandel  
 
Pernilla Lötberg 
Rättsenheten 
 
    
 

mailto:registrator@lakemedelsverket.se


 

 
Sändlista  
 Dnr: 3.1.1-2020-099345 
Remissinstans 
Apotekarsocieteten 
E-hälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
Föreningen för Generiska Läkemedel 
Inspektionen för vård och omsorg 
Jordbruksverket 
Kommerskollegium 
LIF – de forskande läkemedelsföretagen 
Läkemedelshandlarna 
Oriola AB 
Socialstyrelsen 
Sveriges Apoteksförening 
Sveriges Farmaceuter 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Sveriges Oberoende Apoteksaktörers 
Förening, SOAF 
Tamro AB 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
Unionen/Farmaci och hälsa 
Vårdföretagarna  
Landstinget Blekinge 
Landstinget i Dalarna  
Landstinget i Gävleborg 
Landstinget i Jönköpings län 
Landstinget i Kalmar län 
Landstinget i Kronoberg 
Landstinget i Sörmland 
Landstinget Värmland 
Landstinget Östergötland 
Region Jämtland Härjedalen 
Region Uppsala 
Region Västmanland 
Region Västernorrland 
Region Norrbotten 
Region Gotland 
Region Skåne 
Region Halland 
Stockholm läns landsting 
Västerbotten läns landsting 
Västra Götalandsregion 
Örebro läns landsting 

 
För kännedom:  
Socialdepartementet, 103 33 Stockholm 
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