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Apotekarsocietetens remissvar angående Kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende
Apoteksombud. Dnr S 2013/2702/FS
Apotekarsocieteten (APS) är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen.
Medlemmarna är speciellt av forskning och utveckling, kvalitet och kompetens på läkemedelsområdet.
Nedanstående svar har utarbetats tillsammans med Claes Wallén, Apotekarsocieteten, leg apotekare, f.d.
apoteksombudsansvarigt inom Apoteket AB.
APS stöder förslaget med en inre avståndsgräns på 5 km till annat ombud och en yttre på 20 km till apotek för
etablering av apoteksombud, Förslaget är realistisk om en viss flexibilitet tillämpas vid brist på allmänna
kommunikationsmedel. Att olika öppenvårdsapotek skulle öppna apoteksombud på samma ort är föga troligt med
tanke på ekonomiska förutsättningar.
APS vill även kommentera några paragrafer i Lag (2009:366) om handel med läkemedel.
2:a kap, 1§/2§. Apoteksombudet skall få all förmedling från ett öppenvårdsapotek. Detta innebär en ökad lokal
förankring på så vis att läkemedelsansvarig på apoteket bör anpassa sortimentet till den lokala sjukvården och ska
kontrollera apoteksombudets verksamhet. I nuläge har ett antal apoteksombud endast paketförmedling och
försäljning av receptfria läkemedel enligt lagen 2009:730. Detta innebär att enligt gällande lagstiftning en kontroll i
dessa fall sker både från öppenvårdsapoteket och från kommunen. Det utökade sortimentet hos apoteksombuden
jämfört övrig handel är oftast endast maskmedel till hund och katt samt undantagen med Xylocainsalva och
Noskapintabletter.
2:a kap, 4§/5§. Införandet av en generell åldersgräns på 18 år underlättar för kassapersonalen. Det är bra att denna
föreskrift, liksom den för nikotinläkemedel, skall åskådliggöras med tydliga skyltar. Detta gäller även den skylt,
apotekssymbolen, 6.3.20, som anger att apoteksombudets etablering är godkänd av Läkemedelsverket. Denna skylt
bör även ange vilket öppenvårdsapotek, som är ansvarigt.
2:a kap, 7§. Exponeringen av läkemedlen i låst skåp ökar säkerheten. Det är också viktigt att apoteksombudet har
möjligheter till kylförvaring och säker förvaring av receptbelagda läkemedel inklusive de narkotikaklassade.
Återlämning av kasserade läkemedel kan inte göras om inte returtransporten av riskavfall är godkänd av berörd
hälsovårdsmyndighet
2:a kap, 9§. Det är viktigt att instruktioner tas fram för hur överlämnandet av receptbelagda läkemedel sker säkert
och hur information ska lämnas och av vem. Detta gäller även reklamationer och indragningar. Ombudet skall
informera om möjligheterna att kontakta farmacevtisk personal för information. Om förmedlande
öppenvårdsapotek är stängt har de flesta apotekskedjorna ett kundcentrum för information. Tillhandahållandet av
förskrivna läkemedel och 24-timmarsregeln, som gäller för apoteken med vissa undantag, kan för vissa ombud med
begränsad försäljning innebära fördröjd lagerpåfyllnad. Kunder bör göras medvetna om detta förhållande.
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