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Sammanfattning 

Avsikten med detta arbete har varit att göra en jämförelse av apoteksverksamheten 
och förutsättningar för denna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Några av de 
frågeställningar som behandlats har varit vad som krävs för att få driva apotek, vilka 
regelverk gäller, vilka yrkeskompetenser arbetar på apoteken och hur tillgänglighet 
till apoteken upplevs. 
  
För att begränsa arbetet så har fokus lagts på öppenvårdsapotek. Information har 
hämtats via sökningar på nätet och via hemsidor för myndigheter och 
branschorganisationer i de olika länderna. 
 
Utvecklingen har skett i lite olika riktningar där Norge och Sverige har omreglerat 
apoteksverksamheten och öppnat för en konkurrensutsatt marknad där nästan vem 
som helst kan ansöka om tillstånd att driva apotek. Danmark har delvis liberaliserat 
då vissa OTC-läkemedel får säljas i dagligvaruhandel.  Apotekstillstånd i Danmark är 
det enbart apotekare som kan erhålla. Finland är fortsatt mest konservativa och har 
kvar privilegiesystemet där enbart apotekare kan få tillstånd att äga och driva apotek 
och inga läkemedel förutom nikotinersättningsmedel säljs utanför apotek. I samtliga 
länder är det statliga myndigheter som beviljar tillstånd och utövar tillsyn över 
apoteksverksamheten. 
 
System för avgifterna för att driva apotek varierar mellan länderna. I Sverige betalar 
apotek en fast årlig avgift medan de i övriga länder betalar en omsättningsbaserad 
avgift. I Finland är procentsatsen beroende på omsättningens storlek och de minsta 
apoteken betalar ingen avgift. I Danmark sker en omfördelning av erlagda avgifter för 
att stötta drift av små glesbygdsapotek. Apotekens utpriser på receptbelagda 
läkemedel består i samtliga länder av ”producentens/importörens pris plus 
grossistens vinst plus apotekens vinst plus moms”.  Sverige är det enda landet som 
inte har moms på receptbelagda läkemedel. System för läkemedelförmån finns i 
samtliga fyra länder, högkostnadsskydd samt egenavgifter varierar dock mellan 
länderna. 
 
Antalet apotek har markant ökat i Sverige och Norge efter att omreglering 
genomförts och därmed har också tillgängligheten ökat . I Finland och Danmark har 
inga större förändringar skett de senaste åren när det gäller antalet apotek. 
Medborgarna är generellt sett nöjda med tillgängligheten i alla länder. 
 
Leveranser av läkemedel till apoteken sker mestadels via speciella distributörer och i 
Sverige och Finland tillämpas enkanalsdistribution. I Norge och Danmark tillämpas 
flerkanaldistribution vilket innebär att samma läkemedel kan distribueras via flera 
olika distributörer. 
 
I samtliga länder gäller att varje apotek måste ha en läkemedelsansvarig med 
farmaceutisk examen. Apoteken bemannas i övrigt av personal med olika former av 
farmaceutisk utbildning såsom apotekare, receptarier, apotekstekniker samt i 
Danmark även farmakonomer. I Sverige och Norge ses ett problem med brist på 
framförallt receptarier då antalet apotek ökat markant efter omregleringen. 
 
Den framtida utvecklingen blir intressant att följa och se om även Danmark och 
Finland kommer att gå vidare mot en omreglerad apoteksverksamhet. För Sveriges 
del så verkar det gå mot att det liksom i Norge blir kvar ett fåtal större apotekskedjor 
som delar på marknaden.  
 
Nyckelord: apotek, apotekstillstånd, omreglering, tillgänglighet,       
                        läkemedelsansvarig. 
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1. Introduktion 

Apotek och apotekssystem förekommer i varierande former i hela världen och är en 
viktig förutsättning för att alla invånare ska ha goda möjligheter att få adekvat 
läkemedels behandling. Ordet apotek i sig kommer ursprungligen från grekiskans 
apothêke som kan översättas till magasin, bod eller varulager (1). Sett ur ett historiskt 
perspektiv var länge läkarens och apotekarens verksamhet förenade och det första 
egentliga apoteket uppkom i Bagdad ungefär 750 år e.Kr.  I Europa anses det första 
apoteket ha uppstått i Italien under 1200-talet då läkarens och apotekarens 
verksamhet skildes åt under påverkan av den medicinska skolan i Salerno. Därefter 
skedde ett successivt införande av apotek i resten av Europa under de följande 
århundradena. Den lagstiftningen som då initialt fanns gällande apoteksverksamhet 
kan indelas i två huvudinriktningar:  
1. Staten beviljade tillstånd för yrkeskvalificerad person att utöva sitt yrke med eller 
utan kontroller och extra försiktighetsmått.  
2. Staten bestämmer och beviljar tillstånd gällande hur många apotek som ska finnas 
och deras lokalisering. Yrkesutövning kontrolleras noga genom krav enligt lagar, 
farmakopéer och inspektioner utförs för att tillse att efterlevnad upprätthålls (1). 
 
I de nordiska länderna kommer alternativ 2, som också kallades privilegiesystemet, 
att gälla och Sverige blir först ut med att apotek öppnades på 1500-talet utav tyska 
apotekare (se bild 1).  

 

Bild 1: Privilegiebrev från den danske kungen den 4 april 1571 till den tyske apotekaren Erasmus von 
dem Brucke. Apoteket Lejonet i Malmö. Därmed tillkom, enligt vår historik, det första apoteket i dagens 
Sverige. Ensamrätten omfattade hela Skåne (2). 

 
Staten övervakade apoteken via Medicinalstyrelsen och det utfördes både det som 
kallades årlig visitation, men också tillfälliga inspektioner, för att kontrollera att 
gällande lagar och reglementen efterlevdes (1). Fram till 1800-talet utfördes all 
tillverkning av de läkemedel som expedierades på respektive apotek på ett 
hantverksmässigt sätt och det var först under början på 1900-talet som  
läkemedelsindustri och fabriksframställning av läkemedel börjar få betydelse (1). 
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Bild 2: Apotek Göta Lejon på Ronnebygatan, Karlskrona 1902 (3). 

 
Policyfrågor gällande läkemedelsdistribution och apoteksverksamhet kan delas in i 
tre områden (4). Det första och viktigaste gäller att genom folkhälsopolitiken 
garantera leverans av säkra, effektiva läkemedel av hög kvalitet till konsumenten.  
Det andra är att balansera sjukvårdsbudgetar och ha kontroll över vård- och 
läkemedelskostnader. Det tredje området handlar om att skapa ett regelverk som 
bidrar till en fungerande industripolitik. Dessa policyfrågor har en avgörande 
betydelse för apoteksverksamhetens utveckling och ställer upp två motstridiga vyer. I 
den ses apotekssektorn som en kommersiell verksamhet som bidrar till ekonomiska 
fördelar i samhället, i den andra ses apoteksverksamheten som en del i hälsovården 
och bidragande till en patientsäker vård. Den politiska debatten hanterar därför 
frågeställningar gällande om målet är att öka patientsäkerheten eller att spara på 
läkemedelskostnader. För politiker blir balansgången att dels ta hänsyn ur ett 
affärsmässigt perspektiv genom att främja för att kompetenta företagsledare driver 
apoteksverksamhet men även genom att reglera och lagstifta för att upprätthålla 
patientsäkerheten ur ett hälsopolitiskt perspektiv. Om hälsorisker genom felaktig 
läkemedelsbehandling ska kunna undvikas är det viktigt att upprätthålla kontroll 
över apoteksverksamheten och att kompetent personal med farmaceutisk kunskap 
hanterar läkemedel (4). Exempel på policyförändringar som varit och är aktuella i de 
nordiska länderna är: 1. Att avsluta yrkesmonopolet och tillåta personer utan 
farmaceutisk utbildning att etablera och köpa apotek. 2. Att tillåta fritt val gällande 
lokalisering samt att öppna upp för ökning av antal apotek. 3. Att omreglera 
prissättning på icke receptbelagda läkemedel samt att tillåta priskonkurrens på 
receptbelagda läkemedel genom att tillåta rabatter på max listpriser. 4. Att tillåta 
försäljning av OTC-läkemedel utanför apotek (5). 
 
