Ändringar (slopad text överstruken, ny text med röd färg)
2.1.1 Anslutning till avtalen
Ett apotek kan anslutaansluter sig till systemet med direktersättningsförfarande genom att apotekaren personligen avger en skriftlig förbindelse till en FPA-enhet som handlägger redovisningar.
ApotekarenGenom samma förbindelse ansluter apotekaren sig till avtalet om förfrågningstjänsten, avtalet om förmedling av uppgifter i registret över yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården samt avtalet om förmedling av uppgifter om betalningsförbindelser i
anslutning till grundläggande utkomststöd genom en och samma förbindelse.
Förbindelsen avges så att bilaga 1 till avtalet om direktersättningsförfarande ifylls i två exemplar. Förbindelsen ska skickas till FPA minst 3 veckor innan apoteket tas över. Förbindelsen
fylls i och undertecknas av den apotekare som ansluter sig till avtalet och på FPA:s vägnar av
två representanter. Det ena originalexemplaret ges till apotekaren, det andra arkiveras på FPA.
Förbindelsen gäller så länge som personen utan avbrott är verksam som apotekare. Förbindelsen ingås då personen fått apotekstillstånd och vill ansluta sig till avtalet om direktersättningsförfarande. En ny förbindelse behöver ges bara när personen efter ett avbrott fortsätter
arbeta som apotekare eller villkoren i ovannämnda avtal har ändrats. FPA kan av motiverade
skäl vägra att godkänna förbindelsen.
I samband med förbindelsen ska apotekaren meddela FPA också namnen och OID-koderna
för sina apotek och filialapotek samt det apoteksprogram som används på apoteken.
Apotekaren ska lämna in en ändringsanmälan till den FPA-enhet som handlägger redovisningarnatill FPA när han eller hon







byter apotek
öppnar ett nytt filialapotek
slutar driva ett filialapotek
upphör helt att vara verksam som apotekare
byter ut det apoteksprogram som används på apoteket
avstår från förskottsbetalningar eller meddelar om ändringar som inverkar på säkerheter för förskottsbetalningar.

Ändringsanmälan ska skickas till FPA minst 3 veckor innan ändringen träder i kraft. Blanketten för ändringsanmälan är bilaga 5 till avtalet om direktersättningsförfarande. Läs mer om
avtalen mellan apotekaren och FPA.
I situationer där apotekaren blir fråntagen sin apotekslicens eller en ansvarig av någon annan orsak förordnas för apoteket för en längre tid än 3 månader ska den som utses till ansvarig vid behov ge en förbindelse. I dylika situationer ska apoteket utan dröjsmål ta kontakt
med FPA. Det som bestäms om apotekare i avtalen om direktersättningsförfarande gäller en
ansvarig som avgett en förbindelse i den utsträckning som motsvarar hans eller hennes uppgifter.
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Personer och inköp som omfattas av direktersättningsförfarandet
Direktersättningsförfarandet gäller personer som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen
och ersättningsgilla preparat som dessa personer blivit ordinerade för sjukdomsbehandling.
Dessutom gäller direktersättningsförfarandet vissa särskilt avtalade grupper av personer
som inte är försäkrade i Finland i enlighet med sjukförsäkringslagen, men för vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar eller som har rätt till sjukvård i sitt bosättningsland Finland.
(Beträffande kunder som inte är försäkrade i Finland, se punkt 3.1.3)
Direktersättningsförfarandet gäller även kontoköp. Preparat som ordinerats en enskild person
kan utlämnas till självriskpris också när de vid försäljningen förs på personens egen eller arbetsgivarens eller en privat sjukvårdsinrättnings räkning, eller på ett försäkringsbolags räkning
på basis av en privat försäkring.
Direktersättningsförfarandet gäller också läkemedelsinköp som gjorts av medlemmar i en arbetsplatskassa om apoteket och arbetsplatskassan har ingått avtal om tillämpning av direktersättningsförfarande (se bilaga 1).SF-anvisningen, bilaga 1).
Om en person är medlem i en arbetsplatskassa ansvarar arbetsplatskassan för läkemedelsersättningarna enligt sjukförsäkringslagen.
Apoteket ska i första hand ingå ett avtal med arbetsplatskassan så att en kund som
kassan ansvarar för kan få direktersättning på apoteket. Undantag: I situationer där
läkemedelsbehandlingen äventyras på grund av att kunden inte kan få direktersättning
på apoteket, kan apoteket bevilja direktersättning för inköpet trots att det saknas ett
avtal mellan arbetslöshetskassan och apoteket. Då ska apoteket från inköpet avlägsna den uppgift om arbetsplatskassa (nummerserie) som förmedlats via förfrågningstjänsten. Apoteket fakturerar FPA för den direktersättning som den beviljat
och kunden ansvarar själv för sökandet av en eventuell tilläggsförmån från arbetslöshetskassan.
Om kunden betalar hela inköpet själv ska han eller hon söka alla ersättningar hos arbetsplatskassan i efterhand. Då ska kunden ges en specifikation av läkemedelsinköpet. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

