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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av Ehälsomyndighetens förslag till föreskrifter (TLVFS 2014:X) om avgift av
öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen.
TLV önskar lämna följande synpunkter på förslaget.
Konsekvensutredningen
I föreliggande konsekvensutredning har E-hälsomyndigheten angivit att de skäl som
TLV anförde 2013, som skäl för höjningen av avgiften, fortfarande kvarstår. Även om
TLV föregående år angav att Apotekens Service AB inför ombildningen till myndighet
skulle ges rimliga möjligheter för en avgiftsnivå som är hållbar på längre sikt vore det
önskvärt att i konsekvensutredningen utveckla grunderna för bedömningen att
avgiften även fortsatt ska vara på den nivån. Detta skulle till exempel kunna göras
genom en redovisning av delar av budgeten för apoteksaktörerna för 2014
tillsammans med budgeterade receptorderrader m.m., en utveckling av hur status är i
de förhållanden som angavs i föregående års konsekvensutredning eller med
eventuella nya förhållanden som har påverkan på den avgift apoteksaktörerna
betalar.
För att ge myndigheten underlag att ta ställning till justering av avgiftsnivån krävs
någon form av kontinuerlig uppföljning under året och t.ex. årliga översyner. Hur
detta ska göras framgår emellertid inte av konsekvensutredningen.
I TLV:s uppdrag ingår att följa apoteksmarknadens utveckling. Den påverkan som
avgiften till E-hälsomyndigheten har, ingår bland de faktorer TLV har att beakta när
apotekens handelsmarginal ska fastställas. TLV anser därför, att det är angeläget att
grunderna för apotekens framtida avgifter till E-hälsomyndigheten ges en mer
uttömmande beskrivning.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Sofia Wallström.
Föredragande har varit utredare Eva Finder. Vid den slutliga handläggningen har
chefsjurist Leif Lundquist och avdelningschef Inger Erlandsson deltagit.
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