Seniorer i Stockholm

Rapport från Opinionsgruppen
Apoteksmarknaden efter omregleringen 2009
Omregleringen av apoteksmarknaden motiverades bl a med
att konsumenterna skulle få:
Ökad tillgänglighet till läkemedel
Bättre service
Bätttre tjänsteutbud
Låga läkemedelskostnader
Hittills har resultatet blivit att det nu är möjligt att välja mellan
20 större apoteksaktörer och att handla receptfria varor på
mer än 7 000 ställen. Tillgängligheten av apotek för storstadsbon har uppfyllts med råge, men tillgången till receptbelagd medicin har blivit sämre.
Ofta får man komma tillbaka nästa helgfria dag för att hämta
den ordinerade medicinen. I tabellen nedan finns telefonnummer angivna för att ringa till annat apotek, när ordinerad
medicin inte finns i lager. Det finns ingen kommunikation
mellan de olika apoteksbolagen om lagerstatus!
Några av de större
apoteksbolagen
Apoteket AB 		
Tel 0771 450 450

Antal
apotek
376

Regeringen bedömde före omregleringen att konkurrensen
skulle vara tillräckligt effektiv för att uppnå utförsäljningens
mål.
Riksrevisionen har granskat hur försäljningarna utformats
och genomförts. Har det skett enligt riksdagens intentioner
och har de redovisats för riksdagen på ett transparent och
ändamålsenligt sätt?
Bedömningen blev att det hade varit ändamålsenligt om
man i förväg analyserat inom vilka områden det fanns risker.
Någon riskanalys har inte genomförts.
I maj 2012 publicerades Riksrevisionens bedömning, att regeringens information till riksdagen icke varit ändamålsenlig,
vilket måste ses som skarp kritik.
(ISBN 978 91 7086 283 0 - RIR 2012:10 publicerad maj 2012)

Ägare

Notering

Svenska staten				

”Gamla” apoteket

Apoteket Hjärtat
260
Altor Fund III (private equity)			
Tel 0771 405 405								

Altor är ett private equity bolag som investerar
i medelstora företag  i Norden

Kronans Droghandel
200
Oriola- KD Corporation & KF			
Tel 0771 612 612							

Domineras av finska institutioner. KF har 20 %

Apoteksgruppen
150
Apoteksgruppen Holding AB			
Tel 0771 760 760								

Säljer apotek till småföretagare som knyts till ett
servicebolag som drivs av Apoteksgruppen

Doc Morris		
Tel 08 505 104 00

71

Celesio, tyskt företag			

Största ägare Frans Haniel & Cie Gmbh

MedStop
Tel 0774 441 111

65

Segulah IV L.P., Investmentbolag		

Finns i Mälardalen, Göteborg o Skåne

Cura Apoteket		
Tel 020-83 33 33

43

ICA Sverige				

Eget affärsområden inom ICA Sverige

		

www.Apoteksinfo.nu
Hemsida med samlad information om öppettider m m för alla apotek
Myndigheter som reglerar apoteken:
Läkemedelsverket reglerar vilka läkemedel som får säljas.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar varje månad vilka läkemedel som skall subventioneras och det
komplicerar lagerhållningen för apoteken. När subventionen för ett visst läkemedel upphör har apoteken 15 dagar på sig att sälja
slut på lagret. Därefter upphör subventionen. TLV reglerar apotekens handelsmarginaler och följer upp att de efterlevs.
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