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R
egeringens mål med 
den omreglerade apo
teksmarknaden är 
ökad tillgänglighet 

och, om möjligt, lägre läke
medelspriser. Men det är 
långt ifrån säkert att apote
ken blir fler och med bättre 
service. Flera apoteksaktörer 
tvekar inför att stiga in på 
spelplanen. Hittills har till 
exempel Tamro/Phoenix, Ce
lesio, Alliance Boots och Uni
versitetsapoteket nämnts 
som aspiranter. Mycket häng
er på en avgörande fråga: hur 
ska det receptfria sortimen
tet exponeras i vanliga livs
medelsbutiker? Om reglerna 
blir generösa för att sälja näs
droppar och allergitabletter 
på mathyllorna blir det svåra
re att driva apotek, anser Gö
ran van den Brink, affärs

utvecklingschef för Universi
tetsapoteket.

– Alla apoteksföretag und
rar över detta. Blir det mer 
fritt för butikerna att sälja 
dessa läkemedel blir det inte 
lika lönsamt för apotek att ha 
långa öppettider och god ser
vice. Det receptfria sortimen
tet och övriga handelsvaror 
står för 20 procent av omsätt
ningen, men 50 procent av 
vinsten, säger han.

Den 1 november kommer 
Läkemedelsverket att ge be
sked i frågan. Hittills är upp
gifterna från ansvariga något 
motstridiga. Socialminister 
Göran Hägglund har å ena si
dan indikerat att försäljning
en i butiker bör vara restrik
tiv och enligt propositionen 
»under uppsikt«.  Å andra si
dan är beslutsansvaret  

delegerat till en lägre nivå, 
Läke medelsverket, vilket 
ger en osäkerhet. Hur 
lång listan blir för det 
receptfria sortimen
tet i butik ger Läke
medelsverket be
sked om i början av 
juli.

Den nya prismodellen 
från Tandvårds och läke
medelsförmånsverket, 
TLV, har också bemötts 
med skepsis. Nyheten i gene
rikabytet innebär att apote
ken måste sälja det billigaste 
generiska läkemedlet på 
marknaden utifrån en må
natlig prisjämförelse och får 
då 10 kronor extra per för
packning utöver den vanliga 
handelsmarginalen. Men ef
ter femte dagen in på nästa 

må
nad får 
apoteket  
ingen ersätt
ning och pro
dukter som kos
tar över 300 kronor får inte 
returneras. Förslaget  
ger merarbete för apoteken, 

n aktuellt

Oklar spelplan för 
framtidens apotek

Tillstånd
Alla som vill starta apotek söker 
tillstånd från Läkemedels verket. 
Vissa undantag finns: företag 
som tillverkar läkemedel och 
förskrivare av läke medel får ing-
et tillstånd. Myndigheten kom-
mer att förtydliga gränserna för 
ägande. Krav på lokal och ut-
rustning finns för att driva apo-
tek, nätapotek är inte tillåtna. 

Försäljning
Av Apotekets 946 apotek ska 
466 apotek säljas ut i s k klus-
ter med en mix av glesbygds- 
och stadsapotek. Utöver dessa 
finns 150 apotek i ett statligt 
entreprenörsbolag som ska er-
bjudas till småföretagare. Om-
struktureringsbolaget, OAB, 
sköter försäljningen.

Köp
För att köpa apotek i något av 
klustren eller småföretagar-
apotek vänder man sig till OAB. 
Bud kring de åtta klustren ska 
vara inne senast 30 juni. Pro-
cessen kring småföretagar-
apoteken är ännu inte klarlagd. 
Under sommaren och hösten 
bedömer OAB vem som ska få 
köpa. Apotekspersonal som vill 
stanna kvar ingår i köpet.