 

2. Syfte 

Detta arbete syftar till att göra en jämförelse mellan hur apoteksverksamheten har 
utvecklats och fungerar i nutida Sverige jämfört med våra närmaste nordiska 
grannländer Norge, Finland och Danmark. Frågeställningar har varit vad som krävs 
för att få driva ett apotek i de olika länderna, vilka regelverk gäller, vad gäller för 
ägarskapet och vilka krav som finns på kompetens hos personalen som arbetar på 
apoteket.   Ytterligare en aspekt att studera har varit hur apotekshistorien ser ut i 
respektive land samt de ekonomiska förutsättningarna för apoteksdriften. 
En del har även varit att studera hur prissättning fungerar och om det finns likartade 
system för läkemedelsförmån i de olika länderna.  
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3. Metod 

Metoden och arbetet har begränsats till att fokusera på verksamhet med 
öppenvårdsapotek.  Apotekssektorn och dess system består av ett stort nätverk som 
innefattar många olika yrkeskategorier, organisationer och myndigheter. Trots 
många likheter mellan de olika nordiska länderna så finns ingen homogen nordisk 
marknad för läkemedelsprodukter. Vid denna typ av internationell jämförande studie 
så uppkommer därför problem att jämföra och värdera data beroende på svårigheter 
att finna direkt jämförbar information (5). Erhållna data är olika gamla och kan 
därmed vara av varierande aktualitet då förändringar sker kontinuerligt.  
Information har hämtats via sökning på nätet och de sökord som använts i olika 
kombinationer är: ”landsnamn”, apotek, pharmacy, apoteksverksamhet, regelverk, 
tillstånd, priser, avgifter, pharmaceutical policy, partihandel, wholesaler. 
 
En relativt stor del av informationen har hämtats utifrån hemsidorna för läkemedels-
myndigheterna i de respektive länderna. Utgångspunkten var det svenska 
läkemedelsverkets hemsida och sedan har länkar följts från denna sida till övriga 
länders myndighet. Viss information gällande lagkrav har hämtats från hemsidor för 
respektive lands hälso- och sjukvårdsdepartement. Därutöver har information 
hämtats via hemsidor för apoteksföreningar i de respektive länderna. 
En sammanställning över dessa hemsidor redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1: Sammanställning över använda hemsidor för myndigheter och      
                branschorganisationer. 

Land Läkemedelsmyndighet Apoteksförening Departement 

Sverige Läkemedelsverket / 
Medicinal Products 
Agency 
http://www.mpa.se 

 

Sveriges 
apoteksförening 
http://www.sverigesap
oteksforening.se 

 

Socialdepartementet 
http://www.regeringen.s
e/sb/d/1474 

 

Norge Statens 
legemiddelsverk / 
Norwegian Medicines 
Agency 
http://www.legemiddelv
erket.no 

 

Apotekforeningen 
http://www.apotek.no 

 

Helse- og omsorgs-
departementet 
http://www.regjeringen.
no/nb/dep/hod 

 

Finland Fimea (säkerhets- och 
utvecklings-centret 
för läkemedelsfrågor) 
/ Finnish Medicines 
Agency 
http://www.fimea.fi/ 

 
 

Apteekkariliitto / 
Apotekareförbundet 
http://www.apteekkari
liitto.fi/en/home.html 

 

Sociaali- ja 
Terveysministeriö / 
Social- och 
hälsoministeriet  
http://www.stm.fi/sv/st
artsida 

 

Danmark Sundhetsstyrelsen / 
Danish Health- and 
Medicines Agency 
http://laegemiddelstyrel
sen.dk/en/ 

 

Danmarks 
apotekerforening 
http://www.apotekerfo
reningen.dk/ 

 

Ministeriet for 
Sundhet og 
Forebyggelse 
http://www.sum.dk/ 

 

  
 

Ändrad fältkod

http://www.sverigesapoteksforening.se/
http://www.sverigesapoteksforening.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/1474
http://www.regeringen.se/sb/d/1474
http://www.legemiddelverket.no/
http://www.legemiddelverket.no/
http://www.apotek.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod
http://www.fimea.fi/
http://www.apteekkariliitto.fi/en/home.html
http://www.apteekkariliitto.fi/en/home.html
http://www.stm.fi/sv/startsida
http://www.stm.fi/sv/startsida
http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/
http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/
http://www.apotekerforeningen.dk/
http://www.apotekerforeningen.dk/
http://www.sum.dk/
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4. Resultat 

4.1 Historik 
I Sverige tillkom de första apoteken under 1500-talet och rätten att bedriva 
apoteksverksamhet erhölls via privilegiebrev utfärdade av staten och det var endast 
apotekare som fick dessa regionala privilegier (6). Det första allmänna apoteket i 
dåtidens Sverige uppstod år 1575 när slottsapotekaren på Stockholms slott fick 
tillstånd att bedriva sin verksamhet på Stortorget och därmed också sälja varor till 
allmänheten (6). Överlåtelse av privilegiebrev skedde via handel eller arv och denna 
typ av verksamhet pågick fram till slutet av 1800-talet då en kunglig kungörelse 
fastställde att all typ av överlåtelseverksamhet genom försäljning skulle upphöra att 
gälla från år 1920 (7). Privilegiesystemet levde kvar fram till år 1970 då staten tog 
över ägandet av de privata apoteken genom inlösen och lade dessa i Apoteksbolaget 
(senare Apoteket AB) som var ett statligt bolag med avtal om att ha ensamrätt till att 
bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. I Sverige har det därmed under en 
mycket lång tid funnits en väl fungerande distribution av läkemedel till enskild 
individ via apotek. Tills för bara några år sedan så drevs samtliga svenska apotek av 
statliga Apoteket AB men år 2009 genomfördes en omreglering av den svenska 
apoteksmarknaden. De nya reglerna öppnade nu upp för nya aktörer som genom att 
söka tillstånd hos Läkemedelsverket kunde erhålla tillstånd för detaljhandel med 
läkemedel. De befintliga apoteken delades upp i ett antal olika kluster som sedan 
såldes till de nya aktörerna på den omreglerade apoteksmarknaden (6). Innan 
omregleringen fanns det ca 900 apotek i Sverige, 2012 fanns ca 1250 apotek 
fördelade på olika apoteksaktörer och nu säljs också ett antal receptfria läkemedel via 
dagligvaruhandeln (8). 
 
Norge har liksom de övriga nordiska länderna historiskt sett haft en strikt reglerad 
apoteksverksamhet (9). Det har tidigare varit Statens Helsetillsyn som ansvarat för 
att bevilja licens för apoteksdrift och en sådan licens kunde endast tilldelas person 
med farmaceutisk examen (10). Apoteken var privatägda och tilldelning av licens 
skedde utifrån administrativa bedömningar och delades i viss mån även ut till statliga 
tjänstemän med kopplingar till beviljande myndighet. För lokalisering av apotek   
användes strikt ett krav gällande visst geografiskt avstånd mellan apotek. Samtliga 
läkemedel inklusive receptfria såldes via apotek och en reglering av apotekspriser 
gällde sedan 1928 (10). Med start år 1995 började dock en förändringsprocess i det 
norska regelverket med införande av fri prissättning på receptfria läkemedel, 
förändringar gällande beräkning av apoteksmarginaler samt ett avskaffande av det 
leverantörsmonopol som innehades av Norsk Medisinaldepot. Samtidigt startade en 
utredningsprocess gällande avskaffande av apoteksmonopolet och år 2001 
omreglerades marknaden. Det blev nu tillåtet för personer som inte var  apotekare att 
ansöka om att inneha apotek men med krav på att en apotekare måste vara anställd 
för att driva apoteket. Två kategorier undantogs möjligheten att få apotekslicens och 
det var förskrivande läkare samt läkemedelsföretag. Dessutom lagstadgades det att 
ingen fick äga mer än 40% av totala antalet apotek i landet då detta skulle kunna få 
en negativ inverkan på konkurrenssituationen. Samtidigt med omregleringen 
infördes också möjlig utbytbarhet till billigaste generiska läkemedel förutsatt att 
ordinerande läkare ej uttryckt annat (9). 
 
