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Yttrande angående huvudbetänkande – Omreglering av
apoteksmarknaden (SOU 2008:4)
Bilagor: Yttrande

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har erbjudits att yttra sig i rubricerade ärende till
Socialdepartementet. Huvudbetänkandet Omreglering av apoteksmarknaden
(SOU 2008:4) innehåller förslag som ska möjliggöra även för andra aktörer än
Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria
läkemedel.
Syftet med omregleringen
Direktiven stipulerar att utifrån ett patient- och konsumentperspektiv och
med fortsatt bibehållande av hög kompetens, säkerhet och kvalitet, få till
stånd en omregleringen av läkemedelsförsörjningen med följande
förbättringar:
• effektivisering,
• bättre tillgänglighet bl.a. i glesbygd
• prispress
• säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning

Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningens yttrande har tagit fasta på och kommenterat förslag ur
betänkandet som berör prissättning, betalningsformer, dosdispensering,
licensläkemedel och distanshandel. De kommentarer som förvaltningen gör i
nämnda områden är viktiga att dryfta ur ett kundperspektiv med avseende på
att de även fungerar fortsättningsvis om aviserade ändringar i
apoteksmarkanden genomförs.
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Socialförvaltningen lägger härvidlag stor vikt vid att nedanstående förslag i
betänkandet realiseras.
• Att förslaget om kostnadskontroll blir kvar, samt att det även
fortsättningsvis ges möjlighet till en tjänst om delbetalning.
• Dosdispensering säkerställs genom att särskilda tillstånd beviljas om
vissa förutsättningar är uppfyllda.
• Tillgången på licensläkemedlen tryggas av att dessa även
fortsättningsvis tillhandahålls via apoteken.
• Distanshandel med läkemedel får fortgå utan begränsningar med
överinseende av Apoteken för att distanshandeln med läkemedel inte
skadar människor, egendom eller miljö.

Förvaltningens förslag till beslut
_____

Förvaltningens förslag till yttrande bildar underlag för remissyttrande
till Socialdepartementet.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Förvaltningens förslag till yttrande bildar underlag för remissyttrande
till Socialdepartementet.

_____
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