Kompetens
En ansvarig farmacevt måste 
finnas under apotekets öppet-
tider. Därtill krävs tillgång till 
en läkemedelsansvarig, men en 
sådan kan ansvara för upp till 
tre apotek. Läkemedels verket 
har i förslag angett att recepta-
rier räcker för dessa tjänster, 
men önskvärt är apotekare.

 så här spelar du: Apoteksmarknaden i korthet

apoteksmonopolet. Den 1 juli försvinner apoteksmonopolet, 
men i praktiken är det först i höst som en fri marknad finns med 
färdiga spelregler. I startfältet råder ovisshet, ingen vågar flytta 
sina pjäser. Apoteksföretag står undrande inför prismodellen 
kring läkemedel, regler kring receptfritt och utförsäljningen av 
apotek. Läkare ser orosmoln kring läkemedelshanteringen. 

text: agneta borgström      illustration: cecilia waxberg 
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n aktuellt

Priser på läkemedel
Förslag kring prismodell har 
tagits fram av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV, 
och lyder:

• På läkemedel, som ingår  
i högkostnadsskyddet, be-
stämmer TLV ett fast försälj-
ningspris ut till kund samt  
apotekens inköpspriser. För 
generika (och andra utbytbara 

läkemedel med generisk kon-
kurrens) gäller att apoteken 
måste byta till det billigaste 
preparatet på marknaden uti-
från en månadsjämförelse. 
Handelsmarginalen, dvs apote-
kens vinst, på generika (och  
på läkemedel som är utbytbara 
mot generiska läkemedel) är 
tio kronor per förpackning  
ut över dagens marginal.

• När det gäller original
läkemedel kan apoteken där-
emot köpa in till lägre inköps-
pris än det som TLV fastställt. 
Detsamma gäller för parallell-
importerade läkemedel där 
apoteken både kan köpa in  
och sälja till priser under  
TLV:s nivåer.

• För receptfria läkemedel, 
som inte ingår i högkostnads-

skyddet, blir däremot pris-
sättningen helt fri.

• För varje receptorderrad 
som expedieras ska apoteken 
betala 2,21 kronor till Apote-
kens Service AB. 

Receptfritt i butiker
Från 1 november får receptfria 
läkemedel säljas i dagligvaru-
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menar Göran van den Brink.
– Det finns risk att man i 

slutet av månaden har för 
mycket av något preparat. 
Kontrollen på lagerhållning
en kommer att bli jätteviktig. 
Detta kan bli fördyrande för 
apoteken som inte heller får 
returnera, förklarar han.

Andra nyheter i prismodellen 
är att TLV bestämmer ett fast 
försäljningspris och ett in
köpspris för receptbelagda 
läkemedel. Dag Johannesson, 
tidigare chefsjurist inom 
Apoteket AB och numera 
konsult i företaget Samhälls
insikt, tror att modellen 
framkallar problem med ge
nerika, åtminstone för apo
teksjättarna.

– Bättre hade varit att lägga 
ett maxpris än ett fast försälj
ningspris och avstå från re
glering av inköpspris. Model
len går ut över 
marknads
dynamiken. Det 
finns i princip 
ingen möjlighet 
att priskonkur
rera gentemot 
slutkund, vilket 
är märkligt på 
en konkurrens
utsatt marknad, 
säger Johan
nesson.

Men från de 
mindre apo
teksföretagen 
låter det annorlunda. Univer
sitetsapotekets Göran van 
den Brink gillar förslaget om 
fast pris.

– Konkurrens om utpriset 
hade bara gynnat de stora, 

vertikalt integrerade aktö
rerna som Apoteket, Tamro/
Phoenix och OriolaKD, på 
bekostnad av de små som inte 
kommer att kunna konkurre
ra med pris eftersom vi inte 
har samma volymer och där
med inte samma förhand
lingskraft gentemot leveran
törerna, säger han.

Ett annat nytt inslag i 
TLV:s prismodell är att apote
ken ska betala en serviceav
gift till Apotekens Service AB 
för all apoteksgemensam in
formation, som register och 
databaser. Kritik finns mot 
att data läggs i bolag, andra 
anser att dynamiken blir 
större i bolagsform. All över
föring av information har gått 
över förväntan inför starten.

