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Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 
föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och 
andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna 
 
 
Sammanfattning 
	
SPF Seniorerna anser att  

- apoteken utgör en viktig funktion i en god läkemedelsservice, och att 
- en god och jämlik läkemedelsservice måste finnas i hela landet. 

 
SPF Seniorerna stöder TLV:s förslag 

- att en höjning av handelsmarginalen för generiska receptläkemedel inom 
periodens vara-systemet är en viktig åtgärd för att vidmakthålla en god 
läkemedelsservice i hela landet. 

 
SPF Seniorerna avstår från att lämna synpunkter på storleken på höjningen av 
handelsmarginalen. 
 
 
 
Allmänt 
 
Apoteken utgör en viktig del av läkemedelsförsörjningen i hela landet och tillgången till 
den kompetens som finns på apoteken fyller en viktig funktion för en korrekt 
läkemedelsanvändning. SPF Seniorerna anser att det är av stor vikt att de fysiska 
apoteken finns väl spridda över hela Sverige för att uppnå en god och jämlik 
läkemedelstillgång. Det är därför angeläget att det finns ekonomiska förutsättningar att 
bedriva även små apotek i glesbygd. Handelsmarginalen på försäljning av 
receptläkemedel inom läkemedelsförmånen är viktig i det hänseendet.  
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2.2 TLV:s förslag till ändrad handelsmarginal 
 
SPF Seniorerna stöder TLV:s förslag att den ersättning som apoteken får för att 
expediera generiskt utbytbara läkemedel, det vill säga läkemedel som ingår i 
periodens vara-systemet, bör höjas. 
 
SPF Seniorerna anser att det är av stor vikt att upprätthålla en god läkemedelsservice i 
hela landet. En förutsättning för det är att det finns ekonomiska förutsättningar att 
bedriva apoteksverksamhet i såväl storstad som glesbygd. Handelsmarginalen på 
receptläkemedel inom periodens vara-systemet är en viktig komponent. I förslaget ges 
störst ökning till de apotek som har störst avstånd till närmsta apotek och större ökning 
till de fysiska apoteken i förhållande till e-handelsapoteken. Det anser vi vara en bra 
prioritering. 
 
 
2.10 Patienter 
 
SPF Seniorerna delar TLV:s bedömning att för de patienter som inte nått upp till taket 
för högkostnadsskyddet kommer det att medföra en höjning av egenavgiften.  
 
Eftersom förändringen endast kommer att drabba de som inte når maxbelopp för 
egenavgift, det vill säga de som inte redan har höga kostnader för receptläkemedel, är 
höjningen av egenavgift rimlig. Taket för högkostnadsskyddet föreslås ligga kvar på 
samma nivå för alla. Sammantaget hamnar höjningen, enligt TLV:s beräkning, på cirka 
en procent. 
 
 
 
I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också sakkunnig Thony Björk deltagit.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 


