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Sammanfattning 
Sedan 1 november 2009 är det tillåtet att sälja ett stort antal receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandel. Målet med den här reformen är att konsumenterna ska få ökad 

tillgänglighet och fortsatt säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa de problem/möjligheter som skapats genom 

att receptfria smärtstillande läkemedel säljs utanför apotek. Uppsatsen belyser bl.a. 

aspekter som värdet av ökad tillgänglighet. En kvalitativ metod med intervjuer 

användes för studien och ett avsiktligt urval av personer som kunde tänkas ha åsikter 

inom området gjordes. Totalt intervjuades 12 personer. Majoriteten av de intervjuade 

anser att det är positivt att receptfria smärtstillande läkemedel säljs i dagligvaruhandel 

och att det därmed är lättare att få tag på läkemedlen vid akuta besvär. Negativt är att 

det finns en ökad risk för överkonsumtion och missbruk med en ökad tillgänglighet av 

värktabletter i samhället i kombination med att det i dagligvaruhandel inte finns 

tillgång till farmacevtisk rådgivning.  

Slutsats av studien är att det finns både positiva och negativa aspekter med den nya 

handeln, men i slutändan är det ändå positivt att det säljs receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln. En säkrare och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning utan 

rådgivning skulle kunna bevaras genom att man strikt väljer ut vilka läkemedel som 

får säljas utanför apotek, har en 18-årsgräns och eventuellt minskar 

förpackningsstorlekarna.   
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ABSTRACT 
 

Since November 1
st
 2009 a great selection of over the counter (OTC) drugs has been 

available for sale in retail stores in Sweden. The government´s purpose of this reform 

is that consumers will have a greater access to non prescription drugs and a 

continued safe and appropriate use of medicine. 

The purpose of this paper is to highlight the problems/ opportunities of this reform, 

especially with a focus on non prescription analgesics, e.g. acetaminophen, 

acetylsalicylic acid, ibuprophen etc. The paper discusses these aspects, e.g. the value 

of increased availability, impact on prices, overconsumption of painkillers and the 

absence of pharmaceutical advice.    

A qualitative method, based on interviews of 12 influential representatives in the 

field, was performed.  

The results from the interviews show that the majority of the respondents are positive 

of having non prescription analgesic drugs in retail stores, as it increases the 

consumers’ access to drugs and makes it easier to get hold of drugs in acute 

symptoms such as fever and headache. Another positive aspect is that it also lessens 

the burden on health care. The downside is that there is an increased risk of 

overconsumption and abuse with increased availability of painkillers in society and 

that there is no access to pharmaceutical advice in the retail stores. This issue could 

be handled with a reduction in package size and restriction in sale outside 

pharmacies. Most respondents agreed to the 18-year limit of purchasing OTC-drugs 

in retail stores. OTC-drugs outside pharmacies will be distributed without 

possibilities of concealing a pharmacist, something that might lead to improper use 

of drugs. The respondent did not favor the idea of financing pharmaceutical drug 

counseling in pharmacies. 

A conclusion of this study is that there are both positive and negative aspects of 

selling OTC-drugs in retail stores. In conclusion with my research I found a positive 

response in selling OTC-drugs including analgesic drugs in retail stores. The sale of 

paracetamol has not significantly increased since the new law was passed. By strictly 

selecting which drugs may be sold in retail stores, having an 18-year limit and 

possibly reduce the package size of some medicines, a safe and appropriate use of 

medicine without a pharmaceutical counseling can be maintained. There is currently 

no indication that the OTC-drugs will be cheaper in the future. OTC-drugs are very 

important in lessening the burden on health care.  This requires that the drugs are 

easily available and that there is easily comprehensible information about how 

certain symptoms require self-care or medical treatment. This information needs to 

be readily available in such a way that there is no mistreatment of the medicines and 

that optimal effect is achieved. The retailers offer the consumers easy access. The 

pharmacies offer a diverse range of products with an educated staff that are 

knowledgeable about the products they sell. 
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FÖRORD 
 

Det här examensarbetet omfattar 10 veckors arbete och motsvarar C-nivå. Det ingår i 

Farmaceutprogrammet 180hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Den interna 

handledaren i examensarbetet var Christer Berg och examensarbetet utfördes mellan 

veckorna 3-12 under vårterminen 2011.  

