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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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