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Sammanfattning 
 

Dagens apotek styrs av många lagar och regler, men vad står bakom dessa? Genom detta 
examensarbete ska ni få en inblick kring policy forskning och vilka mål policyförfattarna har.  
Apoteksmarknaden i Sverige är konkurrensutsatt idag efter avregleringen medan Danmark 
bara valt att avreglera och öppna för receptfria läkemedel utanför apotek.  

Farmaceutisk policy omfattar tre huvudområden: folkhälsopolicy, hälso- och sjukvårdspolicy 
och industriell policy. Det finns delade meningar om hur ett apotek ska se ut. Det finns de 
som ser på apotek som en verksamhet som gynnar landets ekonomi och andra ser på de som 
en del av hälso- och sjukvården. 

Genom att studera regelverket i Danmark och Sverige kommer det i denna uppsats 
presenteras likheter och olikheter som finns i policy och regler för apoteksverksamhet i dessa 
länder. 
 
Syftet att jämföra två olika länder med avseende på apoteksmarknad och regler är en form av 
policyforskning. Studier av policy och regler i olika länder runt apoteksdrift, receptfria 
läkemedel utanför apotek, receptutformning och subventionssystem kan bidra till 
förbättringar inom farmaceutisk policy. 
 
Både Sverige och Danmark har kommit långt både vad gäller policy och regelverk för 
apoteksdrift och receptexpedition men har mycket som de fortfarande kan lära sig av 
varandra. 
 
I Danmark är regleringen av apotek striktare än i Sverige, då deras regeringen beslutar var 
apotek kan etableras och ägandet är reglerat. Fördelen med detta är att befolkningen som bor 
på glesbygden får en säkrad tillgång till läkemedel. I Sverige är det en fri etableringsrätt som 
gäller. Det inte finns inte någon styrning av var apotek måste finnas eller hur många apotek 
en ägare får driva. Den största skillnaden i äganderätt mellan de två länderna är att i 
Danmark ägs apoteken endast utav yrkesutbildade apotekare. I Sverige är det inte lika 
begränsat, då äganderätten även sträcker sig till privatpersoner. 
 
I båda länderna säljs grupper av receptfria läkemedel utanför apotek, i t.ex. daglig 
varuhandel. Danmark har delat in receptfria läkemedel som säljs utanför apotek i olika 
grupper och har även krav på ett bassortiment för läkemedel som säljs i t.ex. detaljhandeln. 
Sverige har inte några sådana grupper eller något krav på bassortiment. Sverige bör införa 
detta då det ger en säkerhet med avseende på mängden läkemedel som kan inköpas utanför 
apotek till en enskild kund per dag. 
 
De danska receptblanketterna kan lätt misstolkas och giltighetstiden är lång. Danmark bör ta 
efter Sveriges receptblanketter då de är mer specifika, vilket ger en större säkerhet. Fördelen 
med Danmarks recept är att det sätts dit en varningstriangel för de läkemedel som anses vara 
trafikfarliga, något som inte finns i Sverige.  
 
Subventionssystemen skiljer åt i de olika länderna. Danmarks system är mer fokuserat på att 
basera ersättningen efter patientens behov, genom att patienten får rabatt på de läkemedel 
som är viktigast.  
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1. Introduktion 
 
 
Farmaceutisk policy omfattar tre huvudområden: folkhälsopolicy, hälso- och sjukvårdspolicy 
och industriell policy. För att kunna förstå och analysera farmaceutisk policy, är det viktigt 
att veta hur policyförfattarna ser på apotek och farmaceuter (Traulsen et al., 2005).  
 
Det finns två olika synsätt på apotek och farmaceuter. Det finns de som ser apotek som ett 
kommersiellt företag som bidrar till samhällets ekonomi. Det finns även de som anser att 
apoteken står för goda insatser inom hälsoområdet och att farmaceuterna bidrar till 
folkhälsan genom att vara den första och viktigaste kontakten med hälso- och sjukvården för 
allmänheten (Traulsen et al., 2005). 
 
Tre olika policyområden som berör både hälsa och kommersiella intressen har en stor 
påverkan på dagens och framtidens farmaceutjobb. I policyarbetet ingår att säkra 
högkvalitativa och effektiva läkemedel till konsumenterna genom ”public health policy”. Det 
ingår också att balansera sjukvårds-, hälso- och läkemedelskostnader för patienten. Det 
tredje området handlar om att främja en ”bra” miljö som bidrar till affärer genom industriell 
policy för både apotek och konsumenten (Traulsen et al.,2005). Utformningen av reglerna 
inom apotekspolicyn som skrivs av policyförfattarna har tre huvudmål gemensamt som skall 
uppfyllas. Dessa är: 
 

 Tillgänglighet: Tillgängligheten av läkemedel och medicinska behandlingar är ett 

primärt mål inom läkemedelspolicyn. Läkemedel är först och främst varor och syftar 

till att återställa eller upprätthålla patienters hälsa. Det är begreppet "medicinskt 

nödvändig" som skiljer läkemedel från allmänna varor. Konsumenter skulle idag inte 

medvetet söka läkemedel om de inte kände sig sjuka, eller hade en förhöjd risk att 

hamna i sådan situation. Efterfrågan på läkemedel motiveras därför av ”behov”. 

Policyförfattarna som skapar policyn inom apoteksområdet har som mål att 

säkerställa tillgången till säkra och effektiva läkemedel så alla, oavsett ålder, inkomst 

eller hälsostatus, skall ha en god hälsa (Morgan et al., 2009). 

 
 Lämplighet: För att nå hälsorelaterade mål inom den farmaceutiska policyn krävs 

lämplig användning och lämpligt urval av läkemedel. Med utgångspunkt i policyn 

sker ett urval av läkemedel med avseende på användning och lämplighet, utifrån 

hälso-, ekonomi- och säkerhetsrelaterade frågor.  Ett läkemedel blir godkänt med 

hjälp av vetenskapliga belägg för dess effekt och säkerhet. Läkemedel ska också ha 

jämförts med andra behandlingsalternativ, inklusive icke-farmakologiska 

behandlingar, samt även uppfylla krav på korrekt dosering, minimerade risker vid 

annan samtidig behandling, lämplig uppföljning samt kontroll. Utifrån dessa punkter 

sätts en policy inom ramen för vilken en läkemedelsbehandling som är lämplig. 

(Morgan et al., 2009).  

 

 Betalningsförmåga: Rimlig prissättning på läkemedel är ett av de viktigaste målen 

för läkemedelspolicyn. Läkemedelskostnaderna måste hållas på en rimlig nivå för 

både individen och samhället. Förskrivaren väljer ett specifikt receptbelagt läkemedel 

till sina patienter och patienterna känner ofta att de inte har någon reell valmöjlighet. 

Läkemedel kan därför skapa finansiella bördor för patienten, även om kostnaden inte 

utgör ett hinder för tillgängligheten för patienterna. Detta kan skapa oro och ha en 
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negativ påverkan på hälsotillståndet. Det farmaceutiska policysystemet bör sträva 

efter att se till att alla patientkostnader i samband farmaceutiska behov är acceptabla 

och rättvisa. (Morgan et al., 2009). 

 
Olika konkurrensfrämjande policy har lett till bättre villkor för konsumenterna. I t.ex. Island 
har det sedan 1996 varit tillåtet för flera läkemedelspartihandlare att förse apoteken i landet 
med läkemedel. I Sverige har det tidigare tillämpats ett en-kanalsystem för partihandelns 
läkemedelsförsörjning till apoteken. Som ett resultat av att apoteksmonopolet upphävdes i 
Sverige finns det idag nya affärsmodeller för partihandeln med läkemedel, där nya 
leverantörer av logistiktjänster har kommit in på den svenska marknaden, vid sidan om en-
kanalssystemet, (Traulsen et al., 2009), (Läkemedelsverket, 2011). 
 
I många europeiska länder har apoteken traditionellt präglats av privatägda företag som 
verkar under en hård statlig reglering. Men nu har många länder kommit igång med en 
process som ska introducera en mer konkurrensfrämjande policy, som exempelvis 
avreglering av apotek och priskonkurrens, med syfte att gynna konsumenten (Traulsen et al., 
2009).  
 
Exempel på politiska förändringar kan vara följande:   

1. Att avsluta farmaceuters monopolägande av apotek och låta icke-farmaceuter etablera 
apotek. 

2. Att tillåta ett fritt val av geografiskt läge vid etablering och öppna upp för en ökning av 
antalet apotek i landet. 

3. Att avreglera priserna på receptfria läkemedel och möjliggöra priskonkurrens på 
receptbelagda läkemedel.  

4. Att tillåta receptfria läkemedel att säljas utanför apotek.  
 
I Danmark har de bara valt det sista - att tillåta receptfria läkemedel att säljas utanför apotek. 
Det är en förändring som endast haft en mycket liten effekt på den 400 år gamla danska 
apotekssektorn.  Svenska myndigheter har varit i ett vänta-och-se-läge under det senaste 
decenniet, men har nu ändrat apotekssystemet avsevärt (Traulsen et al., 2009). I Sverige 
genomfördes förändringar på alla fyra punkterna. Det svenska systemet var annorlunda än 
de andra nordiska länderna i och med det statliga monopol ägandet i Apoteksbolaget (senare 
Apoteket AB). (Traulsen et al., 2009).  
 
