
        

 

             

Tandsvårds- och läkemedels
förmånsverkets författningssamling 

TLVFS 2009:3 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 
föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och 

Utkom från trycket 

den 8 juli 2009 

andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna; 

beslutade den 1 juli 2009 

Med stöd av 4 a § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 

föreskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket följande. 

Tillämpningsområde 

1 § Med undantag för den begränsning som följer av andra stycket, ges i 

dessa föreskrifter bestämmelser om handelsmarginalen för läkemedel och 

andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. 

Dessa föreskrifter gäller inte för medicinska gaser. 

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 an

nat sägs. Därutöver förstås med: 

apotekens inköpspris det pris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsver

ket, med tillämpning av lagen om läkemedelsförmåner m.m., beslutat att öp

penvårdsapotek får köpa in läkemedel och varor för. Priset inkluderar leve

ranskostnader till det enskilda öppenvårdsapoteket. 

apotekens försäljningspris apotekens inköpspris med tillägg för handels

marginal enligt dessa föreskrifter. Av 4 § Tandvårds- och läkemedelsför

månsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning 

av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. framgår en särskild 

beräkningsgrund för ett alternativt försäljningspris. 

extemporeläkemedel ett icke standardiserat läkemedel som tillverkas av 

ett apotek för viss patient. 

Extemporeläkemedel 

3 § Apotekens inköpspris för extemporeläkemedel fastställs i särskild ord

ning av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket efter ansökan av det till

verkande apoteket. Priset beräknas utifrån kostnaden för de råvaror som in

går i läkemedlet och en ersättning för arbetet med att framställa läkemedlet. 

1 



                              

TLVFS 2009:3 Handelsmarginalen 

4 § Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan försäljningspris och in

köpspris för ett läkemedel eller en vara som ingår i läkemedelsförmånerna. 

5 § Handelsmarginalen bestäms utifrån att det i inköpspriset ingår den le

verans som behövs för att öppenvårdsapoteken ska kunna fullgöra sin till

handahållandeskyldighet enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 

Handelsmarginalen fastställs också utifrån att öppenvårdsapotek får retur

nera ett generiskt läkemedel med ett inköpspris som överstiger 300 kr per 

förpackning. Returer hanteras i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrif

ter. 

Apotekens försäljningspris 

6 § Apotekens försäljningspris för läkemedel, inklusive extemporeläkeme

del, samt för sådana varor som avses i 18 § 1 lagen (2002:160) om läkeme

delsförmåner m.m. beräknas enligt följande formel. 

Apotekens inköpspris Apotekens försäljningspris 

≤ 75,00 kr Apotekens inköpspris × 1,20 + 31,25 kr 

> 75,00 – 300,00 kr Apotekens inköpspris × 1,03 + 44,00 kr 

> 300,00 – 6 000,00 kr Apotekens inköpspris × 1,02 + 47,00 kr 

> 6 000,00 kr Apotekens inköpspris + 167,00 kr 

7 § Apotekens försäljningspris för varor som avses i 18 § 2 lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beräknas enligt följande formel. 

Apotekens inköpspris Apotekens försäljningspris 

≤ 47,35 kr Apotekens inköpspris x 1,362 + 4,00 kr 

> 47,35 – 4 500,00 kr Apotekens inköpspris x 1,108 + 16,00 kr 

> 4 500,00 kr Apotekens inköpspris + 502,00 kr + 0,01 × 
(Apotekens inköpspris – 4 500,00 kr) 

8 § Apotekens försäljningspris för varor som avses i 18 § 3 lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beräknas enligt följande formel. 

Apotekens inköpspris Apotekens försäljningspris 

≤ 47,35 kr Apotekens inköpspris x 1,402 + 3,36 kr 

> 47,35 – 4 500,00 kr Apotekens inköpspris x 1,106 + 17,36 kr 

> 4 500,00 kr Apotekens inköpspris + 494,36 kr + 0,01 × 
(Apotekens inköpspris – 4 500,00 kr) 
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2009.
 

Dessa föreskrifter ersätter tidigare fattade beslut om prisformler. 


TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

ANNA MÄRTA STENBERG 

Leif Lundquist 
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