– Allt är under kontroll in
för 1 juli, försäkrar vd Ylva 
Hambraeus Björling.

Utförsäljningen av 
de statliga apote
ken sker genom 
Apoteket Om
strukturering AB, 
OAB, som säljer ut 
466 apotek av cir
ka 950 i åtta klus
ter. Dessutom 
finns 150 små
företagarapotek 
att lägga bud på. 
Senast den 30 juni 
ska buden från ak
törerna vara lagda 
kring de åtta 

klustren, sedan ska buden be
dömas av OAB och först un
der oktober–november lär de 
första apoteken vara sålda. 

– För vissa apoteksaktörer 
kommer processen att gå 

snabbare medan andra kan
ske måste genomgå konkur
rensprövning. Därefter be
hövs tillstånd från Läkeme
delsverket, menar vd Eva
Britt Gustafsson.

I dagarna kom besked om 
att OriolaKD, som äger Kro
nans Droghandel, kommer 
att köpa apotek tillsammans 
med KF. För Tamro/Phoenix 
är läget ännu ovisst om köp 
blir aktuellt. 

– Inget är bestämt än. Vi 
har inte tagit beslut om vi ska 
satsa, säger Ulrika Hultgren, 
kommunikationsdirektör för 
Tamro.

En oklar punkt i utförsälj
ningen är vilka kriterier som 
OAB kommer att använda när 
de värderar de olika aktörer
nas bud. EvaBritt Gustafs
son förklarar att aktörerna 
dels måste uppfylla Läkeme
delsverkets tillståndskrav, 
dels måste vara beredda att 
uppfylla åtaganden om att be
hålla och driva samtliga apo
tek, inklusive glesbygdsapo
tek, under två–tre år. Beslut 
om exakt tidsperiod finns 
inte.

– Tiden kommer vi att ge 
besked om, säger Gustafsson. 

Var gränsen går för att 
klassas som »småföretagare« 
för att kunna lägga ett bud på 
något av de 150 småföretagar
apoteken utgår från EU:s de
finition. 

– Företaget får inte ha fler 
än femtio anställda och om
sättningen eller balansom
slutningen får inte överstiga 
10 miljoner euro, säger Gus
tafsson.

Utförsäljningen innebär att 
Apoteket AB behåller en dryg 
tredjedel av marknaden med 
de öppenvårdsapotek de har 
kvar. Företaget behåller där
till 70–80 sjukhusapotek och 
alla farmacitjänster, som in
går i dotterbolaget Apoteket 
Farmaci, vilket ger en mark
nadsandel på över 50 procent. 
Dag Johannesson är rädd att 
man byggt in Apoteket i en 
allt för stark roll.

– Övriga aktörer, myndig
heter och kommissionen i 
Bryssel kommer att hålla koll 
på allt Apoteket gör. Detta 
kommer att hämma företa
gets marknadsutveckling. 
Det är inte heller bra för oss 
konsumenter, menar han.

Vad kommer då att hända 
på den svenska marknaden? 
Dag Johannesson tittar i 
kristallkulan och gissar att 
resultatet blir två större riks
täckande kedjor utöver Apo
teket, några små kedjor och 
ett antal enskilda apotek i 
Sverige. Han tror att det blir 
en del nyetableringar inom en 
snar framtid.

– Sverige får upp emot 200 
nya apotek relativt snart. Det 
rör sig om mindre apotek 
spridda över landet.

Är detta tillräckligt många 
för att säga att tillgänglig
hetsmålet uppnåtts?

– Tillgänglighet är så myck
et mer än antal apotek och 
geografisk spridning. Till
gängligheten måste bedömas 
av konsumenten, det handlar 
om öppettider, kötider, sorti
ment och service, säger han.