Farmaceutiskt policyarbete är en dynamisk process, och därför kan det heller aldrig finnas 
100 % rätta svar. De problem och frågor som kan uppkomma utvecklas och förändras 
ständigt. Farmaceutisk policy är inget avskilt område, och för att det skall anses vara 
effektivt, måste det uppdateras efter förändringar inom vetenskap och teknologi. Nya 
läkemedel och sjukdomar utmanar de strukturer som finns, inte minst de ekonomiska. 
Eftersom det övergripande målet är att uppnå en rationell läkemedelsanvändning, gör detta 
att läkemedelspolicyn måste vara dynamisk, då förutsättningarna alltid förändras (Traulsen 
et al., 2005). 
 
När det kommer till utformning och utvärdering av farmaceutisk policy, finns det fallgropar 
som forskare och analytiker kan falla i. Dessa kan vara att den som studerar policyn använder 
sig av för smala utvärderingsfrågor, olämpliga metoder, olämplig design och självcensur. 
Forskare bör använda sig av breda frågor, men har istället ofta utbildats i att använda smala 
frågor. Inom policyforskning bör forskare använda sig av breda frågor och inkludera alla 
alternativ som finns inom policyn. Här bör de använda sig av frågor som inkluderar 
samhället, ekonomiska aspekter, apoteksyrket, konsumenterna och beslutsfattarna (Traulsen 
et al., 2006). 
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Det är viktigt att policyförfattare inte bara utvecklar läkemedelspolicy utifrån erfarenheter i 
det egna landet, utan även utifrån andra länders erfarenheter, då det finns mycket att lära 
från andra system (Traulsen et al., 2009). 

2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera regelverket i Danmark och Sverige med fokus på 
vilka likheter och olikheter som finns i apoteksdriften och policyn. De faktorer som närmare 
undersöks i uppsatsen är hur apoteksmarknaden ser ut i dessa länder samt vad lagen säger 
om försäljning om receptfria läkemedel utanför apotek. I arbetet ingår även en beskrivning 
av personalkategorier samt receptförskrivning i respektive land. En jämförelse görs också av 
system för generiskt utbyte och subvention i dessa två länder. Utöver detta ska uppsatsen ge 
en klar bild över om vad farmaceutisk policy innebär, vilka studier som har gjorts kring detta 
och vad policyn har för mål inom apoteksmarknaden och driften. 

3. Metod 
 
Alla sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts via www.scholar.google.com 
De sökord som användes var: Pharmaceutical policy, Pharmaceutical Policy Denmark, 
Pharmaceutical Policy Sweden, Janine Morgall Trausen, Janine Morgall Traulsen 
pharmaceutical policy research. 
 
Alla fakta om lagar, reglering och policy för jämförelsen som ligger till grund för resultaten 
söktes via respektive länders reglerande organs hemsidor;  
Sundhetsstyrelsen www.sst.dk, Läkemedelsstyrelsen laegemiddelstyrelsen.dk och 
Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se. 
 
För lagar i Danmark kring apoteksdrift gjordes sökningar på http://www.retsinformation.dk. 
Denna sökning gjordes med sökorden: tilskud, recepter, bekendtgørelse, receptfria-
laegemedel. 
 
För de svenska lagarna användes hemsidan www.regeringen.se, boken Receptföreskrifter - 
tolkningar och kommentarer, 4:e utgåvan, samt kurskompendiet Författningar HT 2010/VT 
2011. 
 
I detta arbete jämförs apotekens regelverk i Danmark och Sverige. Jämförelsen är en form av 
policyforskning som gör det möjligt att få bättre förståelse för farmaceutisk policy i Danmark.  
 
Då uppsatsens syfte är att nå en djupare förståelse kring policyn i respektive land, samt att 
resultatet samlas in i form av större texter, är en kvalitativ studie lämplig för denna uppsats. I 
en kvalitativ studie drar forskaren slutsatser utifrån de fakta som samlats in och når på så 
sätt en förståelse kring ämnet. Den information som använts som bas för uppsatsens resultat 
har samlats in från sekundära källor. Strukturens uppbyggnad av de olika apotekens policy i 
Danmark och Sverige har baserats på information från lagtexter i respektive land 
(Christensen et al.,2001).  
 
 
 
 

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

http://www.sst.dk/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.regeringen.se/
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4. Resultat  

4.1. Omreglering av apoteksmarknaden 
 
Danmark hade långtgående planer på att avreglera apoteksmarknaden redan 1998.  Förslaget 
var att det skulle förekomma fri etablering och fritt ägande av apotek samt att receptfria 
läkemedel skulle få säljas i livsmedelsbutiker och annan detaljvaruhandel. Danmark kom 
aldrig så långt på grund av att hälsoministern ersattes och den danska apoteksföreningen var 
väldigt tveksam inför en avreglering. Farmaceuterna ansåg att en avreglering av 
receptbelagda läkemedel skulle innebära en fara för folkhälsan. Det slutade med att 
monopolet behölls och endast en förändring gick igenom 2001, då det blev tillåtet att 
receptfria läkemedel säljs utanför apoteken (Anders, 2004). 
 
De svenska apoteken drevs och ägdes mellan 1976 och 2009 av staten, först som 
Apoteksbolaget och sedan som statligt företag under namnet Apoteket AB. Staten hade då 
monopol på att sälja läkemedel och driva apotek. År 2009 togs beslutet att den svenska 
apoteksmarknaden skulle avregleras och monopolet upphöra. Rätten att sälja receptfria 
läkemedel expanderades till andra platser än apotek. Hälften av Sveriges apotek såldes i 
kluster till större kedjeaktörer och småföretagare, men det finns fortfarande ett stort antal 
apotek som fortfarande ägs av Apoteket AB. Motiveringen till omregleringen var att den 
skulle öka tillgängligheten på läkemedel, öka prispressen på receptfria och receptbelagda 
läkemedel och leda till en förbättrad service. För att omreglering ska lyckas har det satts krav 
på de olika apoteksaktörerna att det ska finnas tillräckligt med personal och kompetens på 
varje apotek för att upprätthålla en hög säkerhet och god kvalitet på apoteksmarknaden 
(Omstruktureringsbolaget, 2008) (Regeringen, 2008). 
 

4.1.1 Äganderätt 
Apotekare i Danmark kan lämna in en ansökan till inrikes- och hälsoministeriet om de är 
intresserade av att driva apotek. Om tillstånd beviljas blir apotekaren ensam ägare och 
därmed ekonomiskt ansvarig för verksamheten. En apotekare får äga upp till fyra apotek 
sedan 2001 som en del av avregleringen. Tidigare fick en apotekare bara äga ett apotek 
(Anders, 2004).  
 
Danmarks apotekarförening och inrikes- och hälsoministeriet avgör i förhandlingar hur 
mycket apoteken får tjäna tillsammans, den så kallade bruttovinsten. År 2011 ligger den 
maximala bruttovinsten på 2,5 miljarder kronor för hela Danmarks apoteksverksamhet. Den 
ska täcka hela apoteksdriften, löner och alla andra kostnader för att distribuera läkemedel. 
Tjänar apoteken mer pengar än bruttovinsten sänks priset på läkemedel, och hamnar 
apoteken under denna gräns, regleras priserna på läkemedel uppåt. Priserna på läkemedel 
regleras centralt för hela Danmark (Danmarks Apotekerforening, 2011). 
 
Det finns ett så kallat utjämningssystem i Danmark som är till för att säkerställa 
apotekstjänster även i glesbygd och andra mindre lönsamma lägen. De apotek som ligger mer 
avlägset har mindre chanser att gå med vinst på receptbelagda läkemedel. Här får de apotek 
som har bättre möjligheter dela med sig av sin vinst enligt ett fördelningssystem, där apotek 
med en högre omsättning än snittet betalar en viss andel av vinsten, och denna fördelas ut till 
de apotek som har en lägre omsättning. Detta gäller dock endast till apotek som ligger på  
minst 5 km avstånd från ett annat apotek. Detta är dock inte till för att säkra en vinst för 
apoteken utan för att säkerställa en ekonomisk grund för den önskade geografisk spridningen 
av apotek som staten beslutat om (Danmarks Apotekerforening, 2011). 
 
I Sverige får alla, förutom läkare, de som tillverkar läkemedel eller som fått godkännande av 
Läkemedelsverket att sälja läkemedel, lov att äga apotek (Anders, 2004). Till skillnad från 
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Danmark har Sverige ingen reglering som säkerställer landsorts- eller små apoteks ekonomi 
eller ser till att det finns apotek tillgängliga i glesbygdsområden. 
 
Systemen för handelsmarginalen skiljer sig mellan Sverige och Danmark. Handelsmarginalen 
är skillnaden mellan apotekens inköps- och försäljningspris. Apoteken i Sverige får 
ersättning från staten i form av en fastställd handelsmarginal. Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) avgör hur stor denna marginal ska vara, och på så sätt styrs 
priset på receptbelagda läkemedel, förbrukningsartiklar och stomiartiklar som ingår i 
högkostnadsskyddet. Målet med handelsmarginalen är att skapa en kostnadseffektiv 
distribution av läkemedel för patienterna. (Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, 2010).   
 

4.1.2 Apotekens geografiska placering  
Den danska apoteksmarknaden har idag inget fritt val av geografiskt läge. Det beslutas 
istället av regeringen, som också bestämmer var apotekaren får öppna och driva ett apotek. I 
Sverige kan apoteksaktörer fritt välja geografiskt läge (Anders, 2004). 