3.1.2 Ersättning enligt andra lagar
Direktersättningsförfarandet tillämpas inte i fall där apoteket avgiftsfritt expedierar läkemedel
till kunden på basis av någon annan lag än SFL och debiterarfakturerar en annan betalare.
Det kan vara fråga om bl.a. trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om skada ådragen i militärtjänst, lagen om olycksfall i militärtjänst, lagen om
smittsamma sjukdomar, lagen och förordningen om hälsovården inom försvarsmakten eller
civiltjänstlagen.
I oklara fall hänvisas kunden till FPA för att söka ersättning.
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5.1.1 Läkemedel som ordinerats av en läkare, tandläkare eller en sjukskötare med begränsad förskrivningsrätt
….
Europeiskt recept
Ersättningsförfarandet för läkemedelLäkemedelsersättningarna och direktersättningsförfarandet gäller också läkemedelpreparat som ordinerats av yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården i andra stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz som har rätt att utfärda recept, om läkemedlen uppfyller villkoren
för ersättning enligt sjukförsäkringslagen (56 a § i läkemedelslagen och Föreskrift 1/2020 av
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet).
Du kan lämna ut ett läkemedel med direktersättning mot ett recept som skrivits ut i ett annat
EU- eller EES-land eller i Schweiz om villkoren för ersättning enligt sjukförsäkringslagen uppfylls och
 tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter förmedlar information om att kunden har rätt till direktersättning och
 det utifrån anteckningarna i receptet står klart att läkemedlet är ordinerat för behandling
av sjukdom.
o Till exempel fertilitetsbehandling räknas inte alltid som behandling av en sjukdom.
I oklara fall ska du hänvisa kunden till FPA för att söka ersättning.
5.3.1.1