Agneta Borgström

n aktuellt
apoteksmonopolet

»Det finns  
i princip ingen 
möjlighet att 
priskonkurrera 
gentemot  
slutkund, vilket  
är märkligt på en 
konkurrensutsatt 
marknad.«

handeln. Vilka läkemedel som 
får säljas avgörs i början av juli 
av Läkemedelsverket. Hur de 
får säljas/exponeras ges be-
sked om i höst.

Krav på sortiment
Alla apotek måste kunna expe-
diera alla receptbelagda läke-
medel inom 24 timmar.

Oberoende information
Läkemedelsupplysning till all-
mänheten ska skötas av 
Sjukvårds rådgivningen, enligt 
förslag från Läkemedelsverket, 
som bistår med expertis i svå-
rare fall. Som en interims-
lösning under tiden juli– 
oktober kommer Läkemedels-
verket att köpa telefontjänster 
från Apoteket AB. 

Register, service, databaser
All infrastruktur som e-register, 
recepthantering, läkemedels-
statistik och högkostnadsdata-
bas läggs under Apotekens  
Service AB.

Apoteksombudens framtid
Apoteket AB kommer att  
driva ombuden under en 

övergångstid på tre år. Där - 
efter är fram tiden oviss för om-
buden.

Gemensam logo 
Läkemedelsverket tar fram 
förslag kring en logo som alla 
kan använda.

 så här spelar du: Apoteksmarknaden i korthet 
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Krångel med månadsvisa  
generikabyten. Omständlig 
hantering av licensläke
medel. Osäkerhet vad gäller 
glesbygdspatienter och kom
petensen på apotek. Det är 
några orosmoment inför den 
nya apoteksmarknaden, sett 
från läkarhåll.

Läkarförbundet är i grunden 
positivt till att apoteksmono
polet tas bort så att konkur
rens och mångfald av aktörer 
främjas, men riktar kritik 
mot de spelregler som före
slagits. Många läkare har  
retat sig på förbudet mot att 
förskrivare öppnar apotek.

En nackdel med detta är att 
principen sätter käppar i hju
let för system som »self 
dispensing doctor« som skul
le kunna vara en hjälp i gles
bygd, påpekar Mikael Rolfs, 

som sitter i 
Läkarförbun
dets central
styrelse och 
är ordförande 
i förbundets 
Råd för läke
medel och 
medicintek
nik.

Systemet 
finns i länder som Kanada 
och Australien. Läkare har 
där möjlighet att ge de första 
doserna av ett läkeme
del, vilket kan vara till hjälp i 
glesbygden.

– Dessutom är systemet 
med apoteksombuden på ut
döende. Än finns inget om
nämnt från myndigheter hur 
man ska lösa detta, säger Mi
kael Rolfs.

Han undrar även över han
teringen av licensläkemedel 
och extemporeläkemedel. 
Läkemedelsverket har före
slagit att patienter med li
censläkemedel måste 
bestämma sig för att hämta 
ut sina preparat på ett visst 
apotek vid förskrivningen.

– Det är otroligt olyckligt. 
Licenspreparat är livsviktiga 
läkemedel för vissa patienter. 
Att då göra det svårare att 

hämta ut är fel, säger Mikael 
Rolfs.

Nyheten i generikabytet, där 
apoteket ska lämna ut det bil
ligaste preparatet utifrån en 
månatlig prisjämförelse, kan 
också ge krångel för både 
apotek och läkare.

– Generiskt utbyte och 
prispress är bra, men för att 
det ska bli riktigt effektivt 
krävs generisk förskrivning. 
Läkare kan inte hålla reda på 
vilket av alla preparat som är 
billigast i alla substanser 
varje månad, säger Mikael 
Rolfs.

Ytterligare ett problem en
ligt honom är 
kompetens
frågan. Han 
tycker att det är 
underligt att 
myndigheter valt 
att nöja sig med 
receptarier som 
läkemedelsan
svariga på apotek 
och hade hellre 
sett ett krav på 
apotekare. Han 
menar att den 
som lämnar ut 
läkemedel måste 
ha nog med egen 
kompetens för 
att kunna sam

manföra läkarinformation 
med apotekarinformation till 
en begriplig helhet för pati
enten.