4.2 Läkemedel utanför apotek 
Receptfria läkemedel är läkemedel som inte ges mot recept och som därmed kan köpas direkt 
av konsumenten. Det är möjligt att köpa alla receptfria läkemedel på apotek i både Danmark 
och Sverige. 
 
Ett urval av receptfria läkemedel som respektive ansvarig myndighet i respektive land har 
godkänt, får säljas i andra butiker i båda länderna. Det krävs dock att butiken har ett tillstånd 
att bedriva handel med receptfria läkemedel.  
 
När Läkemedelsverket i Sverige respektive Läkemedelsverket i Danmark bedömer om ett 
receptfritt läkemedel får säljas på andra ställen än på apoteket, bedömer de om läkemedlet 
kan användas av konsumenter utan den farmaceutiska rådgivningsmöjligheten som finns på 
apotek. En bedömning görs av hur stor risken är att läkemedlet används fel eller missbrukas 
samt om det finns en stor risk för överdosering eller underdosering av läkemedlet 
(Laegemiddelstyrelsen, 2010), (Regeringen, 2008). 

 

4.2.1 Regler för försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek 
Läkemedelsverket har delat in receptfria läkemedel i Danmark i olika utlämningsgrupper. 
Detta har gjorts för att personal på apotek och i detaljvaruhandel lättare ska identifiera vilka 
regler som gäller för de olika läkemedelsgrupperna.   
 
I detaljvaruhandeln finns det tre utlämningsgrupper: 
1) HF. Kunden måste vara minst 15 år för att få köpa läkemedel inom denna grupp (lov nr 
1180 stk 4 § 2 udlevereringsbestemmelser). 
2) HX. För denna grupp finns det även lag på att kunden endast får köpa ett paket per dag av 
ett visst läkemedel med samma aktiva substans. Kunden ska vara minst 15 år för att få köpa 
läkemedel inom denna grupp (lov nr 1180 § 2 udlevereringsbestemmelser stk 8). 
3) HX18. Läkemedel inom denna grupp får bara köpas av kunder som är minst 18 år och även 
här är köpet begränsat till att kunden endast får köpa ett paket läkemedel med samma aktiva 
substans per dag(lov nr 1180 § 2 udlevereringsbestemmelser stk 9), (BEK nr 108 §12). 
 
För att veta hur mycket kunden köper i en butik så har substansgrupperna delats in i ett 
färgschema (Laegemiddelstyrelsen, 2010), (BEK nr 108 §4). 
Exempel: En butik som har tillstånd att sälja får lov att sälja ett paket med aciclovir (gul) och 
ett paket med acetylsalicylsyra (orange) till samma kund. Däremot får de inte sälja två paket 
med paracetamol (blå) till samma kund (Laegemiddelstyrelsen, 2010).  
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Utöver de ovanstående kategorierna finns CR vilket innebär att läkemedlet är avsett för 
veterinärt bruk (Laegemiddelstyrelsen, 2010) 
 
I Sverige finns det endast en åldersgräns på minst 18 år för att få handla alla receptfria 
läkemedel i daglig varuhandel och inte några mängdbegränsningar (Regeringen, 2008). 
 
I både Sverige och Danmark ska läkemedlen förvaras säkert, dvs. separeras från butikens 
övriga produkter, och endast personal ska ha tillgång till läkemedlen. Självbetjäning är dock 
inte tillåtet för konsumenten. Läkemedel ska därför förvaras i ett låst skåp eller liknande, 
avskilt, och inte blandat med andra varor. Exponering av läkemedel kan ske exempelvis 
bakom kassan eller i låsta skåp. Om inte butiken kan följa dessa krav, ska läkemedlen 
förvaras under direkt uppsikt av personal (BEK nr 108 §12), (Regeringen, 2008). 
 
De danska butikerna är inte skyldiga att ha alla receptfria läkemedel till försäljning. Dock har 
läkemedelsmyndigheten bestämt att butikerna ska ha ett bassortiment för att få sälja 
receptfria läkemedel. Minimikraven för bassortimentet är att följande läkemedel ska finnas:  
 

 Bakteriehämmande medel: sugtabletter för ont i halsen  

 Nikotintuggummin  

 Magsyraneutraliserande tuggtabletter  

 Smärtstillande medel  
 Tabletter för åksjuka  

 Slemlösande (hosta) (BEK nr 109 §13). 
 

I Sverige finns det inga krav på att butiker ska ha ett bassortiment för att få sälja receptfria 
läkemedel, utan de får fritt välja bland de läkemedel som har fått ett särskilt tillstånd att 
säljas utanför apotek. Exempel på dessa läkemedel är nikotinläkemedel. (Regeringen, 2008). 
 

4.2.2 Information i samband med receptfria läkemedel utanför apotek (se ovan) 
I Sverige och Danmark är det tillåtet att delge information som finns i förpackningen och 
bipacksedel och ha en samling av bipacksedlar för butikens kunder. Det är också tillåtet att 
ha medicinska handböcker på försäljningsstället. Personal som hanterar och säljer receptfria 
läkemedel får ge information så länge den informationen är förenlig med bipacksedel eller 
produktresumén. Personal får inte ge rekommendationer av receptfria läkemedel och besvara 
frågor som direkt eller indirekt är en bedömning av symptom eller en diagnos. Personalen 
har ingen skyldighet att erbjuda farmaceutisk kompetens men ska kunna hänvisa till FASS, 
bipacksedel, apotek eller sjukvård (Regeringen, 2008). 
 

4.3 Personalkategorier 

En farmaceut som får ta läkemedelsansvar på apotek i Danmark måste ha en examen från 
en femårig farmaceututbildning. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning, administrativa 
uppgifter och ledarskap. Farmaceuten ansvarar för expediering av recept och får lov att ta 
beslut om ordinationen från läkaren är rimlig och ge bästa möjliga information om 
läkemedel till patienterna. De får även ge råd kring egenvård. Farmaceutens roll är också 
att utbilda och ha hand om farmaceut- och farmakonomstuderande (Det Farmaceutiske 
Fakultet, 2011).  

I Danmark finns också farmakonomer, en yrkesexamen som bara finns i Danmark.  
Farmakonomernas uppgift på apoteket är att expediera läkemedel till patienterna. 
Farmakonomen kan även ge råd om receptfria läkemedel till kunderna och andra varor 
som säljs på apotek (Undervisningsministeriet, 2011), (BEK nr 1557 §38). 
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En tidigare yrkestitel som har funnits i apoteksmarknaden i Danmark har varit defektrice.  
Det var en treårig yrkesutbildning, som lades ner 1997. Det finns dock fortfarande några fåtal 
defektrice kvar på arbetsmarknaden. Deras uppgift var och är att sköta allt runt om 
apoteksverksamheten t.ex. lager, logistik och redovisningar. Idag har farmakonomerna tagit 
över denna roll (Den store Danske Encyklopedi , 2010), (BEK nr 1557 §38). 

Farmaceuter i Sverige kan delas in i två olika kategorier: apotekare och receptarier. Det som 
skiljer dem åt är att apotekarutbildningen är på fem år och receptarieutbildningen på tre år, 
men rent lagmässigt har de samma rättigheter och skyldigheter inom apoteksverksamheten. 
Farmaceuter utgör den största personalkategorin på svenska apotek och har behörighet att ge 
råd kring receptfria och receptbelagda läkemedel och rätt att expediera receptbelagda 
läkemedel.  Ytterligare en kategori finns på svenska apotek. Det är apotekstekniker, vilket 
endast är en gymnasial utbildning. De hanterar vanligtvis kunder genom att ge rådgivning 
kring egenvård och handelsvaror. Apoteksteknikerna har rätt att expediera och informera vid 
recepthantering i recepturen, men måste ha en farmaceuts signatur för att kunna expediera 
(Lindberg et al., 2010). 
 

4.4 Recept 

4.4.1 Kontroll 
Enligt både dansk och svensk föreskrift ska en receptkontroll utföras på alla recept. Kontroll 
av recept får endast utföras av auktoriserad personal, dvs. antingen farmaceut (apotekare) 
eller farmakonom. I Sverige får apotekare och receptarier utföra denna kontroll.    
 
Receptkontrollen innebär tre steg. Det första steget utgör en författningsmässig kontroll av 
förskrivande läkare, tandläkare eller veterinärlicens (dvs. tillstånd att utfärda recept). 
Farmaceuten ska även försäkra sig om att receptet är ordentligt ifyllt och fortfarande giltigt.  
Det andra steget omfattar en farmakologisk kontroll av läkemedel och dess styrka, mängd, 
dosering, indikation och eventuella kontraindikationer eller interaktioner med andra 
läkemedel. Det tredje steget är en teknisk kontroll där tabletternas kvalitet och hållbarhet 
undersöks (BEK nr 155 Kap 5 §27), (Borg et al., 2010). 
 
Receptbelagda läkemedel är i Danmark indelade i grupper. Dessa grupper är till för att 
farmaceuter enklare ska veta vilka regler som gäller för hur länge receptet är giltigt och om de 
tillhör vanliga eller särskilda läkemedel. Dessa grupper anger också vem recept får skrivas ut 
till (BEK nr 1600 §8 Stk 2).  
 
Grupp "A" får itereras en gång men patienten kan välja att hämta ut mindre förpackning av 
det förskrivna läkemedlet i flera omgångar på apoteket. Receptet är giltigt i ett år. 

 
Grupp "A § 4" utgörs av särskilda läkemedel. Läkemedel i denna grupp får lämnas ut  endast 
en gång och receptet är bara giltigt i ett år 

  Läkaren måste lägga till sitt eget CPR-nummer vid förskrivning om inte en särskild 
blankett används.  

