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Utkom från trycket
den 7 juli 2015

utfärdad den 25 juni 2015.
Regeringen föreskriver att 1 och 9 §§ förordningen (2009:659) om handel
med läkemedel ska ha följande lydelse.
1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2009:366)
om handel med läkemedel. De termer och uttryck som används i lagen har
samma betydelse i denna förordning.
9 §1 Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt
2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska tillhandahålla de
läkemedel och varor som anges i 2 kap. 6 § 3 i samma lag så snart det kan
ske.
Om läkemedlet eller varan inte finns på öppenvårdsapoteket, ska tillhandahållandet ske inom 24 timmar från det att konsumenten efterfrågade
läkemedlet eller varan med undantag för om
1. läkemedlet eller varan inte finns för beställning hos leverantör,
2. konsumenten efterfrågar läkemedlet vid en tidpunkt som innebär att
leverans till öppenvårdsapoteket inte kan ske inom 24 timmar,
3. det är lång transportsträcka till öppenvårdsapoteket,
4. öppenvårdsapoteket inte har öppet nästföljande dag,
5. det är ett läkemedel som
a) enligt 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas
utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller en
registrering för försäljning, eller
b) omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen, eller
6. det finns andra beaktansvärda skäl.
Är det fråga om situationer som anges i andra stycket 1–6 får den tid som
anges i andra stycket inte överskridas med mer än vad som är nödvändigt för
att läkemedlet eller varan ska kunna tillhandahållas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
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