I Danmark har apoteksväsendet funnits sedan mitten av 1500-talet då det också blev 
en lag skriven gällande apoteksverksamhet (11). De första apoteken i Danmark var 
inte lika dagens apotek utan mer av lanthandelskaraktär och några apotek hade även 
utskänkningstillstånd med servering av öl, vin och sprit. Nuvarande apotek ägs och 
drivs av apotekare som beviljats tillstånd av staten. Med start år 1996 så pågick under 
ett antal år en debatt gällande en eventuell omreglering av apoteksverksamheten.  År 
2001 så skedde slutligen en liberalisering då det blev tillåtet att sälja vissa icke 
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receptbelagda läkemedel i dagligvaruhandeln. I samband med detta så blev det också 
tillåtet med priskonkurrens för dessa icke receptbelagda läkemedel (11).   
 
Finland har fortfarande kvar privilegiesystemet och är av de nordiska länderna 
fortsatt mest konservativ i synen på apoteksdrift. Apoteksverksamhet har i Finland 
funnits sedan slutet av 1600-talet då det första apoteksprivilegiet utdelades 1689 (1). 
Licens för apoteksverksamhet beviljas av det finska läkemedelsverket, Fimea. Denna 
licens är personlig och kan endast beviljas till person med provisorsexamen 
(apotekare) (12). 

4.2 Tillstånd för apoteksverksamhet 
I Sverige måste varje enskilt apotek enligt lag inneha ett tillstånd utfärdat av ansvarig 
myndighet för att få bedriva apoteksverksamhet. Läkemedelsverket är den myndighet 
som beviljar tillstånd och det är därmed också denna myndighet som behandlar och 
utvärderar inkomna ansökningar. De krav som måste uppfyllas för bedrivande av 
apoteksverksamhet är specificerade i ett antal lagar, förordningar och föreskrifter 
(13) (14). Efter omregleringen år 2009 går det i Sverige att ansöka om tillstånd för 
antingen öppenvårdsapotek, sjukhusapotek eller extemporeapotek (14). Ett 
öppenvårdsapotek bedriver detaljhandel med läkemedel till allmänheten, förskrivare 
och sjukvården. Sjukhusapoteken ansvarar för läkemedelsförsörjning inom eller till 
ett eller flera sjukhus. Extemporeapotek har tillstånd att tillverka speciella läkemedel 
för enstaka tillfällen (14). 
 
Vid bedömning av tillståndsansökan beaktas ett antal faktorer (14). I första hand att 
den sökande är lämplig att bedriva aktuell verksamhet samt att de personer som ska 
inneha ledande befattningar är lämpliga både ur personlig såväl som ekonomisk 
aspekt. Andra viktiga faktorer är att de lokaler som är tänkta för verksamheten är 
ändamålsenliga och att det tillses att apoteket alltid är bemannat med farmaceuter. 
Apotekstillståndshavaren måste dessutom kunna visa att det finns en 
läkemedelsansvarig som uppfyller kraven och garantera tillhandahållande av 
samtliga förordnade läkemedel. Alla apotek är skyldiga att tillhandahålla alla 
förordnade läkemedel, detta oavsett om de ingår i läkemedelsförmånen eller inte och 
oberoende av om de är receptbelagda eller inte.  Den läkemedelsansvarige som måste 
vara en farmaceut med apotekar- eller receptarieexamen har ett ansvar för att 
verksamheten uppfyller kraven samt ett ansvar för att ett egenkontrollprogram 
upprättas. För att kunna hantera e-recept krävs också att apoteket har en fungerande 
uppkoppling till Apotekens Service AB vilket också måste intygas via ett certifikat 
(14). Efter omregleringen tillhörde de flesta beviljade tillstånden för apotek åtta 
aktörer: Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, DocMorris apotek, Kronans 
Droghandel, Cura apoteket, Medstop och Vårdapoteket. Utöver detta etablerades ett 
fåtal privata apotek.  Ytterligare förändringar har nyligen skett på den svenka 
apoteksmarknaden då Apotek Hjärtat köpt Vårdapoteket och Kronans Droghandel 
köpt Medstop i april 2013. Fler förändringar på marknaden är att vänta (15) (16). 
 
I Norge är det Statens Legemiddelverk som beviljar tillstånd för apotek (17). Vid 
erhållande av apotekslicens ger den rätt att äga och driva apotek inom en specifik 
kommun, det är då även tillåtet att flytta apoteket inom denna kommuns gränser. 
Förutom apotekslicensen krävs också en driftslicens och enligt lagen måste det på 
varje apotek finnas en driftansvarig person med apotekarutbildning och minst 12 
månaders erfarenhet av apoteksarbete. Driftansvarig kan samtidigt vara ansvarig för 
filialapotek till huvudapoteket, dock högst för tre filialapotek. Filialapotek tillåts 
vanligtvis för ett år i taget och det är innehavare av licensen för huvudapoteket som 
måste se till att det finns en ansvarig farmaceut på filialapoteket. Det är alltid 
myndigheten som fattar beslut om filialapotek samt vilket apotek som ska vara 
huvudapotek. I det fall den ansvariga apotekaren blir förhindrad att fullgöra sitt 
arbete är ansvaret att se till att den farmaceutiska kompetensen är tillräcklig enligt 
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lagkrav. I det fall en ersättare behövs för längre period måste detta anmälas till 
myndigheten. Varken apotekslicens eller driftlicens kan överlåtas till annan person 
utan det måste ske via ansökan till Statens Legemiddelsverk. I det fall en 
apotekslicens blir indragen av myndighet så upphör per automatik också drift-
licensen att gälla (17). 
 
Sedan 2001 finns inget krav på att sökande måste vara apotekare för att få 
apotekslicens utan kravet är att den som innehar driftlicensen ska ha farmaceutisk 
kompetens  (18). Det är också tillåtet att driva apotekskedjor och i Norge finns nu tre 
stora kedjor i form av Boots Norge AS (Boots Pharmacy), Apokedjen AS (Apotek 1) 
och NMD AS (Vitusapotek).  
 
I Danmark är det Sundhetsstyrelsen som beviljar tillstånd till att driva apotek (19). 
Staten i egenskap av Sundhetsstyrelsen bestämmer det totala antalet apotek samt var 
dessa ska finnas, men tillståndshavare tillåts äga sitt eget apotek (20). 
Varje ledig apotekslicens utannonseras under minst 14 dagar och för att kunna 
ansöka så krävs att personen har en godkänd dansk farmaceutisk kandidatexamen 
eller motsvarande utländsk examen (19). Tillstånd beviljas för en apotekslicens per 
person men i undantagsfall kan licenser för upp till fyra apotek beviljas till en och 
samma person. Beslut om att bevilja flera licenser till samma person tas på 
ministernivå. Det är enbart personer som innehar apotekslicens som kan titulera sig 
som apotekare. Apotekslicens upphör att gälla vid utgången av den månad då 
innehavaren fyller 70 år eller om innehavaren varit frånvarande mer än ett år och 
frånvaron ej kan relateras till sjukdom. Om tillståndsinnehavaren ska vara 
frånvarande en period längre än två månader så måste en tillfällig apotekschef utses. 
I det fall apotekslicensinnehavaren avlider så kan dödsboet fortsätta att bedriva 
verksamheten i upp till sex månader.  
 
Namnet på ett apotek ska vara godkänt av myndighet och beteckningen apotek är 
förbehållet apoteksverksamhet. Med apoteksverksamhet så innefattas apotek och 
olika till dessa knutna apoteksfilialer. Tillståndsinnehavare till apotek kan upprätta 
filialer till apoteket i form av OTC-försäljningsställen samt utlämningsställen inom 
apotekets distributionsområde men det måste alltid anmälas till myndighet (19).   
 