 Preparat från denna grupp bör bara skrivas ett åt gången, t ex metadon, Ritalin och 
Oxycontin. 

 Dessa läkemedel kan leda till missbruk och beroende, och på grund av detta bör dessa 
läkemedel ha en speciell övervakning av den förskrivna läkaren.  
 

Grupp "B" kan erhållas flera gånger per recept om det har itererats med tid och intervall och 
ytterligare upplysningar finns angivna. Receptet är giltigt i högst två år. 
 
Grupp "restriktioner" - läkemedel inom denna grupp är endast avsedda för förskrivning och 
användning inom sjukhus. 
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Grupp "NBS" föreskrivs till patienter av läkare med specialistkompetens. 
 
Grupp "A § 4-NBS" läkemedel inom denna grupp är avsedda endast till sjukhus eller till 
särskilda specialister och är narkotikaklassade. 
 
Grupp "R" " avser läkemedel som ingår i riskhanteringsprogram. 
 
Grupp "Premix" "Foder" kan endast föreskrivas av veterinärer till foderfabriker.  
 
Grupp "AP", "BP", "APK" och "BPK" är avsedda endast för djur. 
 
Grupp "GA" och "GB” innebär att det ingår i gruppen för medicinska gaser. 
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4.4.2 Danska receptet 
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Inledning på receptet 
Förskrivaren inleder receptet med dubbelkors # som betyder ”i guds namn”. Detta 
dubbelkors används också för att dela på receptet när förskrivaren ordinerar två läkemedel 
på samma blankett.  Anvisningarna till apoteket förkortas med ett ”Rp”, bruksanvisningar till 
patienten förkortas med ”ds” (Nielsen et al., 2009). 

Läkarens namn  
Under rutan ”laegens namn” ska läkarens namn, arbetsplats adress och telefonnummer 
tydligt anges. Förskrivarens yrke ska också anges. För specialistläkare ska 
specialistbeteckning vara med. Receptet ska skrivas under med utfärdarens namnteckning 
och datum för utfärdandet (BEK nr 1600 §15 Stk 2). 

Patienten  
I rutan ”skreder” (receptmottagaren) ska patientens namn, CPR-nummer (personnummer) 
och adress finnas.  

Ordination 
Under rutan ordination ska läkaren så noga som möjligt fylla i preparatnamn, 
beredningsform, styrka, mängd, bruksanvisning och utlämning. Det ska även framkomma 
instruktioner om hur produkten ska användas, dosering och indikation (BEK nr 1600 §8 Stk 
2). 
 
Avviker antal, indikation, styrka etc. från vanliga ordinationer skall läkaren understryka med 
både siffror och bokstäver för att visa apoteket att det inte skett något fel utan att detta är 
avsiktligt ditskrivet av läkaren (BEK nr 1600 §8 Stk 2), (Nielsen et al., 2009).  
 
Om läkaren anser att det förskrivna läkemedlet kan minska patientens förmåga att köra bil 
eller använda farliga maskiner, kan läkaren i de fall där produkten inte redan finns i listan 
över trafikfarliga läkemedel skriva "trafikfarlig" på recept eller ”trafikfara” med en triangel 
(Δ).  
 
När en läkare ordinerar medicin till sig själv i Danmark och Sverige, skall detta anges på 
receptet genom att de skriver ”för eget bruk”. För förskrivning av läkemedel som ska 
användas på praktiken skall detta anges med ”för användning i praktiken” (BEK nr 1600 §15 
Stk 2). I Danmark kan förskrivaren välja att använda förkortningen IMM (I Manus Medicus= 
i läkarens hand) (Nielsen et al., 2009). 
 
Läkemedelsformen kan förkortas med tabl, mixt, inj osv. Förskrivaren ska här ange namnet 
på läkemedlet, till exempel Furix tabletter. Kommer läkemedlet i flera styrkor, ska läkaren 
ange styrkan på receptet med tabl. Furix 20 mg. Kommer läkemedlet i bara en styrka, behövs 
detta inte skrivas ut. Förskrivaren kan även ange ett specifikt läkemedelsföretag, till exempel 
Furosemid Copyfarm. Däremot är generisk förskrivning inte tillåten (BEK nr 1600 §15 Stk 
2). 

Mängd 
Ett recept som är skrivet i Danmark får inte innehålla förkortningar eller tecken, som kan 
göra att förståelsen ifrågasätts, men de kan använda de vanliga förkortningarna för gram och 
milligram (mg, g), medan mikrogram allmänhet inte förkortas. Det är dock tillåtet att 
använda alla möjliga förkortningar, bara det inte leder till missförstånd. Enligt gammal 
tradition kan mängden även anges i romerska siffror, men det vanligaste är att det ges i 
siffror, t.ex. 100. Den förkortade latinska beteckningen "No = numero" för antalet framträder 
som en försäkran om att det är kvantitet som anges på receptet (Nielsen et al., 2009). 

Bruksanvisning 

Denna del ska innehålla information om hur läkemedlet används, dosering och indikation. 
Om instruktionerna är mycket långa kan läkarna i Danmark välja att ge instruktioner direkt 
till patienten vid förskrivning av läkemedlet, Detta skall då anges skriftligt på receptet med 
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”enligt skriftligt avtal” (BEK nr 1600 §15 Stk 2), (BEK nr 1600 §15 Stk 2). Ett förskrivet 
läkemedel som tillhör grupp B utlämnas flera gånger under receptets 2-åriga giltighetstid. 
(BEK nr 1600 §15 Stk 2).   Det ska skrivas ner på receptet hur många gånger det får lämnas ut 
samt intervall, till exempel ”får lämnas ut 8 gånger med 3 veckors intervall”. Här får 
förkortningen ”udlev” användas (BEK nr 1600 §15 Stk 2), (Nielsen et al., 2009). 

Substitution 
När läkaren vill försäkra sig om att patienten får den produkt som har skrivits ut, skall det 
skrivas ”Ej S” (ej substitution) på receptet. Det betyder att apoteket inte kan ersätta den 
ordinerade produkten med den billigaste generiska produkten. Förskrivaren kan även lämna 
andra meddelanden till apoteket, som till exempel ”brådskande”. Detta kan fyllas i under 
rutan ”forsendelse og andre bemærkningar” (BEK nr 1600 §8 Stk 2). 
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4.4.3 Svenska receptet 
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Giltighetstid 
Receptet gäller ett år från det datum det har utfärdats, men förskrivaren kan välja att 
förkorta giltighetstiden genom att ange ett specifikt datum under rubriken ”gäller 1 år från 
utfärdandet om inte kortare tid anges här” (SVFS 2009:13, kap 3 § 26). 

Patienten 
Här anges patientens personnummer och namn och adress om det är aktuellt (SVFS 2009:13, 
kap 3 § 8 stk 1). 

Läkemedelsnamn 
Läkemedelsnamnet ska framgå väldigt tydligt och generisk förskrivning är inte tillåten (SVFS 
2009:13, kap 3 stk 2). 

Beredningsform 
I denna ruta anges det förskrivna läkemedlets beredningsform. Förskrivaren ska helst skriva 
ut hela beredningsformen för att undvika otydligheter vid förskrivningen (SVFS 2009:13, kap 
3 § 15). 

Styrka 
Förskrivaren måste alltid ange en styrka med en enhet som är tydlig. Denna ruta ska inte 
lämnas tom och ska även anges för de läkemedel som bara kommer i en stryka (SVFS 
2009:13, kap 3 § 8 stk 2). 

Mängd/behandlingstid 
Mängden kan skrivas med både bokstäver och siffror och kan anges som antal och 
behandlingstid. Behandlingstiden som anges måste skrivas med en fast dosering, vilket 
innebär att dosering vid behov inte är tillåtet att skriva (SVFS 2009:13, kap 3 § 8 stk 2). 

Dosering 
Här ska läkaren ange syftet med behandlingen. Förkortningar ska helst undvikas då detta 
kan leda till feltolkningar. Avviker dosering och indikation från FASS, ska läkaren ange detta 
med ett ”OBS” på receptet. Skriver läkaren ut till sig själv, kan han eller hon bara ange kort 
på receptet ”för eget bruk” (SVFS 2009:13, kap 3 § 8 stk 2). 

Utbyte 
Här anger läkaren med sitt signum och det är tillåtet att byta ut till det billigaste generika för 
det förskrivna läkemedlet. Förskrivaren kan motsätta sig utbyte om det finna goda skäl till 
det (SVFS 2009:13, kap 5 stk 3 § 8). 

Startförpackning 
Med hjälp av denna ruta anger läkaren om den minsta förpackningen som finns ska 
expedieras.  Denna ruta är till för att stor mängd läkemedel inte ska kasseras, och på så sätt 
kan patienten prova läkemedlet först. Detta räknas som en expediering utanför den mängd 
som läkaren har ordinerat på receptet (SVFS 2009:13, kap 3 § 7). 

Med/utan förmån 
Förskrivaren anger sitt signum på en av dessa rutor. Är inte det förskrivna läkemedlet 
prisförhandlat kan det inte ingå i förmånen även om läkaren har angett detta. (Borg et al., 
2010). 

Iterering 
Här anges det hur många gånger ett recept får lämnas ut, och detta är obegränsat för vanliga 
läkemedel som inte är narkotikaklassade (SVFS 2009:13, kap 3 § 14). 