Läkemedelsmängd för 3 månader

….
Läkemedlets hållbarhet och läkemedelsmängd som kan ersättas på en gång
Hållbarheten för vissa läkemedelspreparat är begränsad efter att förpackningen öppnats. Exempel på sådana preparat är ögondroppar och insuliner. När man beräknar den läkemedelsmängd som kan lämnas ut med ersättning på en gång kan man vara tvungen att förutom doseringsanvisning och förpackningsstorlek beakta läkemedlets begränsade hållbarhet.
Exempel 1. Beräknat utifrån doseringsanvisningen räcker en 5 ml flaska med ögondroppar 50 dagar. En öppnad förpackning håller likväl endast 28 dagar. Sålunda kan
man till kunden lämna ut 3 flaskor med ögondroppar, det vill säga en läkemedelsmängd
som motsvarar 84 dagars behandling, på samma gång med ersättning.
Vissa preparat håller längre än en månad efter att förpackningen öppnats. Då lämnar man ut
en läkemedelsmängd som inte överskrider 100 dagars behandling till kunden.
Exempel 2. Beräknat utifrån doseringsanvisningen räcker en flaska med nässpray innehållande 140 doser i 70 dagar. En öppnad sprayflaska ska dock användas inom 2
månader efter att den öppnades första gången. Till kunden kan på samma gång lämnas ut en (1) sprayflaska innehållande en läkemedelsmängd som motsvarar 2 månaders, det vill säga 60 dagars behandling, med ersättning. Två sprayflaskor kan inte
lämnas ut eftersom det motsvarar en läkemedelsmängd för mer än 100 dagar. När
följande läkemedelssats ska lämnas ut med ersättning ska den begränsade hållbarheten beaktas. När man fastställer expedieringsintervallet för följande läkemedelssats
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kontrollerar man i det här fallet att den föregående expedieringen har motsvarat en
läkemedelsmängd för 60 dagar.
5.3.1.2

Läkemedelsmängd för 1 månad (dyrt läkemedel)

….

Exempel 4. Av originalpreparatet och de utbytbara preparaten finns bara en
förpackningsstorlek på marknaden
 Originalpreparatet kostar 1 100 euro och ett parallellimporterat preparat
900 euro.
 Om man expedierar originalpreparatet, kan man bara expediera en läkemedelsmängd som motsvarar en månads behandling eftersom det är fråga
om ett dyrt läkemedel.
 Om originalpreparatet byts ut till ett parallellimporterat preparat kan man
expediera en läkemedelsmängd som motsvarar 3 månaders behandling,
eftersom det inte är fråga om ett dyrt läkemedel.
Exempel 5. Av originalpreparatet och/eller de utbytbara preparaten finns flera
förpackningsstorlekar på marknaden
 Doseringsanvisningen är 1 injektion 2 gånger i månaden.
 I fråga om den styrka av det injektionspreparat som ska expedieras finns
ett originalpreparat och ett parallellimporterat preparat på marknaden. Preparaten är sinsemellan utbytbara.
 Av originalpreparatet finns det 2 förpackningsstorlekar på marknaden:
1x1,5 ml (pris 300 euro) och 5x1,5 ml (pris 1 400 euro).
o Originalpreparatet är ett dyrt läkemedel eftersom innehavaren av
försäljningstillstånd i fråga om den aktuella styrkan har en förpackning på marknaden vars pris överstiger 1 000 euro.
 Apoteket kan av originalpreparatet lämna ut en läkemedelsmängd som behövs för 1 månad med ersättning – på basis
av den aktuella doseringsanvisningen 2x1x1,5 ml.
 Av det utbytbara parallellimporterade preparatet finns det bara en förpackningsstorlek på marknaden: 1x1,5 ml (pris 300 euro).
o Det parallellimporterade preparatet är inte ett dyrt läkemedel eftersom innehavaren av försäljningstillstånd i fråga om den aktuella
styrkan inte har en förpackning på marknaden vars pris överstiger 1
000 euro.
 Om originalpreparatet (dyrt läkemedel) byts ut till det parallellimporterade preparatet (inte dyrt läkemedel) kunde man i
princip lämna ut en läkemedelsmängd som motsvarar 3
månaders behandling, eftersom det inte är fråga om ett dyrt
läkemedel.
 På basis av den aktuella doseringsanvisningen är läkemedelsmängden för det parallellimporterade preparatet för 3
månader 6x1,5 ml. Eftersom det i fråga om den styrka som
ska expedieras emellertid finns ett originalpreparat på marknaden vars pris överstiger 1 000 euro (dyrt läkemedel) kan
apoteket av det parallellimporterade preparatet lämna ut en
mängd vars pris inte överstiger priset för det de facto dyra
(original)preparatet.
 Apoteket kan följaktligen expediera 4x1x1,5 ml av det
parallellimporterade preparatet, det vill säga en läke-
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medelsmängd för två månader. Priset för denna läkemedelsmängd,1 200 euro, är lägre än priset för det
de facto dyra originalpreparatet, 1x5x1,5 ml för 1 400
euro.

