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Remissyttrande om ”Handel med läkemedel för djur”, (SOU
2008:46).
Sammanfattning.
Apoteksmarknadsutredningens direktiv angav att utredaren skulle lämna förslag på
hur apoteksmarknaden skulle kunna omregleras i syfte att åstadkomma
effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och
ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Tyvärr har utredaren inte beaktat alla delar av
direktivet utan i stället tycks ha haft som primärt mål att förhindra att veterinärer
tillåts att öppna egna apotek. Anledningen till detta ställningstagande är att utredaren
befarar att veterinärerna i egenskap av ägare till apotek kan komma att missbruka sin
recepturrätt och förskriva preparat där man inte som första mål har att bota patienten
utan i stället att ge så stora inkomster till veterinären som möjligt.
Genomförs utredningens förslag kommer hanteringen av djurläkemedel att bli minst
lika dålig som den är idag, eller om möjligt ännu sämre, eftersom de företag som
kommer att återfinnas i den oligopolsituation, som med stor sannolikhet kommer att
uppstå, inte kommer att vara speciellt intresserade av att göra några större satsningar
på djurläkemedel då dessa knappt utgör 2 % av den totala marknaden.
För att en förbättring enligt direktivet skall kunna ske skall, enligt vår uppfattning,
veterinärer tillåtas driva apotek som skall tillhandahålla samtliga för djur registrerade
läkemedel .
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Diskussion.
Om utredningens förslag genomförs så kommer med stor sannolikhet ett fåtal stora
apotekskedjor att etablera sig i Sverige och ett oligopol kommer att uppstå.
Utredningen vill av någon anledning inte att apotek i framtiden skall kunna saluföra
endast djurläkemedel utan att dessa skall tillhandahålla även alla befintliga
humanpreparat. Detta innebär att situationen kommer att bli som den är idag, eller
om möjligt ännu sämre, eftersom djurläkemedel endast utgör maximalt 2 % av
marknaden.
Om veterinärer tillåts driva apotek så kommer tillgängligheten både vad avser
försäljningsställen och öppettider att öka. Priserna kommer med stor sannolikhet att
kunna sänkas avsevärt då hanteringen av djurläkemedel kommer att bli mycket
effektivare än vad den är idag. Det väsentligaste är dock att djurägarna kommer att
kunna erhålla en oerhört mycket bättre information om djurläkemedlen än den som
erbjuds idag. Om ”djurapotek” tillåts drivas av veterinärer skall naturligtvis samma
krav ställas på dessa som på övriga apotek t.ex. vad avser tillgång på farmaceutisk
personal etc. Detta kommer bl.a. att innebära en större arbetsmarknad för
farmaceuter och apotekstekniker.
Farhågorna om att veterinärer i vinstsyfte kan komma att förskriva andra preparat än
de mest optimala ur patientsynpunkt kan inte tillåtas förstöra vad som skulle kunna bli
ett, för konsumenterna, mycket bra apotekssystem i framtiden. Veterinär är ett
legitimationsyrke vilket bl.a. innebär att om en veterinär gör sig skyldig till det som
utredaren befarar, dvs. sätter egen vinning före patientens bästa, så kan dennes
legitimation komma att dras in. Veterinärernas verksamhet övervakas av bl.a.
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket vilket borde kunna
säkerställa att missbruk inte sker. Däremot är det inte otänkbart att ett förbud för
veterinärer att driva apotek kan komma att generera bulvanföretag i vilka ansvariga
myndigheter kan komma att få betydligt sämre möjligheter till kontroll och för att
vidta eventuella sanktioner än om de drevs av en legitimerad veterinär.
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