Expeditionsintervall 
Förskrivaren kan med hjälp av denna ruta kontrollera när patienten får hämta ut en 
iterering. Denna ruta fylls i med hjälp av bokstäver och inte siffror. Är läkemedlet för tidigt 
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att expediera enligt expeditionsintervall får det inte lämnas ut (SVFS 2009:13, kap 3 stk 2 § 
14). 

Läkemedel 2 
Förskrivaren kan välja att ordinera två olika läkemedel på receptblanketten. Om endast ett 
preparat skrivs ut ska läkemedel 2 spärras genom att förskrivaren drar ett streck över eller att 
rutorna fylls med XXX.  Läkemedel 2 granskas på samma sätt som läkemedel 1 (SVFS 
2009:13, kap 3 § 15). 

Förskrivaren 
Här ska alla uppgifter om förskrivaren anges. De kan stämplas, tryckas eller textas på. Titel, 
namn, adress, telefonnummer och arbetsplats ska stå med (Borg et al., 2010). Varje läkare 
har en sifferkombination som består av förskrivarkod och arbetsplatskod. Arbetsplatskod 
måste finnas med på receptet för att det ska ingå i förmånen. Finns inte förskrivarkoden med 
på receptet, får inte receptet expedieras (SVFS 2009:13, kap 3 § 9). 

Datum och namnteckning 
För att kunna genomföra en expedition ska ett datum finnas. Förskrivaren ska skriva under 
recept med handskriven namnteckning. Saknas detta kan receptet inte expedieras (SVFS 
2009:13, kap 5 § 5). 
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4.4.4 Särskilda läkemedel 
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I Sverige definieras särskilda läkemedel som ”narkotiska läkemedel, anabola steroider, 
tillväxthormon och andra läkemedel för vilka förfalskningsrisk föreligger” (Borg et al., 2010). 
Till detta används en särskild receptblankett som är annorlunda utformad än den andra 
receptblanketten(se ovan). Denna blankett är till för att öka kontrollen och minska 
förfalskningsrisken för särskilda läkemedel. Det får bara förskrivas ett läkemedel per 
receptblankett och läkaren utför en kontroll av patientens identitet och intygar denna med 
sitt signum i en särskild ruta. Läkaren måste ange fullständigt personnummer och adress för 
patienten. Mängd, styrka och enhet ska anges med siffror och bokstäver (SVFS 2009:13, kap 
6 § 6) (SVFS 2009:13, kap 6 § 3). 

I Danmark finns det särskilda regler för utlämning av grupp A och A 4 § - preparat, det ska 
göras en narkocheck av den förskrivna läkaren för preparat inom dessa grupper.  
 
En "narkocheck" är en speciell typ av recept som kan erhållas av den enskilde läkaren. 
Receptet är särskilt utformat för att skriva ut § 4-preparat. Recept numreras i följd och är 
personligt knutna till läkaren och kan spåras till den förskrivare som har fått receptet 
utfärdat av Sundhetsstyrelsen.  
 
Vill förskrivaren inte ha dessa receptblanketter måste förskrivaren ange sitt personnummer 
på den vanliga receptblanketten vid förskrivning av grupp A 4 § preparat (BEK nr 1600 §15 
Stk 2). 
 
Vid utfärdande av ett skriftligt recept för en utlämning inom grupp A och A§4 är receptet 
giltigt i maximalt ett år. Det kan endast skrivas ut ett preparat per recept. Mängd och styrka 
måste anges som både siffror med bokstäver. Recept kan bara användas en gång, men den 
föreskrivna mängden kan erhållas i mindre förpackningar åt gången (BEK nr 1557 §38). 
 

4.5 Generika 
 
I både Danmark och Sverige gör ansvarig läkemedelsmyndighet en utvärdering av 
utbytbarhet för generiska läkemedel för att patienten ska kunna få ett billigare alternativ till 
ett originalläkemedel som förskrivits, men med bibehållen säkerhet för användaren.  
Läkemedlen får se olika ut och säljs under olika namn men de ska ha samma effekt. 
Dessutom ska de innehålla samma verksamma ämne, samma mängd i förpackningen och 
användas på samma sätt. 
De faktorer som de generiska produkterna jämförs på är: (Laegemiddelstyrelsen, 2010), 
(Borg et al.,2010) 
 

 Den generiska produkten ska frigöra det verksamma ämnet i kroppen i samma mängd 
och takt som originalläkemedlet. 
 

 Det generiska preparatet ska kunna visa att det uppnår samma effekt hos patienter 
med samma sjukdom och symptom, som originalläkemedel. 

 
 De olika generika ska vara terapeutiskt utbytbara, patienten ska kunna byta mellan 

originalläkemedel och generikan utan att behöva följa olika instruktioner för de olika 
läkemedlen.  

 

4.5.1 Generiskt utbyte i Danmark 
Farmaceuter i Danmark är skyldiga byta till den billigaste generikan som finns inom en 
grupp för det förskrivna läkemedlet. Detta utbyte, en så kallad substitution, görs för att 
sjukförsäkringen i Danmark inte ska få en massa onödiga kostnader. Det finns vissa 
omständigheter då det inte kan utföras en substitution på apotek (BEK nr 1557 §38): 
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1. Läkaren anger ”Ej S” på receptet. Här har förskrivaren mottsatt sig byte, men det 
måste förekomma tydligt på receptet vilket läkemedel det är som inte får bytas ut för 
att denna regel ska gälla. Har förskrivaren inte angett ett varunummer eller ett 
specifikt företagsnamn för det förskrivna läkemedlet, kan farmaceuten välja att  
bortse från denna regel (BEK nr 1557 §38). 
 

2. Farmaceuterna i Danmark får inte utföra substitution till den billigaste generikan om 
det förekommer en prisskillnad mellan det ordinerade läkemedlet och generikan. 
Detta innebär att substitution inte får förekomma om prisskillnaden ligger inom en 
viss prisgräns. Om det förekommer en prisskillnad mellan det billigaste och det 
ordinerade läkemedlet får det inte bytas ut om (BEK nr 1557 §38): 
 
– prisskillnaden är mindre än fem DKK, så länge generikan i den utvalda gruppen 
kostar 100 DKK eller mindre. 
 
– det är en prisskillnad på 5 % så länge det billigaste läkemedlet i gruppen kostar över 
100 DKK men under 400 DKK. 
 
– om det är en prisskillnad på 20 DKK så länge det billigaste läkemedlet kostar 400 
DKK eller mer. 
 

Byte kan endast göras efter att farmaceuten har informerat patienten om att det finns ett 
billigare alternativ tillgängligt på marknaden och om denne vill byta till ett generiskt 
preparat. Motsäger sig kunden detta byte, betalas mellanskillnaden själv (BEK nr 1557 §38). 
 

4.5.2 Generiskt utbyte i Sverige 
Sveriges utbytessystem för generika bygger på att det förskrivna läkemedlet ska bytas ut på 
apoteket mot den billigaste generikan som finns på marknaden inom gruppen. I Sverige 
fastslås det varje månad vilket preparat som är billigast, och detta förhandlas och beslutas av 
TLV. (Hägglund, 2008). Innan ett utbyte sker måste den ansvariga farmaceuten informera 
om att det finns ett billigare alternativ till det förskrivna läkemedlet. Motsätter sig kunden 
detta får denne betala mellanskillnaden själv. I likhet med Danmark gäller även att 
farmaceuten inte får genomföra ett byte om den förskrivande läkaren motsätter sig detta 
(Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, 2010). Det finns däremot inga regler, som i 
Danmark, där generiskt utbyte inte får förekomma inom en viss prisram. 
 

4.6 Subvention 

4.6.1 Subvention i Danmark 
I Danmark kan patienterna få ersättning för de flesta typer av läkemedel. För att få rätt till 
ersättning måste läkaren ansöka om enskild ersättning för varje enskild patient. Enskild 
ersättning innebär att kunden får ersättning för en viss typ av läkemedel och detta varar livet 
ut. Det kan dock förekomma fall där det endast gäller för en viss tidsperiod, t.ex. om kunden 
bara ska använda sitt läkemedel under några år. Denna ersättning gäller även generika för 
det läkemedel som är förskrivet. Generellt lämnas svar på ansökan efter 14 dagar men om 
ansökningen behöver en särskild bedömning kan det ta upp till 2 månader. När ansökan har 
beviljats fås ersättning med posten och apoteket ser i det centrala ersättningsregistret (CTR) 
att kunden har rätt till ersättning. Läkemedelsmyndigheten lämnar besked till läkaren om 
ansökan avslås, tillsammans med en orsak till detta beslut. Det betalas bara ut full ersättning 
för det billigaste läkemedlet i en ersättningsgrupp. Väljer patienten det dyrare preparatet står 
denne för mellanskillnaden själv. 
 
Det finns även så kallad ökad ersättning i Danmark. Detta innebär att kunden kan få full 
ersättning om den billigare generikan inte kan väljas för det läkemedel patienten har fått 
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godkänd ersättning för. Läkaren ansöker om ökad ersättning för sina patienter och ska ha 
goda skäl för detta, till exempel att patienten har allergi mot tillsatser eller får biverkningar 
av generikan. 
 
Det tas inte hänsyn till patientens ekonomiska belägenhet när en patients ansökan granskas. 
All medicin patienten hämtar ut registreras i CTR och patienten får ersättning för den 
procentsats som patienten har rätt till. De döende i Danmark får all sin medicin gratis 
(Laegemiddelstyrelsen, 2010). 