11 Redovisningsförfarande
Kostnader som debiteras FPA eller en arbetsplatskassa uppkommer när läkemedel lämnas ut
till kunderna till ett pris som minskats med ersättningen enligt sjukförsäkringslagen (se Apoteksmeddelande 32/2019, exemplen 1–3).
När läkemedel lämnas ut till en kund med ersättning förmedlas uppgifter om inköpet samtidigt
till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata (nedan
mottagningstjänsten). Mottagningstjänsten kontrollerar inköpets formella riktighet och meddelar apoteket i ett svarsmeddelande om inköpet inte godkänns.
FPA:s system skapar en sats av de inköp som apoteket skickar under ett dygn.
Ett apotek kan via FPA:s tjänst för förfrågan om insända uppgifter få fram ett sammandrag
över de inköp som apoteket har sänt in. Rapporten kan efterfrågas per dag eller för en redovisningsperiod. Apoteket får summan av ersättningarna för inköpen per dag och antalet inköp
samt summan av ersättningarna för inköp som hänför sig till arbetsplatskassorna och antalet
inköp. De inköp som hänför sig till arbetsplatskassorna specificeras inte per kassa.

11.2 FPA:s tjänst för förfrågan om insända uppgifter
Ett apotek kan via FPA:s tjänst för förfråganom insända uppgifter få fram ett sammandrag över
de inköp som det har sänt in. Uppgifterna om inköpen kan hämtas per dag, per redovisningsperiod eller enligt inköpets nummer i apotekssystemet. I sammandraget får apoteket uppgift
om summan av ersättningar för inköpen per dag och antalet inköp samt om summan av ersättningar för inköp som hänför sig till arbetsplatskassorna och antalet sådana inköp. De inköp
som hänför sig till arbetsplatskassorna specificeras inte per kassa.
Dessutom kan apoteken få sammandrag över FPA:s betalningar utifrån månadsredovisningar
och arbetsplatskassornas redovisningar. Om redovisningarna innehåller rättelser av inköp, visas också specifikationer över rättelserna. Uppgifterna visas i förfrågningstjänsten i 12 månader från och med den bankdag som föregår betalningsdagen.
I fråga om avträdande apotekare kan uppgifter inte tas fram efter överlåtelsedagen. Således
kan en avträdande apotekare inte via förfrågningstjänsten få sammandrag som gäller den sista
månadsredovisningen (se Den avträdande apotekarens sista månadsredovisning).

13 Månadsredovisning till FPA
Månadsredovisning ska lämnas till den byrå till vars ansvarsområde apoteket eller filialapoteket hör. ErsättningarnaApoteket skickar ett sammandrag av redovisningen elektroniskt till FPA
en gång i månaden (”elektronisk SV50r”). Ersättningen betalas till apoteket i enlighet med avtalet om direktersättningsförfarande. De slutliga besluten om ersättning fattas alltid vid FPA.
Månadsredovisningen ska skickas elektroniskt till FPA.
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Apoteket ska spara de skriftliga dataredovisningsblanketterna (blankett SV 50) som innehåller
månadsredovisningsuppgifterna i sammandrag i fem år. FPA kan vid behov be att få blanketterna. Vid byte av apotekare eller system ska dataredovisningsblankett SV 50 dock alltid lämnas in till FPA.
Läs om redovisningar till arbetsplatskassorna.

