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Remiss: Tillfälliga föreskrifter om omfördelning av läkemedel mellan apotek
(HSLF-FS 2020_xx)
Unionen har ombetts att lämna ett remissyttrande om tillfälliga föreskrifter om omfördelning av läkemedel mellan apotek. Föreskrifterna är redan beslutade den 15
april 2020 då Läkemedelsverket har utnyttjat en möjlighet i 4 § andra stycket förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Detta ger myndigheten befogenhet att ta beslut innan remiss.
Läkemedelsverket har gjort bedömningen att det under den rådande pandemin av
Covid-19 råder risk för att bristsituationer kan uppstå när det kommer till vissa läkemedel, därför skulle det kunna uppstå en fara för liv och hälsa om föreskrifterna
inte finns på plats. Föreskrifterna träder i kraft när de är utkomna i tryck och upphör att gälla den 31 december 2020.

Unionens ställningstagande
Unionen anser att alla har rätt till läkemedel oavsett ekonomiska resurser samt att
det ska finnas tillgång till apotek och läkemedel oavsett var man bor. Under den rådande pandemin har vi sett hur logistikkedjor har störts och hur sjukvården utsatts
för stora prövningar.
De behov som uppstår under den här situationen kan vara oförutsägbara och ojämnt
fördelade. Tillgången till läkemedel kan för många vara en fråga om liv och död.
Därför är Unionen positiv till Läkemedelsverkets nya föreskrifter. Det är viktigt att
öppenvårds- och sjukhusapotek under den rådande pandemin har möjlighet att omfördela läkemedel mellan sig utifall det uppstår lokal brist och tillgången inte går
att säkra via normala beställningsvägar.

Föreskrifterna i korthet
Föreskrifterna ska tillämpas om det uppstår ett behov av att omfördela läkemedel
som finns i lager på öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek. Ett krav för att omfördelning får ske är det inte går att tillgodose behovet genom normala logistiska kanaler. Det är Läkemedelsverket som beslutar vilka läkemedel som omfattas av föreskriften.

Läkemedel som omfördelas ska vara kuranta, det ska kontrolleras av farmaceut på
både det överförande och mottagande apoteken, överföringen ska dokumenteras
och transporten ska ske på ett säkert sätt som inte påverkar läkemedlets kvalitet.

Konsekvenser
Läkemedelsverket har upprättat en konsekvensutredning gällande de nya föreskrifterna. Föreskrifterna som Läkemedelsverket har beslutat innebär inga tvingande åtgärder för apoteken då de inte innebär några krav att omfördela, bara möjligheten
att omfördela.
I samband med omfördelning kan vissa kostnader uppstå för transport och administration. Man bedömer att omfördelning i de flesta fall borde kunna hanteras
inom befintliga distributionskanaler. Det medför dock ingen ökad kostnad för patient om läkemedlet ingår i läkemedelsförmånerna, då endast fastställt inköpspris får
tas ut av det överförande apoteket och fastställt försäljningspris gäller för det mottagande apoteket.
Utöver den extra kostnaden för transport och administration ser inte Läkemedelsverket några större konsekvenser.
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