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n aktuellt

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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