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Apotekarsocietetens remissvar kring ”Läkemedelsverkets framställan 
om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet” 
(Dnr S2020/01067)” 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ca 4 900 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. 
 

Höjningar avseende öppenvårdsapotek och partihandel 
Apotekarsocieteten har inga generella åsikter vad gäller apoteksbranschens ekonomiska villkor. 
Däremot finns det delar i bakomliggande utredning där vi anser att utredningen är otydlig. Detta 
gäller bland annat motivering till att apoteken ska finansiera Läkemedelsverkets behov av ett 
nytt IT-stöd. Vi anser också att bakgrunden till den kostnadsfördelning som presenteras i 
utredningen är otydligt presenterad. Det är svårt att följa utredningens argument för att 
exempelvis partihandelns avgifter ska öka med just 55 procent och varför kostnadsökningarna 
är så ojämnt fördelade.  
 

Höjningar avseende sjukhusens läkemedelsförsörjning 
Apotekarsocieteten anser det vara rimligt att avgifterna höjs, men inte på det sätt som föreslås i 
remissen och inte procentuellt så mycket. 
Läkemedelsverkets balanserade underskott förväntas belasta regionernas ekonomi genom att 
man ”bakar in” tidigare underskott i framtida årsavgifter. Apotekarsocieteten anser att de nya 
årsavgifterna ska täcka förväntade kostnader för kommande perioder, inte betala ett underskott 
sedan tidigare.  
Om den förslagna förändringen ska genomföras anser Apotekarsocieteten att: 

• myndigheten bör utöka sina resurser för rådgivning och industridialog, i synnerhet om 
gällande förskrift kommer att förändras 

• en grundavgift per sjukvårdshuvudman tas ut och en lägre tilläggsavgift per 
tillkommande sjukhus i organisationen 

• den extra avgiften för extempore endast belastar det sjukhus där verksamheten bedrivs 
• myndigheten måste förtydliga ifall förändringen även innebär krav på att göra en 

anmälan per sjukhus eller om det fortfarande blir en anmälan per sjukvårdshuvudman 
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Höjningar avseende maskinell dosverksamhet 
Apotekarsocieteten anser att de föreslagna höjningarna avseende maskinell dosverksamhet för 
slutenvården är oskäliga. Här ser Apotekarsocieteten det som nödvändigt att ha en 
differentierad prissättning. Maskinell dosverksamhet för slutenvården, oavsett om det bedrivs 
av regionen i egen regi eller om man köper tjänst från extern part, bör ha en betydligt lägre 
prissättning än den föreslagna. Slutenvårdsdos är volymmässigt mycket mindre än den 
verksamhet som bedrivs vid dagens tre stora dosapotek. Avgiftsökningen riskerar att 
omöjliggöra för andra än de stora dosaktörerna att svara på upphandlingar och försvårar 
därmed konkurrensläget för en dynamisk marknad. Vi anser att det ska vara möjligt att bedriva 
verksamhet med maskinell slutenvårdsdos även i liten skala i närheten till vården. I en tid av 
tydlig brist på sjuksköterskor är slutenvårdsdos ett sätt att underlätta för den ansträngda 
sjukvården. Genom slutenvårdsdos minskar arbetsuppgifterna för sjuksköterskor med att dela 
ut medicin och det ger också en ökad kvalitet och patientsäkerhet i läkemedelshanteringen.  
Utvecklingen talar för mer slutenvårdsdos och möjligheten att bedriva maskinell slutenvårdsdos 
bör uppmuntras, inte försvåras. 
 

Övrig synpunkt 
Apotekarsocieteten vill också poängtera att de ökade avgifterna även påverkar apoteksaktörer 
med öppenvårdsapotekstillstånd som del av funktion sjukhusapotek inom regionaffären, dvs 
inom läkemedelsförsörjning till offentlig vård. 
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