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Remissvar på huvudbetänkande av apoteksmarknadsutredningen
”Omregleringen av apoteksmarknaden ” SOU 2008:4
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att yttra sig över betänkandet enligt följande
Apoteket är idag statligt ägd och har ensamrätt att sälja läkemedel.
Ensamrätten gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel och
verksamheten regleras dels av lagen (1996:1152) om handel med läkemedel och
ett särskilt verksamhetsavtal med staten.
Frågan om ett avskaffande av apoteksmonopolet har framförallt väckts från
borgerligt håll och den borgerliga alliansen aviserade i budgetpropositionen
2007 att avsikten var att avskaffa apoteksmonopolet och göra det möjligt för
privata företag att driva apoteksverksamhet.
Vi är starkt kritiska till en utveckling som leder till ett avskaffande av
apoteksmonopolet. Apoteksmonopolet är en garanti för enhetliga och låga
priser i hela landet och för att kommersiella intressen inte sätts framför hälsan.
Med privata apotek förs ett vinstintresse in som riskerar innebära att den
privata apotekaren inte rekommenderar det mest verkningsfulla läkemedlet,
utan det mest lönsamma. Det är olyckligt för den som köper läkemedlet, men
också för staten och landstingen som får betala mer i form av
läkemedelssubventioner.
Läkemedel är inte som vilken vara som helst på en marknad utan dessa varor
utgör en avgörande del i den medicinska behandlingen av sjukdomar.
Läkemedelskonsumenten har också ett betydande informationsunderläge i
förhållande till apotekaren. Konsumenten har liten eller ingen möjlighet alls att
ifrågasätta apotekarens rekommendationer eftersom de allra flesta saknar den
nödvändiga medicinska kompetensen för en sådan bedömning.
Avregleringarna av Posten, SJ och elmarknaden är också någonting som man
bör dra sig till minnes i sammanhanget. Innan dessa beslut togs så menade
framförallt många borgerliga politiker att en ökad konkurrens skulle leda till att
konsumenterna gynnas och att det skulle bli bättre för alla. Resultatet blev
många besvikna medborgare eftersom löftena visade sig vara tomma ord. Att
apoteket som spelar en livsavgörande roll för många människor skulle gå
samma väg till mötes är en skrämmande tanke.
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