Av de studerade länderna är det Finland som har kvar det mest konservativa 
apotekssystemet och det är det finska läkemedelsverket, Fimea, som beviljar licens 
för apoteksverksamhet. Ansökan om licens kan göras enbart när ny eller ledig 
apotekslicens annonseras ut av Fimea. Licens för att kunna driva ett apotek är 
personlig och kan endast beviljas till person med provisorsexamen (apotekare) och 
kan maximalt innehas till dess att innehavaren når en ålder av 68 år (12). Enligt 
läkemedelslagen 43§ gäller följande (21): 

"Apotekstillstånd kan beviljas en sådan medborgare i en stat inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet som är legitimerad provisor och som inte har försatts 

i konkurs eller förklarats omyndig eller för vilken inte har förordnats en 

intressebevakare.  Om ett apotekstillstånd söks av flera, skall det meddelas den som 

med beaktande av helheten kan anses ha de bästa förutsättningarna att driva 

apoteksrörelse. Vid bedömningen beaktas sökandens tidigare verksamhet på apotek 

och i andra uppgifter inom läkemedelsförsörjningen samt studier, ledningsförmåga 

och övrig verksamhet som är av betydelse för drivande av apoteksrörelse." 

En individ kan enbart inneha en enskild apotekslicens, vilket innebär att om en 
person ansöker och beviljas ytterligare en licens dras den tidigare in (12). Detta gör   
det omöjligt att starta upp en apotekskedja. Apoteksverksamheten måste drivas 
personligen av den individ som erhållit licensen och ansvaret kan bara överlåtas för 
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kortare perioder (max 3 månader på ett år).  En apotekslicens är personlig med både 
farmaceutiskt och ekonomiskt ansvar samt att det ej är tillåtet att sälja eller leasa ut 
apoteket. Apotekslicensen gäller ett specifikt apotek i en kommun eller del av 
kommun, vilket innebär att det inte går att erhålla en licens för apoteksverksamhet 
och sedan själv bestämma var apotek ska etableras. I de fall apoteksverksamheten 
inte startar upp inom ett år från det att den beviljats räknas licensen som förverkad. 
För en innehavare av apotekslicens finns också möjlighet att driva filialapotek, men 
då maximalt 3 sådana per apotekslicens och det är Fimea i samråd med kommunerna 
som bestämmer lokalisering av filialapoteken. Två grundkriterier måste uppfyllas för 
att ett tillstånd för filialapotek ska beviljas. Det ena är att ur ett försörjnings- och 
säkerhetsmässigt behov kunna tillgodose att enskilda individer i området får tillgång 
till behövda läkemedel . Det andra att det inte finns utrymme att driva ett apotek i 
området. Det finns även möjlighet för att ha serviceställen i nära geografisk 
anslutning till sitt huvudapotek. Även detta beviljas av Fimea och bara i områden där 
förutsättningar för apotek eller filialapotek saknas. Fimea kan också besluta både att 
dra in apotekslicenser beroende på förändrade behov, att flytta apotek likväl som att 
de kan besluta om att filialapotek ska förändras till apotek. En förändring från 
filialapotek till apotek kan dock bli aktuellt tidigast 5 år efter att filialapoteket 
öppnats. Alla utvärderingar kring rådande behovssituation görs i samråd med 
kommunerna (12).  
 
Förutom att privatpersoner kan inneha licens och äga apotek har också Helsingfors 
universitet samt Östra Finlands universitet rätt att äga apotek. Dessa apotek är också 
ansvariga för praktisk utbildning inom apoteksområdet samt för att bedriva viss 
forskning. Helsingfors universitet har rätt att driva upp till 16 filialapotek. Däremot 
kan inte universiteten etablera serviceställen. I Finland får läkemedel endast säljas 
via apotek, det enda undantaget som finns gäller nikotinersättningsläkemedel som 
även får säljas i vanliga butiker.  

4.3 Avgifter och läkemedelspriser 
I samtliga länder gäller i stora drag att läkemedelspriset på apoteket för 
receptbelagda läkemedel innefattar summan av producentens/importörens pris, 
grossistens vinst, apotekets vinst plus moms. När det gäller årliga avgifter för drift av 
apotek finns skillnader mellan de olika länderna. System med läkemedelsförmån och 
ersättning för läkemedelskostnader finns i samtliga länder, uppbyggnaden varierar 
dock något.  
 
I Sverige är den årliga avgiften för att driva ett öppenvårdsapotek 11500 SEK per 
tillstånd och i de fall det även utförs så kallade extemporeberedningar (tillverkning av 
läkemedel för visst tillfälle) ska en tilläggsavgift på 5500 SEK per år betalas (22). 
Läkemedelspriserna på apoteket regleras av Tand- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV), och det finns olika beräkningssätt beroende på om det gäller läkemedel 
utsatta för generisk konkurrens eller inte (23). Se tabell 2 och tabell 3. Någon moms 
behöver inte betalas på receptbelagda läkemedel i Sverige. När det gäller utbytbara 
generiska läkemedel presenterar TLV varje månad en lista över månadens vara samt 
vilket/vilka alternativ till denna som i första hand ska erbjudas om lagersituationen 
kräver alternativ. Priser på receptbelagda läkemedel är samma oberoende av vilket 
apotek patienten väljer att ta ut sitt läkemedel på (23).  
 

Tabell 2: Prisberäkning för läkemedel i Sverige utan generisk konkurrens. 
Apotekets inköpspris 
(AIP) i SEK 

Apotekets utförsäljningspris (AUP) i SEK 

≤ 75   AIP x 1.20 + 31.25 SEK 

> 75 - 300  AIP x 1.03 + 44 SEK 

> 300 - 6000  AIP x 1.02 + 47 SEK 

> 6000  AIP + 167 SEK 
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Tabell 3: Prisberäkning för läkemedel i Sverige med generisk konkurrens. 
Apotekets inköpspris 
(AIP) i SEK 

Apotekets utförsäljningspris (AUP) i SEK 

≤ 75   AIP x 1.20 + 31.25 SEK + 10  SEK 

> 75 - 300  AIP x 1.03 + 44  SEK + 10  SEK 

> 300 - 6000  AIP x 1.02 + 47 SEK + 10 SEK 

> 6000  AIP + 167 SEK + 10 SEK 

 
I Sverige finns ett högkostnadsskydd för receptbelagda läkemedel som innebär att 
patienten maximalt betalar 2200 SEK per 12-månaders period för sina läkemedel 
(23). Systemet är uppbyggt enligt en trappa där patienten upp till 1100 SEK betalar 
fullt pris, därefter reduceras kostnaden så att man: 
Mellan 1101 - 2100 SEK betalar 50 procent av läkemedelskostnaden. 
Mellan 2101 - 3900 SEK betalar 25 procent av läkemedelskostnaden. 
Mellan 3901 - 5400 SEK betalar 10 procent av läkemedelskostnaden. 
 
I Norge betalar apoteken en avgift till statskassan som är beroende på omsättningen 
(24). Avgiften betalas till grossisten vid inköp av läkemedel då denna på uppdrag av 
staten lägger till avgiften på sin faktura. Avgiften är nu 0,55% på apotekens 
inköpspris sedan den år 2009 sänktes från tidigare 1,3%. Moms betalas både på 
receptfria och receptbelagda läkemedel, den är för närvarande 25%. För 
näringsmedel är det en lägre momssats på 14%.  
 
Priserna på receptbelagda läkemedel bestäms av Läkemedelsverket genom ett 
maximalprissystem bestående av tre steg. I steg ett bestäms ett maximalt inköpspris 
till apotek genom att jämföra med nio referensländer i Europa och ta medelvärdet av 
de tre lägsta marknadspriserna i dessa länder. I steg två bestäms maximal 
vinstmarginal för apoteken genom en specifik procentsats samt ett fast tillägg per 
förpackning. För läkemedel som är narkotikaklassade tillkommer ytterligare ett 
tillägg. Läkemedelsomsättningsavgiften på 0,55% ingår i vinstmarginalen. I steg tre 
så adderas momsen på 25%. 
 
Tabell 4: Maximal vinstmarginal på receptbelagda läkemedel i Norge. 

Apotekets inköpspris 
(AIP) i NOK 

Procenttillägg Tillägg per 
förpackning i 
NOK 

A/B läkemedel 
– tillägg i NOK 
per såld 
förpackning  

0-200 7.0 22 10 

> 200 4.0   

 
Ett icke narkotikaklassat receptbelagt läkemedel som har ett AIP på 300 kr ger en 
maximal vinstmarginal på: 
(200 kr x 0,07) + (100 kr x 0,04) + 22 kr = 40 kr 
Av dessa 40 kr så går (300 kr x 0,0055)= 1,65 kr till att betala läkemedels-
omsättningsavgiften. 
 
