
 

 
 

 

 

 

 

Till Socialdepartementet 

 

Dnr: S2014/3787/FS 

 

Apoteksombud – rapport från Läkemedelsverket 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade remiss. 

 

Förbundet har tidigare engagerat sig i frågan om apoteksombud genom att besvara den 

enkät som Läkemedelsverket skickat ut till berörda aktörer inom området.  

 

Inledningsvis kan nämnas att vi anser att det är viktigt att säkra att 

läkemedelsförsörjningen i Sverige är ordnad så att alla får sina läkemedel på ett tryggt 

sätt över hela landet oavsett var man bor. Förekomsten av många mindre orter och en 

åldrande befolkning medför att det måste finnas ett system som möjliggör tillgång till 

läkemedel kombinerat med individuell läkemedelsrådgivning på lika villkor. Vår 

absoluta grundinställning är att läkemedel alltid ska säljas med kompetens. 

 

Apoteksombud utgör en viktig verksamhet i det att de möjliggör tillgång till läkemedel 

över hela Sverige, även på de orter där tillgång till apotek saknas. Vi tillstyrker därmed 

Läkemedelsverkets slutsats att apoteksombud bör få finnas kvar även efter den 30 juni 

2015. Vi anser dock att verksamheten så som den ser ut i dagsläget fungerar mindre bra 

därför att den innebär att receptexpedition inte med självklarhet kan kombineras med 

rådgivning av apotekare eller receptarie. 

 

Vi har tidigare pekat på att möjligheter bör finnas för alla apoteksaktörer att kunna 

distansleverera via ombud och att denna typ av verksamhet ska kombineras med 

tillgång till individuell läkemedelsrådgivning. Något som vi ser att Läkemedelsverket 

har hörsammat i sin rapport. 

 

Samtidigt ska man vara medveten om att möjligheter för att beställa läkemedel via 

alternativa vägar såsom dator, telefon har ökat markant under senare år. Rapporten gör 

ett försök att analysera huruvida distanshandel skulle kunna vara ett alternativ till 

apoteksombud. En stor skillnad, så som vi tolkar det, ligger i svårighet att behandla ett 

pappersrecept. Vi hade gärna sett en mer uttalad analys av dessa förslag ställda mot 

varandra det vill säga distanshandel vs apoteksombud. Vi konstaterar också att 

Konkurrensverket har föreslagit alternativa lösningar såsom lantbrevbärare alternativt 

hemtjänst vilket skulle kunna ha varit intressant att se som förslag även i rapporten. 

 

Vi hade gärna sett en öppning för möjlighet till utlämning av dosförpackade läkemedel. 

 



 

 

 

Läkemedelsverkets förslag och slutsatser 

 

Valfri apoteksaktör 

Samtliga näringsidkare som är villiga att åta sig ombudsuppgifter är fria att förhandla 

och ingå avtal med den apoteksaktör som de själva väljer. 

 

Förbundets kommentar: Förslaget är viktigt för att upprätthålla konkurrensneutralitet. 

 

Öppenvårdsapotek inrättar apoteksombud 

Varje apoteksombud ska vara kopplat till ett enskilt öppenvårdsapotek. 

Apoteksombudet utgör därmed en del av öppenvårdsapotekets verksamhet. 

Läkemedelsansvarig farmaceut (LMA) vid öppenvårdsapoteket bör ha motsvarande 

ansvar för verksamheten hos apoteksombudet som för verksamheten vid 

öppenvårdsapoteket. Läkemedelsverket utövar tillsyn över verksamhet som bedrivs 

genom apoteksombud. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker under förutsättning att LMA lämnas utrymme att 

arbeta under sådana villkor att ansvaret för verksamhet hos apoteksombud kan 

efterlevas.  

 

Geografiska begränsningar för etablering 

Områdestyp 1: De delar av landet med 5 km resa eller mindre på väg som är farbar med 

bil till befintligt apotek. Etablering i denna områdestyp medges endast om synnerliga 

skäl föreligger. 

 

Områdestyp 2: De delar av landet med mer än 5 km och mindre än 20 km resa till 

befintligt apotek. Etablering i denna områdestyp kräver en särskild behovsutredning vid 

varje enskilt fall. 

 

Områdestyp 3: De delar av landet med 20 km resa eller mer till befintligt apotek. Fri 

etablering råder i denna områdestyp. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker indelningen i områdestyper och den inre 

avståndsgräns på 5 km och den yttre avståndsgräns på 20 km som föreslås. Eftersom 

dagens apoteksombud erhöll godkännande om avståndet till närmaste apotek eller 

ombud översteg 5 km, noterar vi en viss policyändring vad gäller föreslagna områdestyp 

2, där förslaget är att en särskild behovsutredning krävs. Vi noterar också att 

lokaltrafikens möjligheter att trafikera sträckor som innefattar apoteksombud är 

intressant i sammanhanget eftersom det är långt ifrån alla som har tillgång till egen bil. 

 

Förslag till reglering 

Det bör införas ett kapitel i lagen (2009:366) om handel med läkemedel där 

apoteksombud regleras. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. Föreslagna förändringar är av sådan karaktär att 

detta bör täckas i ett lagrum och inte en föreskrift eller vägledning. 

 

Kontinuerlig uppföljning 

Utvecklingen av läkemedelsförsörjning i gles- och landsbygd bör följas. En utvärdering 

av denna utveckling genomförs 2018. 

 



 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. Det kan uppkomma effekter av nämnda förslag 

som är svåra att förutsäga i dagsläget. Inte minst viktigt att följa eventuella incidenter 

och felexpeditioner som görs hos ombuden. 