Mitt val av ämne till uppsatsen uppkom då jag som blivande farmaceut fann det här 

området intressant och aktuellt då det endast har gått lite mer än ett år sedan den nya 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel utanför apotek trädde i kraft. Den 

nya reformen påverkar oss som farmaceuter och det ska bli intressant att se hur det 

här området kommer att utvecklas.    

Jag vill här framföra ett stort tack till min handledare Christer Berg som har gett mig 

många bra råd och synpunkter på arbetet. Jag vill också tacka alla som deltog i 

intervjuerna. Jag hade inte haft något arbete om det inte vore för er. Till sist vill jag 

också rikta ett stort tack till min familj som har hjälpt mig på många sätt under den 

här tiden.  

 

 

Kalmar, 2011-03-15  

Vlora Capri  
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INTRODUKTION 
 

Den svenska staten inrättade år 1970 Apoteket AB (då under namnet Apoteksbolaget 

Aktiebolag) och dess verksamhet startades 1971. Innan dess ägdes apoteken av 

enskilda apotekare som hade beviljats ett apoteksprivilegium. Apoteket AB har haft 

ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel till allmänheten sedan det 

inrättades. 

 

 

Omreglering av apoteksmarknaden  
 

I december 2006 tillsatte regeringen Apoteksmarknadsutredningen med uppdrag att 

ge förslag på hur apoteksmarknaden skulle kunna omregleras. Syftet var att 

undersöka om apoteksmarknaden kunde effektiviseras, bli mer tillgänglig för 

konsumenten, bidra till konkurrens och prispress, samtidigt som en säker och 

ändamålsenlig läkemedelsanvändning bibehölls. Som särskild utredare utsågs Lars 

Reje
1
. I propositionen som skickades in till riksdagen den 19 februari 2009 fanns 

förslaget att apoteksmarknaden skulle omregleras och att man skulle bryta Apoteket 

AB:s monopol
2
. 

Den 29 april 2009 fattade riksdagen beslutet att apoteksmarknaden skulle omregleras 

och monopolet brytas.  Lagen skulle träda i kraft den 1 juli 2009
3
.  

 

 

Handel med vissa receptfria läkemedel 

Statens offentliga utredningar SOU: 2008:33 

 

Lars Reje gjorde också en utredning om det var möjligt med försäljning av vissa 

receptfria läkemedel på andra platser än apotek. Denna utgjorde ett av de fem 

delbetänkanden i Apoteksmarknadsutredningen och lämnades in den 1 april 2008. I 

utredningen föreslogs att Läkemedelsverket skulle vara tillsynsmyndighet och 

förskriva vilka läkemedel som får säljas i dagligvaruhandel
4
. Med dagligvaruhandel 

avses i denna uppsats livsmedelsaffär, bensinstationer, närbutiker, hälsokostaffärer 

mm. Ett godkänt läkemedel klassificeras som receptbelagt enligt Läkemedelsverkets 

författningssamlig om det utgör en direkt eller indirekt fara för patienten, om det i 

betydande omfattning används på fel sätt och därigenom utgör fara för patienten, om 

läkemedlet innehåller substanser, vars verkan eller biverkningar behöver kontrolleras 

vidare eller om läkemedlet ska administreras parenteralt, vilket innebär att det tillförs 

till blodbanan direkt, exempelvis via injektion
5
. I utredningen föreslås att vid 

bedömningen av vilka läkemedel som ska få säljas i dagligvaruhandel bör flera 
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kriterier uppmärksammas. Några av dessa kriterier är att användning av läkemedlet 

inte ska kräva diagnos av förskrivare, läkemedlet ska ha sålts receptfritt på apotek i 

det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), biverkningar ska vara 

sällsynta, ingen risk för överdosering föreligger om alla tabletter i förpackningen 

intas samtidigt och att läkemedlet ska kunna säljas utan att rådgivning och 

information behövs från farmaceut. Utredningen ger förslag på att receptfria 

läkemedel får inte säljas till de som inte fyllt 18 år. Kommunerna ska kontrollera att 

de som bedriver handel med läkemedel utanför apotek följer lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel. De som inte är hälso- och sjukvårdspersonal och som 

bedriver handel med läkemedel får endast ge den information om läkemedlet som 

anges i bipacksedeln
4
.  