AIP summeras med vinstmarginalen och efter tillägg av momssatsen på 25% erhålls 
det maximala försäljningspriset på apoteket, AUP. 
I de fall då apoteket får ett inköpspris som är lägre än det fastställda maximala ska 
minst hälften av skillnaden mellan faktiskt AUP och maximalt AUP tillfalla kunden. 
Undantag från detta gäller för läkemedel som är med i ”trinnpris”systemet, där är det 
apoteket som får skillnaden mellan faktiskt AUP och ”trinnpriset”. 
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”Trinnpris” används för läkemedel med generisk konkurrens och fastställs på AUP-
nivå (24). Priset sätts i olika steg från det att generisk konkurrens uppstår och 
beräknas procentuellt utifrån den senaste 12-månadersperiodens försäljning (18).  
 
Tabell 5. Trinnprismodellen (18) 

Försäljning, 12 månader innan generisk 
konkurrens 

<100 milj. 
NOK 

>100 milj. NOK 

 Tidpunkt för prisnedsättning   
Steg 1 Vid start av generisk 

konkurrens 
30% 30% 

Steg 2 6 månader efter start generisk 
konkurrens  

55% 75% 

Försäljning, >12 månader efter steg 2 <15 milj. 
NOK 

>30 milj. 
NOK eller 
<100 milj. 
NOK 

>100 milj. 
NOK 

 Tidpunkt för prisnedsättning    
Steg 3 >12 månader efter steg 2 65% 80% 85% 

   
Läkemedelssubvention till enskild individ betalas ut för läkemedel utskrivna på ”blå 
recept”. Staten står då för en del av kostnaden och patienten betalar en egenavgift på 
38% av beloppet, dock max 520 NOK för 3-månaders förbrukning (25). För 
läkemedel utskrivna på ”vita recept” utgår ingen subvention utan patienten betalar 
hela beloppet själv. Frikort erhålles när patienten under ett kalenderår betalat över 
2040 NOK i egenavgifter för specificerad sjukvård och läkemedel utskriva på ”blå 
recept”, erhållet frikort gäller sedan resterande del av året (25).     
 
I Danmark bestäms försäljningspriset för läkemedel utifrån statens fastställda 
inköpspris hos grossisterna (20). Priset hos grossisten bestäms var 14:e dag utifrån 
det pris som läkemedelsproducenten anmäler till Sundhetsstyrelsen gällande sitt 
läkemedel. Detta system med anmälning varannan vecka gör att samtliga 
läkemedelsproducenter med likvärdiga generiska produkter hela tiden konkurrerar 
om att vara billigast och därmed vara huvudleverantör till hela danska marknaden 
under en 14 dagars period. Danmark har också jämfört med de nordiska 
grannländerna billigare generiska läkemedel. Apotekens utpris utgörs från mars 2012 
av 8,8% på inköpspriset + 8,61 kr per förpackning + 8 kr i avgift per förpackning som 
expedieras på recept samt därtill 25% moms på hela priset. Den delen som motsvarar 
8,8% får de enskilda apoteken ej själva behålla utan den pengen används bland annat 
till omfördelning mellan apoteken för att möjliggöra drift av de mindre apoteken 
samt till att finansiera jourverksamhet. Via ett speciellt ersättningssystem så betalar 
också de största apoteken en avgift på 3,6% av den del av omsättningen som ligger 
över genomsnittsomsättningen för landets apotek till apotek belägna i 
glesbygdsområden. Apotek belägna i städer och som har en omsättning lägre än 
genomsnittet kan inte få ersättning utan detta gäller enbart för apotek i ytter-
områden. Priser för de läkemedel som endast tillhandahålls via apotek är desamma i 
hela landet. För de OTC-läkemedel som sedan år 2001 även tillhandahålls i 
detaljhandeln gäller en konkurrensutsatt prissättning (20).  
 
Systemet för läkemedelsförmån är uppdelat i en generell del och en individuell del 
(26). Nivåer för generell ersättning visas i tabell 6. För att bli berättigad till 
individuell ersättning så krävs att en läkare ansökt om detta och motiverat anledning. 
Det finns fyra olika behovskriterier för individuell ersättning (26).  
1. Att patienten har behov av ett läkemedel som inte omfattas av förmånen.  
2. Att patienten behöver en dyrare variant av generisk medicin.  
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3. Att patienten har en kronisk sjukdom och därmed beviljas ett maxtak på 3710 DKK 
för medicinkostnader.  
4. Att patienten är döende och vårdas i hemmet eller på hospice och får då ersättning 
för hela medicinkostnaden. 
 
Tabell 6. Generell läkemedelsförmån i Danmark 2013 (26) 

Årliga personliga utgifter för ersättningsgilla 
läkemedel före avdrag för ersättning (angivet 
i DKK) 

Ersättning för 
personer 
över 18 år 

Ersättning för 
personer 
under 18 år 

0-900 0% 60% 

900-1470 50% 60% 

1470-3180  75% 75% 

>3180  85% 85% 

 
I Finland är den årliga apoteksavgiften  till staten beroende på apotekets omsättning 
och varierar från 0% till 11% av omsättningen (27). Avgiften ökar då omsättningen 
stiger och de allra minsta apoteken betalar ingen avgift. Detta gör det möjligt att 
driva mindre apotek med låg omsättning och ändå kunna få lönsamhet då avgiften 
inte blir så stor. I medeltal ligger apoteksavgiften på ca 7%. Läkemedelspriser ska 
vara samma på alla apotek och fastställs utifrån en tariff (se tabell 7) som bestäms av 
staten. Det är generellt inte tillåtet att ge rabatter på läkemedel, undantag finns då 
lagen säger att krigsveteraner ska erbjudas 10% rabatt. 
 
Tabell 7: Tariff gällande försäljningspris för läkemedel på finska apotek. 

Grossistpris (€) Försäljningspris på apotek (€) 

0-9.25 1.5 x grossistpriset + 0.5€ + 9% VAT 

9.26-46.25 1.4 x grossistpriset + 1.43€ + 9% VAT 

46.26-100.91 1.3 x grossistpriset + 6.05€ + 9% VAT 

100.92-420.47 1.2 x grossistpriset + 16.15€ + 9% VAT 

420.48- 1.125 x grossistpriset + 47.68€ + 9% VAT 

 
I de fall där det finns utbytbara läkemedel har apoteken en skyldighet att göra ett 
utbyte till det billigaste läkemedlet. Listan över utbytbara läkemedel uppdateras 
kvartalsvis av Fimea. Ett system för läkemedelsförmån finns och det är 
Folkpensionsanstalten (FPA) som betalar ut förmånen som endast utgår för 
läkemedel ordinerade av läkare och vilka ingår i förmånssystemet (28). Systemet är 
uppbyggt i tre olika nivåer där patienten på nivå ett betalar 65% av kostnaden själv, 
på nivå två 35% och på nivå tre endast 3€ per inköpt läkemedel. Det finns även ett 
kostnadstak för enskild persons läkemedelskostnad och detta är för år 2013 670€, 
efter att ha uppnått detta tak betalar patienten endast 1,50€ per inköpt läkemedel. 
Ersättning ska alltid beräknas utifrån det billigaste utbytbara läkemedlet enligt 
referensprislista (28).  
 

4.5 Apotekens inköpskanaler 
I samtliga länder så gäller att ett fåtal större läkemedelsgrossister är huvud-
leverantörer till apoteken och ett antal mindre aktörer finns som komplement. 
Sverige och Finland har fortfarande kvar ett enkanalsystem som innebär att en 
grossist har exklusiv rättighet att förmedla läkemedel från en tillverkare (29). Detta 
system ger ett fåtal grossister med stora marknadsandelar. I länder med 
flerkanalssystem, till exempel Norge och Danmark, distribueras läkemedel från en 
tillverkare via flera olika grossister (29).  
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I Sverige är Tamro och Oriola de två stora läkemedelsgrossisterna som i huvudsak 
förser apoteken med läkemedel, detta har inte förändrats efter omregleringen (8) . 
Aktörerna på den omreglerade apoteksmarknaden ser dock problem med 
enkanalsdistributionen och några aktörer har byggt upp egna distributionskanaler för 
OTC och handelsvaror, önskemål finns även om att kunna hantera även de 
receptbelagda läkemedlen inom sina egna kanaler. Det är dock läkemedelsbolagen 
själva som bestämmer över distributionen av sina produkter och därmed är deras 
beslut avgörande för en eventuell förändring från enkanalsystemetet (8).  
 
