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Yttrande över remiss DS 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor 
för vård och apotek 
(S2012/4270/FS) 

 

TLV har tagit del av remissen och ser positivt på det framlagda förslaget att ombilda 

Apotekens Service AB till en myndighet.  

 

TLV har i tre års tid beslutat om den avgift som apoteken betalar för 

registertjänsterna till Apotekens Service AB och vill i detta sammanhang förmedla 

våra erfarenheter från det uppdraget.  

Vi har sett att den ambitionsnivå, utifrån den tekniska kompetensen, som finns hos 

Apotekens Service inte alltid överensstämmer med de faktiska behoven som 

apoteksföretagen har. Infrastrukturen och informationsdatabasen ska dessutom finnas 

tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och icke diskriminerande villkor. 

Det är en utmaning att hitta en balans mellan ambitionsnivån och de faktiska 

behoven, som dessutom kan se olika ut hos apoteksaktörerna.  

 

Det framgår inte av den remitterade skrivelsen vilken serviceskyldighet beträffande 

information som ska gälla mot andra myndigheter. Det finns för närvarande två avtal 

upprättade mellan Apotekens Service AB och TLV. Det ena avtalet rör leverans av 

TLVs uppgifter om ”periodens vara” och priser och det andra avtalet avser 

Apotekens Service leverans av data. Dessa avtal kan behöva ses över då de praktiska 

förutsättningarna kan komma att ändras. För TLVs del är det nödvändigt att få 

tillgång till de uppgifter som är väsentliga för den verksamhet som bedrivs. TLV 

betalar i dagsläget även licensavgifter för att ta del av försäljningsdata från apoteken. 

Detta för att kunna fullgöra TLVs uppdrag såsom t.ex. omprövningar av läkemedel 

inom läkemedelsförmånerna.  

 

Beträffande Apotekens Service försäljning av statistik så härrör denna inkomstkälla 

från inlevererad data från apoteken som därefter bearbetats innan försäljning. Det 

kan behöva klargöras i vilken utsträckning apoteksaktörerna ska tillgodogöras 

åtminstone delar av det överskott som genereras. Detta då förslaget innebär att 

myndighetens statistikverksamhet inledningsvis finansieras på samma sätt som 

tidigare gjorts hos Apotekens Service.  
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Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande generaldirektör Anna Märta 

Stenberg. Föredragande har varit utredare Eva Finder. I handläggningen har 

avdelningschef Inger Erlandsson och jurist Ulrika Ternby deltagit.  
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