 

Begränsningar i rätten att etablera apoteksombud 

Läkemedelsverket bedömer att vissa krav bör ställas på ett öppenvårdsapoteks 

öppethållande för att förhindra etablering av apoteksombud och anger att apoteket har 

öppet minst 30 timmar per vecka under hela året.  

 

Förbundets kommentar: Vi ställer oss bakom resonemanget som minskar risken att 

säsongsöppna apotek kan hindra apoteksombud om man enbart går på en 

avståndsbedömning. Däremot så undrar vi vart just siffran 30 timmar härrär ifrån? 

 

Hur påverkas ombudsverksamheten om ett öppenvårdsapotek öppnas? 

Verket föreslår att tillräckliga skäl inte föreligger för att tvinga aktörer som inrättat sig 

på marknaden att avsluta ombudverksamheten. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker detta, eftersom ett motsatt förslag skulle skapa 

osäkerhet vid etablering. Vi bejakar dock problematiken i den konkurrens som kan 

uppstå mellan öppenvårdsapoteket och apoteksombudet där det finns en klar fördel i att 

patienter drivs till att nyttja apoteket i första hand med utgångspunkt från den högre 

service som kan ges på apoteket. Förhoppningsvis är detta självreglerande. 

 

Försäljning av receptfria läkemedel hos apoteksombud 

LV föreslår att ombuden även fortsättningsvis får sälja samtliga receptfria läkemedel 

som öppenvårdsapoteket tillhandahåller. 

 

Förbundets kommentar: Sveriges Farmaceuter är för principen att ett begränsat 

sortiment av receptfria läkemedel ska få säljas utanför apotek av tillgänglighetsskäl. 

Men listan över läkemedel som säljs utanför apotek är längre än vad som rimligen kan 

motiveras. Allmänhetens kunskaper om receptfria läkemedel och deras eventuella risker 

är inte heller så goda och signalvärdet av att läkemedel säljs i dagligvaruhandel och 

därmed är ”ofarliga” ska inte underskattas. Det går inte att förneka de 

patientsäkerhetsrisker som föreligger i och med detta förslag då det idag finns relativt 

potenta receptfria läkemedel som kan orsaka skador om de används på fel sätt.  

 

Läkemedelsverkets argument med tillgång till farmaceutisk rådgivning är i och för sig 

är ett steg i positiv riktning, men vi anser att risken är hög att rådgivning många gånger 

inte utnyttjas på grund av att vägarna till information anses alltför krånglig. 

 

Vi avstyrker därmed förslaget.  

 

 

Försäljning av receptfria läkemedel och informations- och 

rådgivningsskyldigheten 

LV bedömer att det bör införas ett krav på att kunder ska ha möjlighet att hos ombuden 

ha möjligheten att kunna kontakta farmaceutisk personal för information och 

rådgivning. Det vill säga även när öppenvårdsapoteket har stängt.  

 

Förbundets kommentar: Ett viktigt ställningstagande som vi tillstyrker. Flera av 

apoteksaktörerna har telefonrådgivning under stora delar av dygnet. Det är dock viktigt 

att ta i beaktande att förslaget kan medföra konkurrenshinder då alla aktörer inte har 

möjlighet att erbjuda rådgivning. Ett annat alternativ hade varit att endast erbjuda 



 

 

utlämnande av läkemedel under de tider som det ansvariga öppenvårdsapoteket har 

öppet. 

 

Tiden för tillhandahållande av förskrivna läkemedel 

Läkemedelsverket anser att tidsgränsen på 24 timmar för tillhandahållande ska gälla 

även vid utlämnande från apoteksombud. Det vill säga om läkemedlet inte finns på 

öppenvårdsapoteket ska det finnas tillgängligt 24 timmar efter efterfrågan. Om inte 

beaktansvärda skäl föreligger. 

 

Förbundets kommentar: Rimligt men det är troligt att beaktansvärda skäl kommer att 

åberopas oftare än vid expediering av öppenvårdsapoteket. Det finns en lista med skäl 

som kan betraktas vara beaktansvärda skäl till att ett läkemedel inte kan tillhandahållas 

inom 24 timmar. Vi vill starkt tillstyrka det förslag som verket ger om att man bör 

addera en särskild punkt som tar hänsyn till att läkemedelet tillhandahålls genom 

apoteksombud. 

 

Krav enligt förordningen om producentansvar för läkemedel 

Läkemedelsverket föreslår att skyldighet att ta emot läkemedelsavfall inte ska omfatta 

apoteksombud, på grund av att ombuden i allmänhet saknar förutsättningar för denna 

verksamhet. 

 

Förbundets kommentar: Vi bejakar problematiken. Samtidigt vill vi uppmärksamma 

risken för att läkemedel då inte alls tas om hand på ett adekvat sätt utan kastas i vanliga 

hushållssopor. Det finns troligen skäl till att konsumenter inte åker till 

öppenvårdsapotek för att ombesörja detta, inte minst på grund av avstånd mellan bostad 

och öppenvårdsapoteket. Ett intressant alternativ att titta vidare på skulle vara att 

läkemedelsleverantören tar med sig läkemedel för kassation. 

 

Krav på lagstiftning 

För att Läkemedelsverkets förslag om apoteksombud ska kunna genomföras behövs 

författningsförändringar eftersom apoteksombud inte alls omnämns i gällande 

lagstiftning. 

 

Förbundets kommentar: Vi bifaller. 
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