
 

 
 

 

 

 

Till TLV 

 

 

Dnr: 22/2016 

 

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 

2016:xx) om tillämpningen av vissa regler vid expediering av läkemedel och andra 

varor inom läkemedelsförmånerna 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. 

 

Vi noterar att samråd skett med Sveriges Apoteksförening i frågan. Vi vill trycka på att 

vi gärna är behjälpliga i denna och andra frågeställningar som rör farmaceutfrågor.  

 

Saken gäller att TLV har identifierat vissa oklarheter rörande hur stor mängd läkemedel 

och andra varor som får expedieras med förmån samt uttagsfrekvensen. 

 

TLV föreslår, i korthet, att: 

 Om patienten har två eller fler recept på samma substans, får endast läkemedel 

från ett av dessa recept hämtas ut med förmån. 

 Om patienten har två eller fler recept på samma substans måste 2/3 av 

förbrukningstiden från förra uttaget ha förflutit för att patienten ska kunna hämta 

ut läkemedel inom förmånen. Patienten kan alltså inte hämta ut 

förmånsberättigade läkemedel från något av de andra recepten.  

 

Detta gäller även andra varor inom förmånen såsom förbrukningsartiklar m.m. 

 

Apotekare och receptarier på apotek måste alltså kontrollera uttag bakåt i tiden, även 

sådana som ligger i den så kallade historiken. 

 

Vi vill återigen belysa den problematik som Sveriges Farmaceuter lyft i det att det 

fortfarande råder oklarhet i vad som ingår i apotekens uppdrag. Något vi också har 

framfört, inte minst till pågående Apoteksmarknadsutredning och huvudutredare Åsa 

Kullgren, är att det i dagsläget råder oklarhet exakt vad som ingår i apotekens uppdrag 

och den ekonomiska ersättning apoteken erhåller. Vad gäller informationsmängden så är 

den egentligen begränsad till att så långt som möjligt säkerställa att patienten kan ta sitt 

läkemedel på rätt sätt. Såvitt vi kan bedöma är det inte självklart att den utökade 

kontroll och informationsmängd som följer med TLV:s förslag ryms inom apotekens 

grunduppdrag. 

 

Även om det som TLV anför är gällande rätt som råder, medför förslagen ett betydande 

merarbete för apoteksfarmaceuter och frågan är i vilken utsträckning detta merarbete 



 

 

riskerar att påverka patientsäkerheten i slutändan? Redan idag tvingas legitimerad 

personal lägga stor del av kommunikationen på att upplysa patienter om utbytesregler 

och andra diskussioner av ekonomisk och administrativ karaktär vilket inte gagnar det 

egentliga uppdrag som borde ta huvuddelen av tiden – att säkerställa sig om att 

patienten kan ta sitt läkemedel på rätt sätt och informera utifrån varje individs behov. Vi 

önskar att denna problematik hade belysts, inte minst i konsekvensutredningen. 

Det förslag som TLV ger förutsätter också att apoteken har ändamålsenliga IT-stöd som 

hjälper farmaceuter att ta ett snabbt och korrekt beslut. Vi hade gärna sett något förslag 

kring en bred informationskampanj riktad mot allmänhet. 

 

En del som inte tas upp alls i förslaget är den handel med receptbelagda läkemedel som 

sker via nätbaserade apotek. I dagsläget kan patienten välja själv mellan sina recept när 

hen beställer via internet. Vilka blir konsekvenserna för apotekare och receptarier som 

arbetar i en helt internetbaserad miljö? Har de med säkerhet IT-stöd som stöttar det 

förslag som TLV ger? Det är också viktigt att kunden/patienten får en tydlig signal om 

att hen inte kan hämta ut på grund av att reglerna inte tillåter detta på grund av för tidigt 

uttag. Detta kan kräva förändringar i redan befintliga tekniska system och med det höga 

kostnader. Detta i sin tur kan resultera i olika förutsättningar för patienter som väljer att 

hämta ut sina läkemedel på apotek, kontra patienter som väljer att beställa sina 

läkemedel via e-handel. 

 

Dessutom hade vi gärna sett en diskussion rörande den problematik som kommer att bli 

fallet hos patienter som väljer att ha pappersrecept istället för elektroniska recept. 

Pappersrecept har farmaceuten ingen eller mycket små möjligheter att kontrollera. Eller 

är tanken att man då ska gå in i Läkemedelsförteckningen för att kontrollera datum för 

tidigare uttag? TLV:s förslag kan därmed leda till att betydligt fler patienter än som är 

fallet idag väljer pappersrecept istället för elektroniska recept. 

 

Ett annat problem rör alla de recept där förskrivaren skriver enligt ordination eller andra 

doseringstexter där daglig dos är omöjlig att uppskatta, och därmed faller möjligheten 

för farmaceuten att kontrollera möjligheten att hämta ut inom förmånen. 

 

Vi ser inte något resonemang rörande förskrivares roll. Rimligen skulle problemen 

minska om det endast var ett giltigt recept i omlopp hela tiden. Vi bejakar dock den 

problematik som föreligger i och med att förskrivare inte alltid har tillgång till all 

information som krävs för att ta ställning till om tidigare recept finns förskrivet. På sikt 

hoppas vi att denna problematik kommer att minska betydligt i och med införande av 

Nationell Läkemedelslista. Vi förväntar oss också att detta innebär att 

kontrollfunktionen i högre grad förflyttas till förskrivare så att farmaceuter på apotek 

avlastas denna uppgift och att därmed de allmänna råden uppdateras. 

 

Sammanfattning 

Ett förtydligande av regler är välkommet. Att apotek agerar på samma sätt är förstås en 

grundförutsättning för jämlik vård. Vi ser dock uppenbara svårigheter att rent praktiskt 

genomföra de förändringar som föreslås. Vi önskar en grundligare utredning och 

konsekvensanalys innan ovan nämnda förslag beslutas. Förslagsvis i samråd med oss. 
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