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aktuellt Värmland förlänger
inte Caremas avtal
Landstinget i Värmland förlänger
inte avtalen med det privata bo-
laget Carema närvård som löper
ut om ett år. Det beslutade lands-
tingsstyrelsen den 16 oktober.
Carema driver bland annat sjuk-
husen i Säffle och Kristinehamn. 

En förlängning av avtalen
skulle låsa in möjligheterna till
utveckling, enligt landstingsdi-
rektören Tore Olsson, som på-
pekar att beslutet inte beror på
något missnöje med Carema.

Landstinget har i en utvärde-
ring funnit en rad utvecklingsom-
råden. Det handlar bland annat
om ökad läkarbemanning och
bättre läkarkontinuitet. Det
handlar också om bättre vård-
kedjor och ökad samverkan
mellan Carema, kommunerna
och landstingets verksamheter. 

I utvärderingen sägs också:
»Ett flertal av de intervjuade
hade förväntat sig att Carema
skulle bidra med nya idéer och
arbetssätt men upplever att så
inte har varit fallet.«

En planerad utvärdering av
landstingets familjeläkarsystem
och eventuellt samarbete med
landstingen Örebro och Västra
Götaland påverkar också beslu-
tet. ■

Apoteket AB överklagar Kon-
kurrensverkets beslut om att
bolaget måste lämna ut infor-
mation om framtida planer.

Den 24 september gick Kon-
kurrensverket, med stöd av
Lagen om uppgiftsskyldighet,
ut med kravet att Apoteket
ska lämna ut uppgifter och
handlingar om hur bolaget
agerar inför avregleringen av
apoteksmonopolet. Verket vill
ha in uppgifterna senast 1 no-
vember. Det var andra gången
i år som myndigheten begärde
ut informationen. 

När nu Apoteket nekar att
lämna ut uppgifterna är det

regeringen
som har det
slutliga ordet
i frågan. Nyli-
gen blev det
också klart
att regering-
en avgör ut-
gången i en
annan apo-
teksfråga: hu-
ruvida Apote-
ket får gå vi-
dare med
samarbetsplaner med ameri-
kanska Medco.

– Vi förväntar oss att rege-
ringen ger ett snabbt besked,
det är ett enkelt ärende, säger
Claes Norgren, generaldirek-

tör för Konkurrensverket, om
överklagandet.

Apoteket påpekar bland annat
i överklagandet att de inte ska
behöva lämna ut styrelsepro-
tokoll från tiden före den 21
december 2006, datumet då
regeringen beslutade om av-
regleringen. Men Claes Nor-
gren menar att verket, som
krävt information ända från
2004, måste kunna göra en
saklig prövning. 

– Vi måste se vad hela frå-
gan gäller och få förståelse för
de konkurrenshinder som
kan vara vid handen, säger
Norgren. 

Agneta Borgström

ANNONS

Apotekets agerande
blir regeringsfråga

Claes Norgren,
Konkurrens-
verkets general-
direktör.
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