I Norge finns tre stora läkemedelsgrossister i form av Apokjeden Distribusjon AS, 
Alliace Healthcare Norge AS och Norsk Medisinal Depot AS som också är vertikalt 
integrerade i de största apotekskedjorna (18).  
 
I Danmark används ett flerkanalsystem och bland grossisterna finns Nomeco A/S och 
Tjellesen Max Jenne A/S (30). 
 
I Finland används, precis som i Sverige, fortfarande ett enkanalssystem och det finns 
tre fullsortimentsgrossister: Tamro, Oriola och Magnum medical (30). 

4.6 Tillgänglighet 
I början av 2013 fanns det i Sverige 1274 etablerade öppenvårdsapotek, detta är en 
ökning med 345 stycken (37%) sedan omregleringen 2009 (8). Drygt 300 av de 
nytillkomna apoteken har startats upp i områden som har hög eller mycket hög 
tillgänglighet till tätort (31). Vid en undersökning som utförts så uppger 95% av 
apoteksbesökarna att de varit nöjda med sitt senaste apoteksbesök. Öppettiderna på 
apotek har ökat från 42 till 53 timmar per vecka (8). Huvuddelen av befolkningen når 
ett apotek inom 20 minuter. I glesbygdsområden är antalet apotek relativt oförändrat 
sedan 1990-talet (31). Vid omregleringen fick ett antal apoteksaktörer förbinda sig att 
fortsätta driva ett antal glesbygdsapotek under en treårsperiod utan särskilt stöd. 
Avtalet sträckte sig fram till februari 2013 och signalerna var att ett antal av dessa 
apotek därefter riskerade nedläggning på grund av dålig lönsamhet. För att minska 
konsekvenserna för boende i glesbygd har regeringen planerat ett särskilt stöd för 
godkända öppenvårdsapotek i glesbygdsområden (31). En ny förordning från 1 april 
2013 avhandlar att apotek som uppfyller följande kriterier kommer att kunna söka 
statsbidrag via TLV; mer än 20 km avstånd till närmaste annat öppenvårdsapotek, 
öppethållande under alla årets månader samt en försäljning av läkemedel för minst 1 
miljon SEK men mindre än 10 miljoner SEK (32). Av de apotek som fanns före 
omregleringen den 1 juli 2009 har tre lagts ned och av de nya apotek som öppnats 
efter den 1 juli 2009 har ett 20-tal av olika skäl lagts ned (33). 
 
I Norge fanns det totalt ca 700 apotek i slutet av 2012 och undersökningar har visat 
att innevånarna i Norge är nöjda med servicen samt har hög tillit till apoteken (24). 
Antalet apotek har sedan år 2000 och fram till 2012 nästan fördubblats. De 700 
apoteken är fördelade på 252 kommuner av totalt 430 och procentuellt sett bor  
92% av befolkningen i en kommun med apotek (24). Omregleringen av marknaden 
som genomfördes år 2001 har definitivt ökat tillgänglighet för läkemedel men 
däremot inte sänkt priserna på läkemedel då de nya apoteken inriktat sig mer på att 
konkurrera om läge och lokalisering istället för att konkurrera med priser (9).  
 
I Danmark fanns 314 receptexpedierande apotek i slutet av 2012 och det är ungefär 
samma antal som funnits de senaste fem åren (20). I genomsnitt har danska invånare 
3,8 km till närmaste apotek. Regler finns som styr att apoteken ska ha öppet minst 47 
timmar per vecka med undantag för apotek eller apoteksfilial som ligger utanför 
städer, dessa kan tillåtas ha som minimum 44,5 timmar per vecka. För betjäning på 
annan tid så finns ett antal jourapotek där 11 stycken belägna i de större städerna har 
öppet dygnet runt samt ett 40-tal apotek med jourpersonal som öppnar och 
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expedierar vid behov. En analys utförd i oktober 2012 visar att 89% av medborgarna 
är nöjda eller mycket nöjda med de danska apoteken och dess verksamhet och att de 
flesta vill bevara den statliga centrala regleringen (20).    
 
I Finland fanns enligt uppgifter gällande år 2011 totalt sett 621 apotek samt 195 
filialapotek. Dessa är fördelade över hela landet och det finns endast ett fåtal 
kommuner som helt saknar apotek (27). Ansvaret att bevaka så att apoteksservice är 
tillräcklig för alla innevånare åligger kommunerna och om brister finns så ska Fimea 
underrättas med förslag på åtgärder (12).  

4.7 Kompetenser hos apotekspersonalen 
I Sverige bemannas apoteken av apotekare, receptarier, apotekstekniker och 
apoteksassistenter (8). För att ansvara för hantering av receptbelagda läkemedel 
krävs receptarie- eller apotekarexamen vilket motsvarar en 3- respektive 5-årig 
universitetsutbildning. Apoteksteknikerutbildningen är en 1,5- årig yrkeshögskole-
utbildning. Under 2012 arbetade 10000 personer med de svenska öppenvårds-
apoteken, varav 8000 arbetade på apoteken. Beroende på det ökade antalet apotek 
efter omregleringen så råder det brist på farmaceutiskt utbildad apotekspersonal och 
denna brist väntas öka under de kommande åren beroende på stor andel 
pensionsavgångar (8). Sverige skiljer sig från de övriga länderna då det i Sverige även 
är tillåtet för farmaceuter med receptarieexamen i kombination med lämplig 
yrkeserfarenhet att vara läkemedelsansvarig (14).   
 
I Norge finns provisorfarmaceuter (jämförbart med apotekare i Sverige) samt 
receptarier och apotekstekniker (24). Provisorfarmaceut motsvarar en minst 5-årig 
universitetsutbildning och receptarie en minst 3-årig högskoleutbildning. För att bli 
apotekstekniker krävs en 3-årig yrkesutbildning. Samtliga tre yrkeskategorier är 
auktoriserade. För att självständigt kunna expediera receptbelagda läkemedel krävs 
det att personen  är auktoriserad farmaceut. Under hösten 2012  visar statistik att ca 
40% av de apoteksanställda var farmaceuter och totalt ca 85% av personalen tillhör 
de auktoriserade yrkeskategorierna ovan (24). 
 
I Danmark finns i huvudsak två olika nivåer på apotekspersonal, farmaceuter och 
farmakonomer (20). Utbildningen till farmakonom är unik för Danmark och är en 3-
årig, eftergymnasial utbildning med farmacevtisk inriktning. Den kan beskrivas som 
ett mellanting av den svenska apoteksteknikerutbildningen och receptarie-
utbildningen (34). Det är inte en universitetsutbildning utan den ges vid danska 
Apotekerforeningens eget utbildningscenter Pharmakon i Hilleröd, Danmark (34). I 
slutet av 2012 så fanns på 314 apotek i Danmark 905 anställda farmaceuter och cirka 
2900 farmakonomer vilket innebär att ungefär 70% av de anställda har en 
läkemedelsutbildning (20).  
 
Apoteken i Finland bemannas av läkemedelstekniker, farmaceuter och provisorer. 
Utbildningen till läkemedelstekniker är en ca 2-årig yrkesutbildning och för att bli 
farmaceut respektive provisor så krävs 3 alternativt 5 år av universitetsstudier. Då det 
endast är personer med utbildning som farmaceut eller provisor som är behöriga att 
expediera läkemedel och ge rådgivning så har de flesta anställda på finska apotek en 
universitetsexamen i farmaci (35). Till apoteksteknikernas arbetsuppgifter hör 
receptbehandling, upplockning av varor samt diverse övriga assistentuppgifter under 
övervakning av person med farmaceutisk utbildning (36).     
 
