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Remiss av betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på
apoteksmarknaden
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har beretts möjlighet att
ge synpunkter på betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

SBU:s synpunkter på utredningen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Övergripande
Detta är ett gediget och genomarbetat förslag för att höja kvalitéten och
patientsäkerheten på apoteksmarknaden genom att åstadkomma en säker, effektiv och
jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och
service. Bakgrunden är välbeskriven och förslagen välmotiverade med tydliga mål.
SBU ställer sig bakom de flesta av utredningens förslag.

Specifika synpunkter
Det är bra att kompetenskraven höjs genom att endast farmaceut ska få lämna
individanpassad information och rådgivning i samband med receptexpedition. Vid en
sådan rådgivning är det dock viktigt att apoteket tillgodoser den personliga integriteten
så att informationen kan lämnas i ett avskilt rum och inte framför övriga kunder. Det är
bra att utredningen föreslår att en särskild lag ska reglera detta.
Utredningen föreslår att minst kompetens som apotekstekniker eller motsvarande skulle
krävas för att få ge råd om egenvård. Denna viktiga samhällsfunktion, att lotsa
konsumenten mellan egenvård med receptfria läkemedel eller andra varor eller att
hänvisa till sjukvården, kan vara en svår uppgift. Här kommer också jävsproblematik in
såsom att man vill sälja apotekets egna produkter. Man borde därför överväga om inte
kompetenskraven för egenvårdrådgivningen borde ställas högre och eller att man på
annat sätt reglerar denna viktiga konsultation. Det är viktigt att sådan
egenvårdsrådgivning i största möjliga utsträckning baserar sig på vetenskaplig grund.
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SBU ställer sig mycket tveksamt till utvecklingen att apoteken i samarbete med
vårdtjänstföretag erbjuder tjänster med tillgång till läkare. En läkarbedömning ska ske i
sjukvård eller via sjukvård och apoteken ska hålla sig till sitt grunduppdrag att
tillhandahålla läkemedel på ett säkert sätt och verka för en god och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Denna för apoteken viktiga roll ska inte sammanblandas med
rena sjukvårdsuppgifter som har en annan huvudman. Läkarkonsultation i en säker
miljö i sjukvården garanterar också att råd och behandlingar på ett bättre sätt baserar sig
på vetenskaplig grund.