13.1 SändningSändande av månadsredovisning
Apoteket skickar ett sammandrag av månadsredovisningenredovisningen till mottagningstjänstenFPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata
elektroniskt en gång i månaden senast den första vardagen i påföljande månad. Mottagningstjänsten kontrollerar sammandragets formella riktighet och meddelar apoteket i ett svarsmeddelande om sammandraget formellt sett har godkänts eller om det har förkastats.
Apoteket skapar också ett skriftligt sammandrag av redovisningen, det vill säga en SV50rredovisningsblankett. Apoteket ska spara det skriftliga redovisningssammandraget i fem år.
FPA kan begära sammandraget av apoteket vid behov.


Obs! Om apotekssystemet byts ut mitt under en kalendermånad ska den skriftliga
SV50r-redovisningsblanketten skickas till den FPA-enhet som handlägger apotekets
redovisningar. Post som är riktad till en FPA-enhet ska alltid skickas till en gatuadress
(inte till en PB-adress!).

13.2 Bilagor till månadsredovisningen som ska skickas till FPA
Till elektroniska recept hör ingen kopia av originalreceptet. FPA kan kontrollera uppgifterna i
de elektroniska recepten direkt i receptcentret.
Däremot lämnar apoteket till FPA
Apoteket ska till FPA lämna in en kopia av ett pappersrecept som skrivits ut i ett annat EUeller EES-land eller i Schweiz om kunden har fått direktersättning för köpetinköpet eller om
köpet omfattas avinköpet räknas in i kundens initialsjälvrisk. Kopiorna sänds till den FPA-enhet
som handlägger apotekets redovisningar en gång i månaden som en bilagebunt.
Att beakta i fråga om bilagebunten:




anteckna begynnelse- och slutdatum för inköpen i bunten
stämpla med apotekets eller filialapotekets stämpel
skicka minst en gång i månaden till FPA-byrån.

Post som är avsedd för FPA:s byråer ska skickas till byråns gatuadress (postboxadresserna
gäller inte längre). Gatuadresserna hittas på FPA:s webbplats med sökfunktionen för serviceställen.
Månadsredovisningarna gällande läkemedelsersättningar för medlemmar i arbetsplatskassor
skickas direkt till respektive arbetsplatskassa. Eventuella kopiedelarEventuella kopior (se
ovan) av pappersrecept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz för medlemmar i arbetsplatskassoren arbetsplatskassa skickas till respektive arbetsplatskassa.
Den skriftliga receptblankett som apoteket lagrat i Receptcentret i samband med expedieringen ska sparas på apoteket i fem år (föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för
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läkemedelsområdet 2/2016). Vid behov kan FPA för handläggning av redovisningen be apoteket om de skriftliga receptblanketter och uppgifter i telefonrecept som lagrats i Receptcentret
i samband med expedieringen.