– I dag finns en diskrepans. 
Information kan ges på ett så
dant sätt av apotekspersona
len att det upplevs som mot
sägelsefullt av patienterna. I 
värsta fall väljer patienter att 
inte hämta ut sin medicin, 
säger Mikael Rolfs.

Han ser också en brist i att 
läkare och apotekspersonal 
lär utgå från olika informa
tionsdatabaser för läkemedel. 
Mikael Rolfs är kritisk till att 
Apoteket AB tilläts att ut
veckla det nya DURsyste

met, som hand
has av Apotek
ens Service AB, 
samtidigt som 
landstingen 
lagt mycket 
pengar på att 
utveckla SIL
systemet (se 
även Läkartid
ningen nr 
3/2009). 

Enligt Ylva 
Böttiger, kli
nisk farmako
log vid Karolin
ska Univer
sitetssjukhuset 
och medicinsk 

redaktör Läkartidningen, 
skiljer sig också informa
tionen mellan databaserna, 
vilket kan öka förvirringen.

– DURsystemet bygger på 
amerikanska informations
källor, och Apoteket AB har 
förvisso lagt ner stora resurs
er på att anpassa det för sven
ska förhållanden, men det 
viktiga måste ju vara att 
sjukvården och apoteken ut
går från samma information. 
Det blir ju både billigare, 
säkrare och tryggare för pati
enten, säger Ylva Böttiger.

Ytterligare en informations
fråga är att infrastruktur som 
databaser och IT läggs under 
Apotekens Service AB. Mika
el Rolfs är kritisk till att ett 
bolag fick ansvaret och inte 
en myndighet.

–Vi får i dag som förskriva
re väldigt lite information om 
förskrivningsmönster och 
annan statistik. Frågan är 
hur det blir nu, säger han.

Att Sjukvårdsrådgivningen 
tar över rollen som infor
matör kring läkemedel till 
medborgarna har han inga 
synpunkter på, så länge som 
kvaliteten som i dag finns på 
Giftinformationscentralen 
bibehålls och utvecklas.

Agneta Borgström

Mikael Rolfs

»Generiskt utbyte 
och prispress är 
bra, men för att 
det ska bli  
riktigt effektivt 
krävs generisk 
förskrivning. 
Läkare kan inte 
hålla reda på vilket 
av alla preparat 
som är billigast  
i alla substanser 
varje månad.«

Positivt men krångligt och omständligt

Läkarförbundet är positivt till att apoteksmonopolet försvinner, men kritiserar vissa nya spelregler.
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Kan läkare äga apotek? Apo
teksföretaget Foxfarmaci in
väntar startsignal från Läke
medelsverket genom att 
placera verksamhetens två 
läkare som minoritetsägare.

Enligt huvudpropositionen 
kring apoteksmarknaden får 
förskrivare av läkemedel inte 
äga apotek, vilket förtydligas 
ytterligare i lagtexten med 
att dessa inte får »utöva ett 
bestämmande inflytande 
över verksamheten«. Inte 
heller tillverkare av läkeme
del får stå som ägare. 

– Foxfarmaci hoppas nu att 
ett upplägg där läkarna äger 
mindre än hälften av företa
get är förenligt med lagboken, 
menar Fredrik Skepp, nyvald 
styrelseordförande, ekonom 
och delägare i Foxfarmaci. 

Flera läkare har hört av sig till 
Läkemedelsverket med till
ståndsfrågor om att äga eller 
medverka i apoteksverksam
het. Men Erica Hagblom, 
handläggare på Läkemedels
verket, tycker att lagen ger en 
klar fingervisning.