 

5. Diskussion 

Vid studier av policyfrågor gällande apoteksverksamhet är det av vikt att ha ett så 
brett underlag som möjligt med olika källor för att jämföra med andra länder och 
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därmed kunna se effekter och ta lärdom av andra länders utveckling (5). 
Apoteksverksamheten involverar också ett stort antal olika intressenter vilket gör att 
det material som informationen tas ifrån speglar verksamheten från olika vyer. Med 
olika intressenter avses då bland annat: apoteksägare, apotekspersonal, myndigheter, 
politiker, patienter och läkemedelsdistributörer. I samband med summering och 
jämförelse av de erhållna resultaten så har en svårighet varit att underlag för de olika 
länderna varit av olika omfattning och att data varit olika gamla. Generellt sett när 
det gäller policyfrågor sker en ständig förändring vilket bidrar till svårigheten att 
jämföra. En slutsats efter utförd summering är att apotekssystemen i de olika 
studerade länderna trots en relativt stor överensstämmelse ändå skiljer sig åt på 
detaljnivå. 

5.1 Historik 
Samtliga länder som ingått i denna studie har en ungefär lika lång historia med 
regelmässigt styrd apoteksverksamhet. Alla fyra länder har historiskt sett påbörjat 
verksamheten enligt ett privilegiesystem där staten bestämde antal apotek och 
lokalisering av dessa. Privilegiesystemet har sedan förändrats och utvecklats på lite 
olika sätt i länderna. Sverige förstatligade ägandet av samtliga apotek på 1970-talet 
genom bildandet av Apoteksbolaget som löste in alla befintliga privata apotek. I de 
övriga länderna så har det privata ägandet av apoteken bestått. Under 1990-talet 
påbörjades diskussioner om möjliga förändringsprocesser och utfallet av detta skiljer 
sig åt mellan länderna.  
 
I Sverige har processen tagit ganska lång fram till år 2009 då en omreglering 
genomfördes och monopolet avskaffades. Omregleringen fick liknande effekt som i 
Norge med ett stort antal nya apoteksaktörer och många nyöppnade apotek. Under 
den senaste perioden ses dock en utveckling som tyder på att antalet aktörer kommer 
att minska beroende på sammanslagningar av kedjor via uppköp. Två 
sammanslagningar via uppköp har helt nyligen aviserats då Kronans Droghandel 
köper upp Medstop samt att Apotek Hjärtat köper upp Vårdapoteket (37). Dessa 
uppköp innebär att kedjorna kommer att innefatta ungefär 300 apotek vardera och 
därmed vara i storleksordning jämförbar med Apoteket AB (37). Rimligt är att tro att 
det även här kommer att ske en fortsatt utveckling som liknar Norges och att det blir 
ett fåtal större aktörer som kommer att dominera marknaden. 
 
Det som kunnat ses som effekt av omregleringen i Norge är en kraftig ökning av 
antalet apotek och därmed en ökad tillgänglighet för enskild individ. Den kanske 
förväntade förändringen med sänkta priser på läkemedel har uteblivit (9). Detta 
beror sannolikt på att de nystartade apoteken riktat in sig på att konkurrera med 
service och tillgänglighet snarare än pris. 
 
I Danmark har de valt att gå långsammare fram i förändringsprocessen och det som 
skett där är att år 2001 gjordes det möjligt att sälja OTC-läkemedel i 
dagligvaruhandel samt tillåta fri prissättning av dessa produkter (20). Någon 
ytterligare liberalisering har ännu inte fått politiskt gehör men ärendet är aktuellt. 
 
Finland är fortsatt mest konservativa och har kvar sitt system relativt oförändrat. Alla 
läkemedel, både receptfria samt receptbelagda, säljs fortfarande enbart via apotek. 
Enda undantaget är nikotinersättningsmedel som får säljas via dagligvaruhandel 
(12). 
 
Den fortsatta utvecklingen blir intressant att följa i samtliga länder. Den senaste 
tidens händelser i Sverige tyder på en minskning av antalet apoteksaktörer (37), 
vilket på sikt kanske kan innebära en utveckling där även antalet apotek minskar. I 
Danmark och Finland kommer det att fortsätta debatteras i ämnet och en hel del 
fokus kommer att ligga på att utvärdera och bedöma effekter av de omregleringar 



14 
 

som utförts i Sverige och Norge. Det är dock inte enbart förändring av ägar- och 
driftförhållanden som påverkar opinionen om apoteksverksamhet utan flera faktorer 
vägs in. En viktig sådan faktor är införandet av generisk substitution som för 
apotekskunden många gånger orsakar förvirring och missnöje. Med detta påtalas att 
bedömningen av apoteksverksamhet och dess funktion innefattar flera faktorer men 
att kanske väl mycket fokus läggs på förändringar gällande ägar- och 
driftförhållanden. 

5.2 Tillstånd för apoteksverksamhet 
Tillståndskraven för att driva apotek skiljer sig åt mellan länderna. Samtliga länder 
har krav på att det ska finnas en läkemedelsansvarig med farmaceutisk utbildning 
vilket tryggar för att hanteringen av våra läkemedel ska bli säker.  Finland och 
Danmark har fortfarande kvar krav på att bara personer med en examen 
motsvarande apotekare som kan få tillstånd för apoteksdrift och antalet tillstånd som 
beviljas regleras av myndighet. Dessa länder har även åldersbegränsning för 
apoteksinnehav och i Finland upphör licens att gälla när innehavaren blir 68 år, i 
Danmark är det vid 70 år licensen upphör att gälla (12) (19).  
 
Sverige och Norge har ett friare system där även personer utan farmaceutisk 
utbildning kan inneha tillstånd att driva apotek. En tydlig skillnad mellan dessa 
länder är att i Sverige är det tillåtet för receptarier att vara läkemedelsansvariga.  
 
Apotekskedjor är tillåtna både i Sverige och Norge, dock med en begränsning 
gällande hur stor marknadsandel som tillåts. I Norge så gäller lagstadgad 
begränsning att ingen aktör får inneha mer än 40% av marknadsandelen (9). För 
Sveriges del finns en begränsning för statligt ägda Apoteket AB där det enligt 
ägaranvisning fastställs att Apoteket AB:s marknadsandel ej får vara större än 36% 
räknat på omsättning inom öppenvårdsapoteksmarknaden (38). Denna anvisning 
gäller i nuläget fram till 30 april 2014 eller till dess att någon annan aktör får större 
andel (38).  I Sverige finns en trygghet i att konkurrensverket har en övervakande roll 
med att reglera att inte någon aktör får oproportionerligt stor del av marknaden och 
åsikten inför omregleringen var att Apoteket AB:s andel bör vara <40% för att ge 
lagom balans (39). I både Norge och Sverige finns speciella avtal mellan stat och 
apotekskedjor gällande fortsatt drift och övertagande eller etablering av nya apotek i 
glesbygdsområden.  
 
Debatter gällande omreglering pågår och har pågått under flera år i både Finland och 
Danmark, men någon enighet har ej uppnåtts i frågan. I Danmark diskuteras mer en 
modernisering av apotekssektorn med ett bibehållet ägarskapssystem. Då det råder 
politisk oenighet i frågan samt att apoteksägarorganisation samt farmaceutförbund i 
Danmark strävar efter att behålla befintligt system är en omreglering inte att förutspå 
i närtid (40), (41).  
 
I Finland gjordes en statlig utredning år 2011 men utfallet av denna pekade inte på 
något behov av liberalisering och omreglering utan förslaget var att skapa en ännu 
tydligare styrning från myndighetshåll gällande var nyetablering av apotek är mest 
ändamålsenligt (42).  
 
Som nämnt ovan så är omreglering och förändringar gällande tillståndskraven en 
fråga om att fatta stora politiska och samhällsekonomiska beslut vilket gör att 
beslutsprocessen är långsam. Då de nordiska länderna ändå är relativt lika i sin 
samhällsstruktur avvaktar de två ännu inte omreglerade länderna och utvärderar hur 
omreglering har påverkat Norge och Sverige.  
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5.3 Avgifter och läkemedelspriser 
I Sverige betalar apoteken till staten en fast årlig avgift för apotekstillståndet medan 
apoteken i de övriga länderna betalar en procentsats på omsättningen. Både Finlands 
och Danmarks system för avgifter innefattar stöd till glesbygdsapotek. Dessa system 
som finns för stöd till glesbygdsapotek kan vara idé att försöka anpassa och använda 
även i Norge och Sverige, för att säkra drift av även mindre lönsamma 
glesbygdsapotek.  Helt nyligen har en ny förordning gällande statsbidrag till 
glesbygdsapotek tillkommit i Sverige, giltig från 1 april 2013 (32).  
 