14 Betalning av ersättningar från FPA-byrån
Ersättningarna enligt sjukförsäkringslagen betalas till apoteken en gång per månad.
Det belopp som betalas består av två rater. Den första raten betalas som förskott. Beloppet
är 80 procent av ersättningssumman för den föregående månaden. Den andra raten betalas
på basis av redovisning.delar:
Om förskottet varit större än den summa som ska betalas till apoteket på basis av redovisningen dras skillnaden av på nästa förskott. Om överbetalningen inte blivit avdragen inom två
redovisningsmånader ska apoteket betala tillbaka skillnaden till FPA inom den tid som FPAbyrån bestämmer.
1. en förskottsbetalning, det vill säga ett förskott, som utgör 80 procent av den ersättning som beräknats för inköpen för den föregående månaden och
2. skillnaden mellan den ersättning som beräknats för inköpen och det förskott som
betalats föregående månad.
Ibland är skillnaden negativ, det vill säga förskottsbetalningen är större än den ersättning som beräknats för inköpen. Om förskottsbetalningen är större dras skillnaden av
från följande förskottsbetalning. Om det felaktigt utbetalda förskottet inte dras av i samband med månadsredovisningarna för de två följande månaderna skickar byrån till
apoteket en räkning på det belopp som ska återbetalas. Apotekaren uppmanas att betala det felaktigt utbetalda förskottet till FPA inom två veckor. Samma förfarande tillämpas om apotekets eller filialapotekets verksamhet läggs ner.
I januari betalas inte förskott på för tilläggsersättningar föri december månads redovisning.
I samband med betalningen på basis av apotekets månadsredovisning betalas också ersättningarnaersättningar för läkar- och tandläkararvoden och det arvode som apoteket har att
få för det extra arbetet i samband med direktersättningarna. Samtidigt betalas också apoteksarvodet för behandlingen av de läkemedelsersättningar som arbetsplatskassorna har redovisat för.
Tilläggsbetalningar enligt redovisning samt nytt förskottYtterligare betalningar utifrån månadsredovisning, det nya förskottet och apoteksarvode betalas tillsammans. Ersättningapoteksarvodet erläggs som en betalning. Ersättningarna för läkar- och tandläkararvoden betalas som
en separat post.
Betalda ersättningar och arvoden finns på apotekets konto senast den 12 i månaden efter
den redovisade månaden eller, om den dagen är en helgfri lördag eller helgdag, närmast
följande dag då bankerna har öppet.
I samband med betalningen sänder FPA apoteken per post ett sammandrag över ersättningarna.
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Apoteket kan själv leta fram sammandragsuppgifterna om månadsredovisningen elektroniskt
via FPA:s förfrågningstjänst (se avsnitt 11.2). I samband med betalningen utifrån månadsredovisning skickar FPA emellertid också redovisningssammandraget per post till apoteken.
Begäran om att avstå eller delvis avstå från förskottsbetalningförskott för en enskild månad
ska göras skriftligt och motiveras. FPA kan godta begäran om att avstå eller delvis avstå från
förskottsbetalningförskott för en enskild månad endast av särskild grundad anledning.
Om det finns grundad anledning att misstänka oegentligheter kan direktersättningsförfarandet,
betalningen av ersättning mot redovisning, betalningen av förskott eller förfrågningstjänsten
avbrytas för den tid ärendet utreds och tills FPA fått en tillräcklig utredning om de misstänkta
oegentligheterna.

