Tandsvårds- och läkemedels
förmånsverkets författningssamling
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
föreskrifter om avgift till Apotekens Service
Aktiebolag;

Utkom från trycket
den 8 juli 2009

beslutade den 1 juli 2009
Med stöd av 3 § förordningen (2009:625) om receptregister och 3 § förord
ningen (2009:626) om läkemedelsförteckning föreskriver Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket följande.

Tillämpningsområde
1 § I dessa föreskrifter ges bestämmelser om den avgift som Apotekens
Service Aktiebolag får ta ut av öppenvårdsapoteken med stöd av 25 § lagen
(1996:1156) om receptregister och 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsför
teckning.

Definitioner
2 § De termer och definitioner som används i läkemedelslagen (1992:859),
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., samt lagen (2009:366) om
handel med läkemedel har samma betydelse i dessa föreskrifter om inget
annat sägs. Därutöver förstås med receptorderrad förskrivet läkemedel i en
viss styrka och i en viss läkemedelsform eller annan förskriven vara, som
expedieras vid ett och samma tillfälle.

Avgiftens storlek
3 § Apotekens Service Aktiebolag får, med undantag för vad som följer av
andra stycket, av ett öppenvårdsapotek ta ut en avgift om 2,21 kr för varje
receptorderrad som avser:
a) ett receptförskrivet läkemedel för människor,
b) en förskriven vara som avses i 18 § 1 lagen (2002:160) om läkemedels
förmåner m.m.,
c) en förskriven vara som avses i 18 § 2 eller 3 lagen om läkemedelsför
måner m.m. och som ingår i läkemedelsförmånerna, eller
d) en förskriven vara som avses i 20 § lagen om läkemedelsförmåner
m.m.
Avgift enligt första stycket får inte tas ut för läkemedel och andra varor
som dosdispenseras.
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4 § För läkemedel och andra varor som dosdispenseras, får Apotekens Ser
vice Aktiebolag ta ut en avgift om 2,21 kr per läkemedels- eller varuförpack
ning som förbrukats i dosdispenseringen. Avgiften tas ut från det öppen
vårdsapotek som utfört dosdispenseringen.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2009.
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