4.6.2 Subvention i Sverige 
Högkostnadsskyddet i Sverige innebär att patienten får receptbelagda produkter till 
subventionerat pris. Patienten behöver aldrig betala mer än 1800 kronor per år (2011) för 
sina läkemedel och här ingår de receptbelagda mediciner som har prisförhandlats med TLV.  
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV beslutar om vilka varor (efter 
prisförhandlingar), som ska få ha en statlig subvention och därmed omfattas av 
högkostnadsskyddet. De varor som inte ingår är nikotinläkemedel (receptfria), vissa 
läkemedel som används utvärtes och naturläkemedel.  Företag kan också välja att inte 
prisförhandla med TLV och då ingår inte läkemedlet i subventionen. Detta sker sällan, men 
förkommer för billigare preparat, på vilka företagen vill sätta sina egna priser. 

När det första inköpet har gjorts av receptbelagda mediciner, gäller en period i tolv månader 
till och med samma datum nästa år. I högkostnadsskydd minskar egenavgiften stegvis under 
året och när egenavgiften uppgår till 1800 kr får patienten full täckning för sina läkemedel 
och betalar inte mer under perioden (Tabell 1). Barn under 18 år i samma hushåll räknas 
samman och betalar tillsammans högst 1800 kr per år. 

 
Tabell 1. Tabell över högkostnadstrappan i Sverige (Borg et al., 2010), (Tandvårds och 
läkemedelsförmånsverket, 2010). 
 

 
Det generiska läkemedlet med det billigaste priset ingår i högkostnadsskyddet. Förskrivaren 
kan ange på receptet att läkemedlet inte får bytas ut pga. medicinska skäl och då ingår 
förskrivet preparat i subventionen. Om patienten själv motsätter sig byte, får denne betala 
mellanskillnaden och den extra kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.  
 
Även hjälpmedel som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller stomiartiklar kan 
ingå i högkostnadsskyddet.  

Apoteken i Sverige är anslutna till en högkostnadsdatabas och köpen patienten gör inom 
förmånen registreras automatiskt, men kräver att patienten samtycker till detta (Borg et al., 
2010), (Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, 2010). 
 
 

5. Diskussion 
 

Kunden betalar själv Prisintervall Egentlig kostnad 
100 % 0-900 kr 1-900 kr  
50 % 901-1300 kr 901-1300 kr 
25 % 1301-1700 kr 1701-3300 kr 
10 % 1701-1800 kr 3301-4300 kr 
0 % 0 kr 4300 + kr 
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I detta arbete jämförs regler för apoteksverksamhet i Danmark och Sverige. I nedanstående 
tabell presenteras en sammanfattning av regelsystemen i Danmark och Sverige där såväl  
likheter som skillnader tas upp. 
 
Tabell 2. En jämförelse av regler mellan Danmark och Sverige.  
 
ÄMNE DANMARK SVERIGE 
Placering/antal apotek Regeringen bestämmer 

geografiskt läge och antal 
apotek. 

Fritt etableringsläge och 
antal apotek. 

Reglering Tillåtet att sälja receptfria 
läkemedel utanför apotek. 
Apotek får bara ägas av 
apotekare. 
Staten bestämmer vart 
apoteken ska etableras. 

Avreglering av hela 
apoteksmonopolet. 
Endast läkare och de som 
jobbar på 
läkemedelsföretag får inte 
driva ett apotek. 
Fri etablering. 

Regler för försäljning av 
receptfria läkemedel 
utanför apotek 

Måste ha ett bassortiment. Fritt sortiment. 

 
Förvaring av receptfria 
läkemedel utanför apotek 

Separeras från butikens 
övriga varor, ingen 
självbetjäning, endast 
personal ska ha tillgång. 

Separeras från butikens 
övriga varor, ingen 
självbetjäning, endast 
personal ska ha tillgång. 

Information om receptfria 
läkemedel 

Ingen skyldighet att erbjuda 
farmaceutisk kompetens. 

Ingen skyldighet att erbjuda 
farmaceutisk kompetens. 

 
Personalkategorier på 
apotek  

Farmaceut (apotekare) 
Farmakonom 
(Defektrice) 
Assistenter 

Apotekare 
Receptarie 
Apotektekniker 
Assistenter 

Recept 2 års giltighetstid från 
utfärdande datum 

1 års giltighetstid från 
utfärdande datum 

Generiskt utbyte Apoteken utför generikskt 
utbyte. 

Apoteken utför generiskt 
utbyte. 

 
 
 
 
 
 
Faktorer som generiska 
läkemedel jämförs på 

Generikan ska: 
- Frige det verksamma 

ämnet i kroppen i samma 
mängd och takt som 
original läkemedlet. 

- Läkemedlet ska uppnå 
samma effekt hos 
patienter med samma 
sjukdom och symptom. 

- Vara terapeutiskt 
utbytbar, patienten ska 
kunna byta mellan 
original läkemedel.  

Generikan ska: 
- Frige det verksamma 

ämnet i kroppen i samma 
mängd och takt som 
original läkemedlet. 

- Läkemedlet ska uppnå 
samma effekt hos 
patienter med samma 
sjukdom och symptom. 

- Vara terapeutiskt 
utbytbar, patienten ska 
kunna byta mellan 
original läkemedel.  

 
 
Ersättning för läkemedels-
kostnader 

Har ett ersättningssystem 
där patienten får pengarna 
tillbaka i efterhand för 
medicinerna som hämtas på 
apotek. 

Har ett högkostnadsskydd 
för medicinerna som 
hämtas på apotek vilket det 
görs ett avdrag för direkt på 
apoteket. 
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5.1 Apotekens drift och ägande 
 
Danmark har bara valt en begränsad avreglering av apoteksmarknaden, där receptfria 
läkemedel får säljas utanför apotek. I Danmark finns en restriktion som innebär att en 
apotekare får äga upp till fyra apotek. Apotek får inte heller etableras fritt utan plats bestäms 
centralt. För att möjliggöra en geografisk spridning, kompenseras apotek som har mindre 
konkurrenskraftiga lägen med hjälp av ett utjämningssystem som innebär att de apotek som 
har bättre möjligheter att tjäna mer delar med sig till de som har sämre förutsättningar. 
Branschen är fortfarande starkt reglerad, vilket leder till att färre apotek kan etableras då 
apotek bara får ägas av apotekare och kapital inte kan komma till via andra investerare.  
Fördelen med att regeringen i Danmark etablerar apotek är att de kunder som bor på 
glesbygden kan få bättre tillgång till apotek. Nackdelen med att regeringen placerar ut apotek 
är att ett apotek kan gå med högre vinst än ett annat, men det har de löst i Danmark med 
hjälp av utjämningssystemet. Systemet i Danmark är bra i det avseendet då det gynnar 
befolkningen mer genom att apotek finns där de enligt staten behövs. Men fri etablering, som 
förekommer i Sverige, ökar konkurrens mellan apoteksaktörerna vilket gynnar kunderna då 
de får fler alternativ inom ett område och kan därför jämföra bl.a. priser, produkter och 
service. Denna möjlighet finns inte i Danmark, och kunderna kan inte få möjlighet att fritt 
välja mellan olika apoteksaktörer olika sortiment och tjänster. (Anders, A. 2004)  

I Sverige avreglerades apoteksmarknaden från ett statligt monopolägande. Fri etablering 
infördes utan krav på att farmaceuter (apotekare) ska vara ägare. Den fria etableringsrätten 
möjliggör att apotekskedjor och enskilda apoteksägare kan etablera sina apotek i områden 
där det finns potentiella kunder. Apotek som redan finns kan satsa på att behålla sina kunder 
och locka nya i de konkurrenssituationer som uppstår. Företag är allmänt vinstdrivna vilket 
leder till att de etablerar sig inom områden som har stort kundflöde.  

Avregleringen i Sverige har lett till att antalet apotek ökat med 22 procent under 2010, vilket 
indikerar att kunden har fler alternativ att välja bland (Dagens medicin, 2011). Inga apotek 
har hitintills lagts ned, vilket också tyder på att tillgängligheten på landsbygden inte har 
försämrats utan snarare har ytterligare några apotek öppnats på landsorter  (Dagens 
medicin, 2011). Alla apotek och apoteksombud ska finnas kvar i tre år från det att 
apoteksmarknaden omreglerades, men om de apotek som finns i glesbygden eller de apotek 
som inte är lönsamma får vara kvar efter att denna treårsperiod är slut är en öppen fråga 
(Omstruktureringsbolaget, 2008). Det förväntade resultatet av avregleringen av Sveriges 
apoteksmarknad var att det skulle gynna konsumenterna genom att det skulle förkomma 
prispress på receptfria läkemedel och dessutom skulle tillgängligheten av läkemedel öka. 
Konsumentverket publicerade den 30 juni 2011 en undersökning om allmänhetens 
inställning till apoteken efter omregleringen (Berglund et al., 2011). Resultaten visade att 
apoteksbranschen ges  sämre omdömen än vad den fick innan omregleringen.  Fler 
konsumenter uppger att de får vänta på sina receptbelagda läkemedel då apotekens lager har 
minskat och fler upplever att personal på apotek  inte kan ge råd eller svar på frågor kring de 
receptbelagda läkemedlen. Konsumenterna tycker dock att apoteken har ett fortsatt bra 
kundbemötande (Berglund et al., 2011). Apoteket AB fick innan omreglering 
kundnöjdhetssiffror på 95 %. Idag har apoteken fått kundnöjdhetssiffror som ligger på 77 %. 
300 nya apotek har öppnat sedan omregleringen genomfördes och apoteken har idag längre 
öppettider. Fler personer tvingas vänta mer än 24 timmar på sina läkemedel. Fler patienter 
upplever att de får sämre stöd och råd och den farmaceutiska kompetensen har tunnats ut på 
apotek efter avregleringen (Berglund et al., 2011). 
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5.2 Receptfria läkemedel utanför apotek 
 
