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E-hälsomyndighetens föreskrifter
om avgifter för den som har tillstånd att driva
öppenvårdsapotek;
beslutade den 8 april 2021.
E-hälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (2021:67) om nationell läkemedelslista.

Tillämpningsområde
1 § I dessa föreskrifter ges bestämmelser om de avgifter som
E-hälsomyndigheten med stöd av 10 kap. 1 § lagen (2018:1212) om
nationell läkemedelslista får ta ut av den som har tillstånd att bedriva
öppenvårdsapotek.

Definitioner
2 § Med receptorderrad avses i dessa föreskrifter förskrivet läkemedel i en viss styrka och form, eller annan förskriven vara, som
expedieras vid ett och samma tillfälle.
De termer och uttryck i övrigt som används i föreskrifterna har
samma betydelse som i
– läkemedelslagen (2015:315), och
– lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Avgifternas storlek
3 § Den som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska betala
en avgift på 2,10 kr för varje receptorderrad som gäller
1. ett receptförskrivet humanläkemedel,
2. en sådan förskriven vara som avses i 18 § 1 lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.,
3. en sådan förskriven vara som avses i 18 § 2 eller 3 lagen om läkemedelsförmåner m.m. och som ingår i läkemedelsförmånerna, eller
4. en sådan förskriven vara som avses i 20 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.
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För läkemedel och andra varor som dosdispenseras ska dock avgiften
i stället betalas per läkemedels- eller varuförpackning som har förbrukats i dosdispenseringen. Avgiften ska tas ut från tillståndshavaren för
det öppenvårdsapotek som har utfört dosdispenseringen.
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021.
2. Genom föreskrifterna upphävs E-hälsomyndighetens föreskrifter
(TLVFS 2014:5) om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen.
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