14.1 Betalning vid byte av apoteksinnehavare
Vid byte av apotekare är den förbindelse som den förraavträdande apotekaren avgett rörande
anslutning till direktersättningsförfarandet giltig tills den nya apotekaren tar över. Den nya apotekaren avger en ny förbindelse (se punkt 2.1).Den avträdande apotekaren ska informera FPA
om överlåtelsen på blanketten för meddelande av förändringar minst 3 veckor innan överlåtelsen.
Den nya apotekaren avger en förbindelse eller meddelar FPA att han eller hon byter apotek
(se punkt 2.1.1). Förbindelsen eller meddelandet av förändringar ska skickas till FPA minst 3
veckor innan apoteket tas över.
Läs mer om avtal mellan apotekaren och FPA.
Den avträdande apotekarens sista månadsredovisning
Vid byte av apotekare betalas till den avträdande apotekaren ersättningar och apoteksarvoden
enligt redovisningpå basis av de inköp som gjorts under den sista månaden fram till överlåtelsen av apoteket. För anhängiga rättelseförslagI fråga om den sista månadsredovisningen
är startdatum för redovisningen den första dagen i månaden och slutdatum datum för
överlåtelsen av apoteket.
Månadsredovisningen skickas till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp
och redovisningsuppgifter
1. på överlåtelsedagen efter att det sista inköpet skickats till FPA eller
2. senast den första vardagen i den månad som följer överlåtelsedagen.
Apoteket kan rätta uppgifterna i en elektronisk månadsredovisning som skickats till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata fram till kl. 01.00 följande dygn.
FPA skickar det sista redovisningssammandraget och eventuella senare rättelser svarar den
apotekare under vilkens avtalstid feletövriga handlingar till den avträdande apotekarens hemadress.
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Den nya apotekarens första månadsredovisning
Den nya apotekaren gör månadsredovisningen för den första månaden för den tid som apoteket varit i hans eller hennes innehav. Startdatum för den första månadsredovisningen är datum
för övertagandet av apoteket och slutdatum den sista dagen i månaden.
Exempel. Apotekarbyte mitt i en kalendermånad
Köpdatum är 20.3.2021 varvid den nya apotekaren tar över apoteket.
Den avträdande apotekaren gör månadsredovisningen för tiden 1–19.3.2021 och
skickar den elektroniskt till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp
och redovisningsdata när det sista inköpet 19.3.2021 har inträffat.
skickats till FPA. Månadsredovisningen ska
 Den avträdande apotekaren lämnar redovisning (inklusive den skriftliga dataredovisningsblanketten SV 50) senast klockan 12 den första vardagen i påföljande månad. Betalning erläggs så snart eventuella fel rättats till och redovisningen godkänts, dock skickas senast den dag som angetts i avtalet. första
vardagen i april 2021.
 Den nya apotekaren gör månadsredovisningen för tiden 20–31.3.2021 och
skickar den elektroniskt till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata senast den första vardagen i april 2021.
Förskottsbetalning och byte av apotekare
Om den nya apotekaren övertar apoteket den 1–12 dagen i månaden betalas hela förskottet
till honom eller henne.
Om den nya apotekaren övertar apoteket mellan den 13 och sista dagen i månaden betalas
1. förskottet till den avträdande apotekaren eller
2. halva förskottet till den avträdande apotekaren på betalningsdagen för månadsredovisningen och den andra halvan till den nya apotekaren på dagen för övertagandet av
apoteket. En förutsättning är att den avträdande apotekaren godkänner förfarandet och
i god tid skriftligen meddelar FPA-byrån att han eller hon godkänner förfarandet.
Den avträdande apotekaren kan också meddela att han eller hon inte tar emot sin andel av
förskottsbetalningen. FPA-byrån meddelas skriftligen om detta i god tid före redovisningsbetalningen.
Om det har betalats för mycket i förskott görtill den avträdande apotekaren skickar FPA-byrån
upphonom eller henne en räkning till apotekaren på det belopp som ska återbetalas. Återbetalningen ska skeApotekaren uppmanas att betala tillbaka det felaktigt utbetalda förskottet till
FPA inom två veckor. Ett motsvarande förfarande tillämpas om ett apotek eller ett filialapotek
läggs ner. En apotekare kan också avstå från förskottsbetalning genom att skriftligen underrätta FPA-byrån om detta i god tid före redovisningsbetalningen.
Om ett apotekarbyte sker mitt i en kalendermånad och apoteket alltjämt innehas av den avträdande apotekaren den dag då betalning mot redovisning ska ske, kan förskottet antingen
betalas



till honom eller henne helt och hållet eller
så att han eller hon och den nya apotekaren får hälften var, den förre på den vanliga
betalningsdagen och den senare på dagen för övertagandet.
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I det senare fallet ska den avträdande apotekaren skriftligen meddela FPA-byrån att han godkänner förfarandet.
Om den nya apotekaren har övertagit apoteket före eller på den dag då betalningen mot redovisning sker betalas förskottet i sin helhet till denne. Förskott betalas enligt avtalet ut den 12 i
månaden.
FörskottFörskottet för den första fulla månad som apoteket innehas av en ny apotekareden
nya apotekaren beräknas på det sammanlagda ersättningsbelopp som den förra och den nya
apotekaren har redovisat för den föregående månaden. I januari betalas inte förskott för tilläggsersättningar i december månads redovisning.
Betalning av förskott till nygrundat apotek eller filialapotek
Till ett nygrundat apotek eller filialapotek betalas inte förskott för den första öppethållningsmånaden eller en del av den, eftersom detförskottet endast kan beräknas på basis avutifrån
ersättningsdata för den föregående månaden.
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