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Frågor och svar om
2012 års översyn av apotekens handelsmarginal
1. Vilket uppdrag har TLV för apoteksmarknaden med
handelsmarginalen?
Avsikten med apotekens handelsmarginal är att ge apotekskunderna
tillgång till receptbelagda läkemedel och god service på apotek till så låg
kostnad som möjligt för skattebetalaren.
2. Vad var syftet med TLV:s översyn av apotekens handelsmarginal?
Syftet var att säkerställa att handelsmarginalen bidrar till att målen för
den omreglerade apoteksmarknaden kan uppfyllas: tillgång till
receptbelagda läkemedel och god service på apotek till så låg kostnad som
möjligt för skattebetalaren.
3. Varför höjde TLV handelsmarginalen 2009?
Inför omregleringen av apoteksmarknaden 2009 höjde vi
handelsmarginalen för att stimulera marknaden och därigenom bidra till
att målen för apoteksmarknadens omreglering kunde infrias.
4. Vad har TLV kommit fram till i 2012 års översyn?
Vi har fått över 300 nya apotek, längre öppettider och en mångfald av
aktörer. Samtidigt har inte försäljningen av receptbelagda läkemedel ökat
– det är med andra ord fler apotek som delar på samma kaka. Trots detta
uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat. Därför finns det ingen
anledning att ändra nivån på den ersättning apoteken får för att sälja
receptbelagda läkemedel. Den extra ersättning som apoteken fick i
samband med omregleringen har dock blivit något lägre än beräknat.
Därför blir det vissa ändringar för hur handelsmarginalen betalas ut.
Vi bedömer att apoteksmarknaden kommer fortsätta utvecklas. Vi räknar
med att apotek kommer att läggas ned i överetablerade områden,
exempelvis i storstäderna. Samtidigt kommer nya apotek att öppna på
andra platser i landet. Det kan också förekomma att mindre aktörer
stänger, att apotek slås ihop för att få stordriftsfördelar och att större
apotekskedjor startar egen distributionsverksamhet för att få större
kontroll över varukedjan.
5. Blir det några förändringar efter TLV:s översyn?
Vi har kommit fram till att behålla nivån på den ersättning apoteken får
för att sälja receptbelagda läkemedel. Den extra ersättning som apoteken
fick i samband med omregleringen har dock blivit något lägre än
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beräknat. Därför blir det vissa ändringar för hur handelsmarginalen
betalas ut.
6. Hur mycket skattemedel går varje år till apotekens handelsmarginal?
Drygt 4 miljarder kronor betalas varje år till apotekens handelsmarginal.