I både Danmark och Sverige är det Läkemedelsverket som bestämmer vilka receptfria 
läkemedel som får säljas utanför apotek i dagligvaruhandeln. I båda länderna är säkerheten 
väldigt hög eftersom läkemedel ska förvaras separerade från andra produkter i butiken och 
endast personalen ska ha direkt tillgång till läkemedlen. För att ytterligare öka säkerheten 
finns det en del krav på personalen i dagligvaruhandeln - de kan endast ge information om 
läkemedlen som är förenlig med den information som finns i bipacksedeln. Dock finns det 
inget krav på att personalen skall kunna ställa diagnoser och ge information om läkemedlen 
och detta får de heller inte göra, till skillnad från apotekspersonal som får ställa diagnoser för 
egenvård, rekommendera läkemedel och ge information med stöd i sin roll som hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
 
Danmark har ett minimikrav på vilka läkemedel som skall finnas i butiken. Detta krav på 
bassortiment finns inte i Sverige. Det är även Läkemedelsverket som bestämmer vilket 
bassortiment som skall finnas i Danmark. Detta har sina fördelar då kraven kommer från en 
organisation inom läkemedelsbranschen som kan garantera att basprodukter alltid finns 
tillgängliga utanför apotek. 
 
I Danmark delas receptfria läkemedel in i olika grupper.Grupperna anger åldersgräns och 
kriterier kring för mängden läkemedel som får köpas ut. Åldersgränsen för grupperna HF och 
HX är 15 år och för grupp HX18 är åldersgränsen 18 år. Gruppindelningen har gjorts för att 
minska risken för överdosering och förgiftning. Sverige delar inte in sina läkemedel i grupper 
men har en åldersgräns på 18 år och inga begränsningar på mängden läkemedel som får 
köpas per tillfälle. Gruppindelningen hjälper personalen att enklare efterfölja de regler som 
gäller för åldersgräns och mängd som får förbrukas. Sverige har istället lagt ett större ansvar 
på kunderna då det trots risken för förgiftning och felanvändning inte finns någon klar gräns 
på hur stor mängd av receptfria läkemedel som får köpas ut vid ett enskilt tillfälle.  Eftersom 
receptfria läkemedel kan vara farliga om de inte används rätt, är en gruppering och en 
begränsning av den mängd läkemedel som får köpas i dagligvaruhandel något Sverige skulle 
kunna införa för att öka säkerheten.  

5.3 Receptexpedition  
 
Recept ska, i både Sverige och Danmark, granskas och kontrolleras av legitimerad 
farmaceutisk personal på apotek. Receptblanketterna är utformade på helt olika sätt men i 
grund och botten innehåller de samma information men skiljer sig på ett antal punkter som 
giltighetstid och hur tydligt informationen ska vara på vissa delar. På de danska recepten ska 
förskrivaren alltid sätta en varningstriangel på de läkemedel som anses vara trafikfarliga. I 
Danmark har recepten en stor ruta där all information ska få plats medan de svenska 
recepten är mer strukturerade med fler specifika rutor.  
 
I Sverige är giltighetstiden på recept ett år medan giltighetstiden i Danmark är två år från det 
datum receptet har utfärdats, förutom de läkemedel som tillhör grupp A eller A4 som har en 
giltighets tid på ett år. Vid receptskrivning kan förskrivaren förkorta giltighetstiden på 
receptet men dock aldrig förlänga det. Detta gäller i båda länderna. De danska receptens 
giltighetstid på två år kan vara en för lång tid att använda ett läkemedel utan uppföljning från 
läkare, varför Danmark kanske borde se över sina giltighetstider.  
 
Något som Sverige kan anamma är de danska förskrivarnas rätt att sätta ut varningstrianglar 
som symboliserar trafikfarliga läkemedel. Detta kan vara en hjälp för både apotekspersonal 
och patient. De danska recepten kan lätt misstolkas då de har en stor ruta där all information 
ska få plats. Farmaceuterna har ett stressigt jobb och för att det ska bli så bra som möjligt för 
dem, bör det finnas flera rutor där informationen har delats upp mer. Detta leder till färre 
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misstolkningar och felexpedieringar. Chansen att en expediering blir rätt blir större om det 
finns mer struktur på receptblanketten.  
 
I Danmark är alla receptbelagda läkemedel indelade i flera grupper medan det i Sverige 
endast är narkotika som är gruppindelat. Dessa grupper är till för att apotekspersonalen 
enkelt ska kunna se hur många gånger ett recept får itereras, hur säkerhetshantering skall 
genomföras samt att de måste kunna avgöra om dessa recept ska förvaras på apoteket efter 
expediering.  
 
Grupperingar av läkemedel i Danmark hjälper apotekspersonalen att undvika förvirring vid 
förskrivning av recept, så de kan se vilken grupp det förskrivna läkemedlet tillhör. Eftersom 
detta kan öka säkerheten genom att det förenklar arbetet så skulle detta också kunna införas i 
Sverige. 
 

5.4 Subventionssystem  
 
Subventionssystemen skiljer sig mycket åt i de två länderna. I Danmark delas ersättningen in 
i enskild ersättning och ökad ersättning. Enskild ersättning innebär att ersättning fås för ett 
eller flera specifika läkemedel och ökad ersättning innebär att om patienten inte har 
möjlighet att byta till billigaste generika erhålls ersättning för hela summan. I Sverige finns 
ett förmånssystem i form av ett generellt högkostnadsskydd för läkemedelskostnader där 
rabatten dras av direkt från priset.  
 
Danmarks system är väldigt bra då de anpassar sig efter patienternas behov. Det är ju inte till 
någon större nytta om patienter får rabatt på läkemedel som inte är absolut nödvändiga. Det 
borde vara bättre samhällsekonomiskt att lägga rabatten på de specifika läkemedel som 
måste användas och är viktiga för den enskilda patienten medan annan, ex tillfällig 
behandling, inte är rabatterad. Det blir billigare och bättre för staten. Eftersom ett av de 
viktigaste policyområdena är att konsumenterna ska kunna betala sina läkemedel, ger detta 
system en bättre möjlighet genom att staten kan subventionera specifika läkemedel för den 
enskilde patienten. 
 
Sveriges högkostnadsskydd är bra då det finns en gräns för hur mycket patienter maximalt 
måste betala för sina läkemedel under ett år (1800 kronor år 2011). I Danmark finns inget 
pristak. Även om patienten har rabatt så kan läkemedel bli dyra i längden då det inte finns 
något ”tak” som begränsar den slutliga summan. Genom att ha ett fast pris som bestämmer 
hur mycket pengar som får läggas på läkemedel varje år, kan det svenska systemet uppfattas 
som tryggare. 
 

5.5 Metod 
 
Denna studie har fokuserat på sammanställning av sekundärdata. Det hade varit önskvärt att 
samla in primärdata genom intervjuer för att få en djupare förståelse kring hur systemen är 
uppbyggda samt personliga åsikter kring systemen från apotekspersonalen.  Detta har dock 
inte kunnat ske på grund av brist på tid samt för att det fanns mycket fakta i form av 
sekundärdata. 
 
Det är viktigt att den metod som bäst passar frågan används. Det finns många modeller och 
metoder för utvärdering men i frågor kring apoteksverksamhet är det mest fokus på 
kvantitativa och experimentella metoder på grund av att dessa metoder har sin grund i 
naturvetenskap. Forskarna använder sig av olämpliga metoder och modeller. Oftast handlar 
det om att de använder sig av de modeller och metoder som känns mest bekväma (Traulsen 
et al,, 2006). Kvalitativ metodik är undervärderad av hälso- och sjukvården inom 
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forskningen och därför är det svårt att hitta publikationer som bygger helt på dessa metoder 
(Christensen et al., 2001). I detta arbete gjordes en kvalitativ regelgenomgång som fungerade 
bra och tillförde kunskap om hur regelverken ser ut. Detta hade inte gått med en kvantitativ 
infallsvinkel. 
 
Få studier har gjorts inom farmaceutisk policy, varför det behövs mer studier inom detta 
område. Efter att ha skrivit detta arbete inser jag att de tre policyingångarna inom 
farmaceutisk policy; folkhälsopolicy, sjuk- och hälsopolicy och industripolicy, handlar om att 
skydda hälsan, skapa arbetstillfällen och trygga en stark samhällsekonomi. 
 
Det är svårt att göra en policyforskning begränsad till det egna landet. Bästa resultat fås om 
policyforskningen inte bara görs i det egna landet utan att jämförelser görs med andra 
länder. Eftersom policy är en dynamisk process, kan vi lära oss mycket av varandra. 
Slutsatser som kan dras från de jämförelser som gjorts i detta arbete kan användas som en 
grund för att utveckla policy i både Danmark och Sverige, då det finns flera styrkor och 
svagheter i respektive ländernas policy och regelverk. 
 