Samtliga länder har infört generisk substitution och det finns även förmånssystem i 
alla länder. Införandet av generisk substitution sänker den totala läkemedels-
kostnaden men har också vissa negativa effekter både för apotek och patient. För 
apoteken så blir det en logistisk problematik att se till att aktuella generika finns i 
lager. För patient är konsekvensen att det blir olika varianter av generika som erhålls 
vid olika expedieringstillfällen. Speciellt för äldre med många olika läkemedel kan 
detta orsaka problem då patienten inte känner igen namn och utseende på sin 
medicin.   
 
Det finns en styrning på apotekens utpris (AUP) i samtliga länder och AUP för 
receptbelagda ska vara detsamma på samtliga apotek i respektive land vilket 
garanterar lika förutsättningar för patienten oavsett var i landet denne bor.  
 
Läkemedelsförmånen fungerar lite olika men beräknas utifrån kostnad för billigaste 
generika i samtliga länder. Skillnader mellan länderna finns när det gäller kostnaden 
för patient, där Sverige och Norge får anses vara tryggast för patienten då 
maxkostnaden för egenavgift är lägst i dessa länder. 

5.5 Apotekens inköpskanaler 
Läkemedelsdistributionen till apoteken sker till största del via större 
läkemedelsgrossister i samtliga länder. Sverige och Finland har kvar enkanalsystem 
och Norge samt Danmark har flerkanalsystem. För Norges del så finns en vertikal 
integrering mellan de tre största grossisterna och de största apotekskedjorna (18). På 
sikt kan det förväntas att enkanalsystemet i Sverige bryts då de nya apoteksaktörerna 
kan ha intresse av att hantera även receptbelagda läkemedel i de kanaler som skapats 
upp för receptfria läkemedel och handelsvaror vilket då leder till en vertikal 
integrering (8). 

5.6 Tillgänglighet 
För enskild individ har omregleringen och avskaffandet av monopolet i Sverige och 
Norge inneburit en positiv förändring då antalet apotek ökat och tillgängligheten 
blivit större då öppettider också utökats. Att öppettiderna utökats beror mycket på att 
placering av många nya apotek skett i köpcentrum och därmed inneburit både kvälls- 
och helgöppet. Dock är förändringen mest märkbar för boende i eller nära större 
tätorter då det är i dessa områden de flesta nyöppnade apotek finns. För personer 
boende i glesbygd är tillgängligheten ganska oförändrad jämfört med före 
omregleringen (24), (31). Skillnaden gällande tillgänglighet i glesbygd är inte så stor 
mellan länderna . I de ännu inte omreglerade länderna så finns en styrning gällande 
hur apoteken lokaliseras och det finns också system för att ekonomiskt stötta drift av 
glesbygdsapotek (12), (20). En farhåga med omregleringen både i Norge och Sverige 
har varit att glesbygden kan drabbas med nedläggning av olönsamma apotek. Här 
finns en mycket viktig fråga för politiker att arbeta med då strävan bör vara att varje 
individ ska ett rimligt avstånd till apotek (eller apoteksombud) oavsett var i landet 
patienten bor. Det är mycket viktigt att en politisk debatt lever vidare om bevarandet 
av service i glesbygdsområden då det annars finns en risk att vinstintressen blir 
styrande med nedläggning av mindre lönsamma apotek som påföljd.  
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I Sverige pågår ett arbete kring detta och en ny förordning gällande statligt stöd till 
glesbygdsapotek har nyligen trätt ikraft (32). Detta får ses som positivt då det är 
viktigt att hitta en bra och fungerande lösning för att garantera en god 
läkemedelsförsörjning även i glesbygd då marknadskrafterna antas otillräckliga för 
att säkerställa god apotekstillgänglighet.  

5.7. Kompetenser hos apotekspersonalen 
I samtliga länder finns tydliga krav på vilken farmaceutiskt kompetens som krävs på 
varje apotek. Grundkrav är att det ska finnas en speciellt utsedd läkemedelsansvarig 
och att det alltid måste finnas tillgång till personal med farmaceutisk utbildning när 
apoteket är öppet.  Till skillnad från de övriga länderna så tillåts i Sverige 
farmaceuter med receptarieexamen kombinerat med lämplig yrkeserfarenhet att vara 
läkemedelsansvarig (14). Detta har lett till att endast ungefär hälften av alla apotek 
har en apotekare som läkemedelsansvarig (43). Svenska farmaceutförbundets åsikt är 
att det bör ske en övergång till att harmonisera med övriga EU och ha kravet på 
masterexamen för att inneha läkemedelsansvar (43). Detta får anses som ett bra mål 
att arbeta mot då det är viktigt att upprätthålla kraven på en högre teoretisk 
kunskapsnivå för de läkemedelsansvariga. 
 
Totalt sett är yrkeskategorierna ganska lika i alla länderna med motsvarigheter till 
Sveriges apotekare, receptarie och apotekstekniker. Undantaget är att Danmark har 
farmakonomer som utbildas vid danska apotekarföreningens utbildningscenter, 
utbildningen är eftergymnasial och beskrivs som ett mellanting mellan den svenska 
apotekstekniker- och receptarieutbildningen (34). Socialstyrelsen i Sverige har vid 
några tillfällen utfärdat svensk receptarielegitimation till personer med dansk 
farmakonomutbildning vilket orsakat mycket debatt och även en JO-anmälan. Både 
Sveriges Farmaceutförbund och danska Pharmadanmark har reagerat och anser att 
detta är mycket oansvarigt (44). Det innebär i praktiken att en person utan 
akademisk utbildning skulle kunna vara läkemedelsansvarig på ett svenskt apotek 
och dessutom att kunna arbeta som receptarie i både Finland och Norge då svensk 
receptarielegitimation är accepterad i dessa länder.   
 
En konsekvens som ses av omregleringen i Norge och Sverige är den brist på 
farmaceuter som delvis redan uppstått och som väntas öka då många 
pensionsavgångar närmar sig. Orsaken till den ökande bristen är det snabbt ökande 
antalet apotek och kravet på bemanning med farmaceutiskt utbildad personal. En 
viktig fråga för politiker är att se till att det finns tillräckligt antal utbildningsplatser 
samt också för branschen att arbeta för ett ökat intresse för farmaceutyrket.    
 
 

6. Konklusion 

Även om apoteksverksamheten historiskt sett har funnits ungefär lika länge i de olika 
länderna så har utvecklingen skett på lite olika sätt, framför allt under de senaste 
åren. Förändringens vindar har blåst mest i Norge och Sverige där det numer är en 
konkurrensutsatt apoteksmarknad som gynnat den enskilde kunden genom ökad 
tillgänglighet då antalet apotek och öppettimmar ökat markant. Finland skiljer sig 
från de övriga länder då de har kvar privilegiesystemet och inga läkemedel, förutom 
nikotinersättningsmedel, tillåts att säljas utanför apotek.   
 
I de länder som genomfört omreglering så har priset på läkemedel inte sjunkit som 
följd av omregleringen utan fokus hos de nya aktörerna har mer varit att konkurrera 
med tillgänglighet och service. Samtliga länder har system för läkemedelssubvention 
och alla länder utom Danmark har ett högkostnadsskydd för patienten. Sverige och 
Norge kan anses vara tryggast ur ett patientperspektiv då egenavgiften är 
förhållandevis låg. 
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Tillgänglighet för boende i glesbygd är ganska lika i länderna och samtliga har statligt 
reglerade system för att ekonomiskt stötta drift av glesbygdsapotek. 
 
Befolkningen i både Finland och Danmark är relativt sett nöjda med nuvarande 
reglerade verksamhet och ser mer nackdelar än fördelar när jämförelser görs med 
Sverige och Norge. Det blir därmed intressant att i framtiden se om det finns 
tillräckliga incitament för att dessa länder ska följa Norge och Sverige med att 
genomföra en omreglering av apoteksmarknaden i respektive länder.  
 
 

7. Tack  

Till min handledare Andy Wallman för värdefulla synpunkter och stöd under detta 
arbete. 
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