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Förslag till föreskrifter (HSLF-FS:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek, förslag 
till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om 
detaljhandel vid öppenvårdsapotek samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning 
 
 
Sammanfattning 
 
Distanshandel med läkemedel  

- är viktigt att ha möjlighet till, framför allt för boende i glesbygd, 
- var under pandemin ett viktigt alternativ till fysiskt apoteksbesök, 
- ska vara enkel, det vill säga möjligheten till leverans direkt hem är viktig, 
- ska ha samma krav på säkerhet som detaljhandel från öppenvårdsapotek. 

 
Det föreligger ett behov av att förtydliga kraven på distanshandel med läkemedel, 
framför allt distanshandel med receptläkemedel, att utveckla säkerheten i 
distribution av läkemedel till konsument samt att införa krav på 
säkerhetskontroller vid samtidigt inköp av receptbelagda och receptfria läkemedel 
 
SPF Seniorerna stöder inte Läkemedelsverkets förslag om krav på dokumentation 
av överlämnande, vilket i praktiken tar bort möjligheten till leverans via varubrev. 
 
 
Allmänt 
 
Distanshandel med läkemedel 
 
Distanshandel med läkemedel används främst i de fall man inte har ett akut behov av 
läkemedel, eftersom det alltid tillkommer en viss tid för bland annat transport. Under 
pandemin utgjorde möjligheten till distanshandel ett bra alternativ att köpa sina 
läkemedel, utan att behöva lämna hemmet med den risk för exponering av smitta som 
det innebar.  
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I samband med köpet väljer man på vilket sätt man önskar få läkemedlen levererade. 
Man kan till exempel välja att få det levererat till ett utlämningsställe eller hem i 
brevlådan i den mån försändelsen går som varubrev. Att få det hemlevererat är för 
många i glesbygd ett givet alternativ.  
 
Det förslag på dokumentation av överlämnade kan riskera att patienten blir utan sitt 
läkemedel, då det kan vara svårt att passa viss tid.  De eventuella riskerna med att hänga 
påsen på dörren är inte dokumenterade. 
 
 
Beställning av receptbelagda och receptfria läkemedel vid samma tillfälle 
 
Det är bra att krav ställs på att en farmaceut ska kontrollera om receptfria läkemedel är 
lämpliga tillsammans med receptbelagda, då en kund samtidigt beställer dessa via 
distanshandel. Även om detta krav förvisso inte finns för fysiska apotek där man först 
hämtar ut receptläkemedel och sedan köper receptfria läkemedel. Receptfria läkemedel 
kan dessutom köpas i annan handel, där ingen kontroll sker. Men i det fall man 
samtidigt köper både och, är det givet att kontroll ska göras. Farmaceuten kan inte 
blunda för den eventuella risk som kan uppstå. 
 
Kravet på att göra motsvarande kontroll vid köp av enbart receptfria läkemedel är inte 
motiverat, då köp kan göras när som helst och var som helst i annan handel. 
 
 
Möjlighet till leverans av receptbelagda läkemedel via brev 
 
För många boende i glesbygd medför leverans av beställda receptläkemedel via brev ett 
enkelt och smidigt sätt att få tillgång till sina läkemedel. Receptfria läkemedel kan idag 
ofta inhandlas via andra kanaler än apotek. Det kan också vara långt till ett 
utlämningsställe i det fall leverans inte kan ske i brev. Riskerna med att lämna 
försändelsen utanför brevlådan är idag inte väl dokumenterade, men torde i relation till 
den stora mängd som levereras via distanshandel vara små. 
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