SÄRNÄR och apoteket

Vad innebär apotekets omreglering för dietisten?
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”Livsmedelsfrågor? Inte vårt bord!”, säger Apotekets Omstruktureringsbolag
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i fortsätter här med en andra del i vår
serie om särnär-livsmedel, regelverk och
apotek (se DA#2.10).
Den 1 juli 2009 trädde lagstiftningen för den omreglerade apoteksmarknaden i kraft. Den innebär
att Apoteket AB inte längre har ensamrätt att
bedriva detaljhandel med läkemedel, utan försäljningen till konsument får även skötas av andra
aktörer som fått tillstånd av Läkemedelsverket.
Ett särskilt omstruktureringsbolag (Apoteket
Omstrukturering AB – OAB) inrättades för att se
till att övergången från monopol till konkurrensutsatt marknad går smidigt och geschwint. OAB
är moderbolag till Apoteket AB.
Vi ställer oss frågan: Var har särnär/FSMPlivsmedlen tagit vägen i den här övergången? Har
ett tidigare bristfälligt system nu blivit ännu mer
kaotiskt? Och framför allt hur påverkar omregleringen utbudet av särskilda livsmedel?
I tidigare avtal mellan Apoteket AB och staten
är det reglerat att prisnedsatta livsmedel skall
tillhandahållas av Apoteket (SFS 2008:129). I
rådande avtal (SFS 2009:905) nämns överhuvudtaget inte ordet ”livsmedel”. Det närmaste
vi kommer är en diffus skrivning som säger att:
”Bolaget ansvarar för att de åtaganden för läkemedelsförsörjning, m.m. som Bolaget har enligt
detta verksamhetsavtal och gällande författningar
fullgörs.”[sic]. Vad ”m.m.” syftar till är oklart.
Däremot råder inget större tvivel om att Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner och att
§20 i Lag (2002:160) om läkmedelsförmåner(dock
justerad 8 juni 2006 i SFS 2002:829) fortfarande
gäller, vilket med lite god vilja skulle kunna peka
på att man åtminstone bör kunna tillhandahålla
de produkter som här åsyftas. Eller?
Vi frågar Jan Berg, projektansvarig för över-
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gångslösningen på Apoteket AB.
– När det gäller livsmedel finns ingen tvingande
lag angående tillhandahållandeskyldighet, säger
Jan Berg till Dietistaktuellt. När vi nu får en omreglerad marknad kommer efterfrågan att styra.
Finns det då inte risk att viktiga produkter om
inte har ett omedelbart kommersiellt värde, försvinner, om dessa inte får ett särskilt skydd?
– Vi har fått vårt uppdrag av regering och riksdag, och handlar i enlighet med de riktlinjer som
formulerats, menar Jan Berg vidare. De apoteksaktörer som nu kommer ut på marknaden har en
tillhandahållandeskyldighet men denna skyldighet gäller endast läkemedel. I övrigt kommer, som
sagt, sortimentet att styras av efterfrågan.
Jan Berg berättar att han inför omregleringen
träffat olika aktörer och intressenter också vad
gäller livsmedelssidan, och menar att han insåg
att här förelåg vissa problem, men att dessa inte
hade något med omregleringen att skaffa.
Kan det då inte vara en lämplig tidpunkt att nu
försöka komma åt en del av de problem som idag
förknippas med just livsmedel för speciell medicinska ändamål? Exempelvis skulle en samlad och
konsekvent förteckning över alla aktuella produkter och priser vara välkommet.
– Det är inget som ligger inom vårt uppdrag.
Däremot kan man rent generellt säga att det är
viktigt att alla aktörer på leverantörssidan aktivt
går ut och marknadsför sina produkter både till
förskrivarna och de olika apoteken.
Apoteket Omstrukturering AB tvår alltså sina
händer och är inte särskilt angeläget att ta ifrågan,
trots att de nya aktörerna på apoteksmarknaden
är skyldiga att tillhandahålla åtminstone SÄRNÄRprodukter till barn under 16 år till ett reducerat
pris. Fortsättning följer.