– Jag råder alla som vill dri
va apotek att fundera på hur 
intressant det är att ha dessa 
personer knutna till verk
samheten i relation till de 

problem det kan leda till när 
det gäller att leva upp till be
gränsningarna i ägandet som 
lagstiftaren slagit fast. Men 
vi ger inga förhandsbesked 
nu. Var gränsen går exakt för 
bestämmande inflytande 
kommer att stå klart när an
sökningarna bedöms, säger 
Hagblom.

Först efter sommaren,  
i augusti–september, kom
mer Läkemedelsverkets be
sked kring ägarfrågor och 
tillstånd att finnas. Foxfar
maci kommer därför från 1 
juli bara att ägna sig åt för
säljning av receptfria läke
medel och egenvårdsproduk
ter.

Det är på Vasagatan 40 i 
Stockholm som Foxfarmaci 
startat sitt första apotek. 
Tanken är att växa till 25–30 
apotek inom en femårsperi
od, både genom egna apotek 
och franchisingsystem. 

I dag erbjuds hälsotjänster 
som blodtrycksmätning, al
lergitest och vaccinationer, 
men på sikt ska även förebyg
gande tjänster läggas till. Un
dersökningarna genomförs 
av en anställd sjuksköterska 
som vid allvarliga fall med 
kunder hänvisar till akuten, i 
andra fall till husläkare, för
klarar Laila Hellgren, en av 
de två läkarna som startade 
Foxfarmaci där hon står som 
delägare. Hon arbetar i dag 
också som hjärtkirurg vid 
Akademiska sjukhuset i Upp
sala.

– Vi tänker framöver utöka 
utbudet med diverse farma
ceutiska tjänster. Vi vet också 
hur svårt det är att komma 
till på vårdcentralerna och 
vår placering på bästa butiks
läge, där människor rör sig, 
gör att vår tillgänglighet är en 
stor fördel. Vi överväger att 
på sikt etablera strategiska 
samarbeten med vårdgivare, 
säger hon.

Agneta Borgström

n aktuellt

Statens Legemiddelverk i 
Norge vill upphäva begräns
ningarna mot läkemedels
tillverkare att äga apotek. 
Men ägarförbudet för läkare 
kommer inte att luckras upp.

Det norska Läkemedelsver
ket har nyligen, på uppdrag 
av Helse og omsorgsdepar
tementet, utrett förbudet 
mot läkemedelstillverkare 
och kommit fram till att re
geln inte har någon »väsent

lig betydelse« för de konkur
rensmässiga och läkeme
delspolitiska målen. 

– Så länge regler och tillsyn 
finns så att de politiska må
len uppfylls spelar det ingen 
roll vem som äger apotek. 
Prisregleringen är särskilt 
viktig för att staten ska hålla 
låga försäljningspriser på re
ceptbelagda läkemedel, me
nar Helga Festøy, sektions
chef vid avdelningen för lä

kemedelsekonomi vid Le
gemiddelverket.

Kritik mot utredningen har 
varit att industriägda apotek 
i högre grad kommer att fö
redra vissa leveran törer före 
andra, köpa större volymer 
från vissa och ingå strategis
ka affärsavtal. 

Men inget hindrar dem 
från det i dag och dessutom 
främjar detta prisnivån, me
nar myndigheten. Men för 

läkarna är situationen en an
nan, enligt Festøy:

– Lagen är grundad med 
hänsyn till en rationell läke
medelsanvändning. Det 
finns en viktig skillnad. Det 
är läkaren, och inte tillver
karen, som bestämmer om 
patienten ska ta läkemedel 
och vilket läkemedel. 

Utredningen om apoteks
ägande för tillverkare ligger 
nu på departementets bord. 

Agneta Borgström

Foxfarmaci hoppas på  
läkare som delägare

Foxfarmacis apotek på Vasagatan i Stockholm. Laila Hellgren, en 
av läkarna som startade Foxfarmaci, tycker att det är synd att  
läkare och farmaceuter samarbetat så lite tidigare.

Norge överväger att ta bort ägarhinder för tillverkare

apoteksmonopolet
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