Bias och självbegränsning är viktiga frågor att hantera när det görs en analys inom området 
för farmaceutisk policy, där de kommersiella industriernas intressen spelar en dominerande 
roll (Traulsen et al., 2006). Bias är en faktor som kan påverka analysen genom att en 
förutfattad mening påverkar hur resultaten tolkas (Jadad, 2007). Min egen uppfattning och 
erfarenhet är att apoteksmarknaden i Sverige är väldigt inriktad på konkurrens mellan de 
olika aktörerna. Detta gynnar kunderna då de olika kedjorna är väldigt inriktade på service 
och på så sätt vill de också locka nya kunder. Tyvärr är det mesta inriktat på försäljning på 
apotek. Detta tankesätt kan ha återspeglat sig i analysen av reglerna och jämförelsen mellan 
de två länderna. En medveten begränsning i arbetet var att inte fokusera på avregleringarna i 
Sverige och Danmark. Avreglering är ett så stort område i sig själv och risken för att komma 
ifrån det aktuella syftet var stor. 

6. Konklusion 
 
I Danmark bestäms var apotek skall etableras av regeringen. Detta kan vara en fördel då det 
gynnar befolkningen på glesbygden då de får bättre tillgång till läkemedel. I Sverige råder fri 
etablering vilket har ökat antalet apotek och hitintills har det inte lett till att glesbygden har 
fått en försämrad apoteksservice.  
 
Sverige kan ta efter Danmarks modell för försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. 
En gruppindelning av receptfria läkemedel som har olika kriterier för åldergräns och mängd 
som kunden får köpa skulle kunna öka säkerheten i försäljningen utanför apotek. Det danska 
systemet med bassortiment förenklar också för kunder då de vet att de kan hitta ett visst 
preparat även utanför apotek.  
 
Danmark bör ta efter Sveriges utformning av receptblanketterna. De danska blanketterna 
kan lätt misstolkas och giltighetstiden är lång.  De svenska blanketterna är tydligare och 
förebygger därför troligen risker och fel i expedieringen. Det finns dock vissa fördelar med 
den danska receptförskrivningen, som användning av varningstriangel för de läkemedel som 
anses vara trafikfarliga.  
 
Subventionssystemen är olika i de två länderna. Danmark kan ha ett bättre system då det 
mest fokuseras på att basera ersättningen efter patientens behov. Staten rabatterar då endast 
de läkemedel som absolut viktigast för den enskilda patienten. I Sverige ger pristaket i 
högkostnadsskyddet en större total säkerhet men kostar troligen samhället mera. 
 



 

30 
 

7. Tack 
Andy Wallman, som under arbetets gång har lett mig på rätt väg och varit stöttande.  



 

31 
 

8. Litteraturförteckning 
 
Anders, A. (2004). Nya villkor för apotek och läkemedelsförsäljning - erfarenheter från 
avrelgeringar i Danmark, Island och Norge . IHE, Institutet för hälso och 
sjukvårdsekonomi. 
 
Apoteksmarknaden (2008). www.riksdagen.se. Hämtat från 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GW03145 
 
BEK nr 108 § 12 Stk 1-3. Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for 
apotek Hämtat från: www.retsinformation.dk. 
 
BEK nr 108 §12. bekendtgørelse om forhandling af handkøbslægemidler fra 
håndkøbsudsalg Hämtat från: www.retsinformation.dk. 
 
BEK nr 108 §4.  Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek.  
Hämtat från: www.retsinformation.dk. 
 
BEK nr 109 §13.  Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek. 
Hämtat från: www.retsinformation.dk. 
 
BEK nr 155 Kap 5 §27. Bekendtgørelse om recepter. s. Hämtat från: www.retsinformation.dk. 
 
BEK nr 1557 §38. Bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale. Hämtat från: 
www.retsinformation.dk. 
 
BEK nr 1600 §15 Stk 2.  Bekendtgørelse om recepter. Hämtat från:  www.retsinformation.dk. 
 
BEK nr 1600 §8 Stk 2.  Bekendtgørelse om recepter. Hämtat från: www.retsinformation.dk. 
 
Berglund et al.,  (2011). Konsumentverket. Hämtat från: 
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20l
adda%20ner/rapporter/2011/2011_9_omregleringen_av_apoteksmarknaden.pdf 
 
Borg, Moberg, & Sjöblom, N. (2010). Receptföreskrifter - tolkningar och kommentarer. 
Halmstad: Apotekarsocieteten. 
 
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2001). Marknadsundersökning - en 
handbok.  
 
Dagens Medicin:  Apotekens marginaler ses över (2011) Hämtat från: 
http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2011/02/23/apotekens-marginaler-
ses-o/index.xml  Hämtat från: www.Dagensmedicin.se  
 
Danmarks Apotekerforening. (den 8 februari 2011). Hämtat från: 
http://www.apotekerforeningen.dk/default.asp?ID=12&cat=2. Hämtat från Apoteker 
foreningen: www.apotekerforeningen.dk den 25 05 2011 
 
Den store Danske Encyklopedi . (2010). Hämtat från 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsu
ddannelser/defektrice. den 25 maj 2011 
 
Det Farmaceutiske Fakultet. (2011). Hämtat från: http://www.dit-
apotek.dk/filer/farmaceut.pdf den 25 maj 2011 
 



 

32 
 

Farmakologisk Institut (2009) 
Hämtat från 
http://pharmacology.au.dk/fileadmin/www.pharmacology.au.dk/information_til/studerend
e/undervisning/undervisningsmateriale/laegestud-11-semester/forordningslaerebog-f09.pdf 
 
Hägglund, G. (2008). Regeringkansliet Hämtat från: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/71/77/0bf6e297.pdf 
 
Jadad, A. (2007) Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar.  
 
Laegemiddelstyrelsen. (2010). Laegemiddelstyrelsen. Hämtat från 
www.laegemiddelstyrelsen.dk: http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/topics/statistics,-prices-
and-reimbursement/reimbursement-of-medicines  
 
Laegemiddelstyrelsen. (2010b). Laegemiddelstyrelsen.dk. Hämtat från: 
http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/topics/retail-and-online-sale/over-the-counter-
medicines/news/otc-medicines-and-release-for-sale-outsi--pharmacies  
 
Laegemiddelstyrelsen. (u.d.). www.laegemiddelstyrelsen.dk. Hämtat från: 
http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/topics/statistics,-prices-and-reimbursement/substitution 
den  
 
Lindberg, & Adolfsson. (2010). Omstruktuering av apoteksbolag. Hämtat från: 
[online]www.omstruktureringsbolaget.se/images/stories/documents/Informationsmaterial/
information den 
 
Lina Österberg. (2011) Dagens Medicin. Hård konkurrens mellan apotek. Hämtat från: 
http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2011/01/10/hard-konkurrens-mellan-
apo/index.xml. 
 
Morgan, S, Boothe, K., McMahon, M., Watson, D., & Roughead, E. (2009). Toward an 
understanding of high performance pharmaceutical policy systems: A "Triple-A" Framework 
and example analysis. The Open Health Services and Policy Journal ,Volume 2 1-9. 
 
Nielsen, Lyhne, & Breum-leer.  forordningslære- udarbejdelse af recepter og udlevering af 
medicin. Hämtat från 
http://pharmacology.au.dk/fileadmin/www.pharmacology.au.dk/information_til/studerend
e/undervisning/undervisningsmateriale/laegestud-11-semester/forordningslaerebog-f09.pdf 
den 25 maj 2011 
 
Omstruktureringsbolaget (2010). Apotekets Omstruktuering AB Hämtat från 
www.omstruktureringsbolaget.se: http://www.slideshare.net/Adeel18/information-om-
omregleringen den 25 05 2011 
 
Omstruktureringsbolaget (2008) Apotekets omstrukturering AB Hämtat från: 
www.omstruktureringsbolaget.se 
http://www.omstruktureringsbolaget.se/images/stories/documents/Bakgrundsmaterial/om
reglering_av_apoteksmarknaden_del_2.pdf 
 
Regeringen. (2008) 
 Omreglering av apoteksmarknaden. Online, Stockholm Hämtat från Online: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/09/69/3c2ee564.pdf 
 
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. (2010). www.tlv.se. Hämtat från: 
http://www.tlv.se/Global/TLVDokument/generiskt-utbyte-kundinfo-apotek.pdf den 25 05 
2001 



 

33 
 

 
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. (2010). Hämtat från 
http://www.tlv.se/apotek/apotekets-marginaler/oversyn-handelsmarginal/ 
 
Traulsen, J. M., & Almansdottir, A. B. (2006). Studying and evaluating pharmaceutical 
policy- becoming a part of the policy and consultative process. Pharmacy World and Science, 
28(1) p. 6-12. 
 
Traulsen, J. M., & Almardottir, A. B. (2009). Research in Social and Administrative 
Pharmacy World and Science, 8(1) , p. 82-90. 
 
Traulsen, J. M., & Almarsdottir, A. B. (2005). Pharmaceutical policy and the lay public. 
Pharmacy World and Science 27(4) p. 273-277. 
 
Traulsen, J. M., & Almarsdottir, A. (2005). The argument for pharmaceutical profession. 
Pharmacy World and Science 27(1) p.7-12. 
 
Traulsen, J. M., & Almarsdottir, B. A. (2005). Pharmaceutial policy and the pharmacy 
profession. Pharmacy World and Science 27(5) p.359-363. 
 
Undervisningsministeriet. (den 17 februari 2011). Hämtat från www.ug.dk: 
http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/sundhedsuddannelser/farma
konom.aspx  
 
  

Formaterat: Engelska (USA)



 

34 
 

 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