 

 

Remissvaren   

 

Delbetänkandet (SOU 2008:33) skickades på remiss till 117 instanser. Några av 

remissinstanserna (som är av intresse i den här studien) var Läkemedelsverket, 

Apoteket AB, Svensk handel, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges 

Farmacevtförbund, Kalmar läns landsting och Kalmar kommun
6
. 

 

Allmänna synpunkter 
Läkemedelsindustriföreningen stod bakom förslaget om handel med receptfria 

läkemedel utanför apotek och menade att bättre tillgänglighet på receptfria läkemedel 

bidrar till större möjligheter för bättre och effektivare egenvård.  

Åldersgräns 
Läkemedelsverket ansåg att åldersgränsen på 18 år var för hög och tyckte istället att 

åldersgränsen skulle vara 15 år med motiveringen att det kunde innebära försämrad 

tillgänglighet för ungdomar. Kalmar läns landsting var positiva till förslaget. Svensk 

handel var emot förslaget med motiveringen att förslaget var 

konkurrensbegränsande, eftersom liknande regler inte fanns för apoteken. 

Läkemedelsindustriföreningen var också emot förslaget och menade att det kunde 

leda till att ungdomar i högre grad väljer att beställa läkemedel från Internet. 

Tillsyn och kontroll 
Kalmar kommun var inte positiva till förslaget om att kommunerna ska kontrollera 

att lagen om handel med vissa receptfria läkemedel följdes, eftersom det innebar fler 

arbetsuppgifter och ökade kostnader.  

Läkemedelsinformation och rådgivning 
Apoteket AB ansåg att de som inte utgör hälso- och sjukvårdspersonal inte ska få 

tillåtelse att lämna information om läkemedlet, då det är risk för feltolkningar eller 

utelämnande av väsentlig information.  Kunder som har frågor ska hänvisas till 
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sjukvårdsrådgivningen och till apotek. Svensk handel stod bakom förslaget om att 

farmacevtisk kompetens inte ska krävas
6
. 

 

 

Proposition och motion 

 

I regeringens proposition som lämnades in till riksdagen den 28 april 2009 föreslogs 

att detaljhandel med vissa receptfria läkemedel skulle bedrivas på andra ställen än 

öppenvårdsapotek. Receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits får säljas 

förutsatt att de uppfyller vissa kriterier som att de ska vara lämpliga för egenvård och 

att allvarliga biverkningar ska vara sällsynta. Syftet med den här reformen var att 

konsumenterna ska få ökad tillgänglighet för de läkemedel som Läkemedelsverket 

beslutar ska få säljas i dagligvaruhandel. Detaljhandeln ska bedrivas på ett sätt så att 

läkemedlen inte skadar människor, samt att läkemedlens kvalité inte försämras
7
. 

En av motionerna (2008/09: So29) som skrevs av Elina Linna från Vänsterpartiet 

föreslår att riksdagen avslår propositionen om handel med vissa receptfria läkemedel 

med motiveringen att det finns många risker ex. missbruk, överdoseringar och farliga 

läkemedelskombinationer med att vissa receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandel. 

Mycket talar för att missbruk och överdosering av smärtstillande läkemedel kommer 

att öka om de säljs i dagligvaruhandel och orsaker till det är att konsumenterna 

kommer att få erbjudanden om att köpa smärtstillande. De menar också att det är 

viktigt med kunnig och ansvarstagande personal som kan ge råd och informera om 

risker med överkonsumtion, vilket också kan minska risken för felaktig dosering och 

farliga läkemedelskombinationer
8
.  

 

 

Beslut 

 

Den 11 juni 2009 togs beslutet i riksdagen att vissa receptfria läkemedel ska få säljas 

på andra platser än på apotek. De nya lagen om ”handel med vissa receptfria 

läkemedel, SFS: 2009:730” började gälla från och med 1 november 2009
9
. Lagen 

säger bl.a. att detaljhandel får bedrivas på andra försäljningsställen än apotek med 

nikotinläkemedel och andra ej förskrivna receptfria humanläkemedel om läkemedlet 

är lämpligt för egenvård, har sällsynta biverkningar och är lämpligt med hänsyn till 

folkhälsan och patientsäkerheten. Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som 

ska få säljas. Läkemedlen får inte säljas till personer under 18 år och de som bedriver 

handel med dessa läkemedel är skyldiga att ha en synlig skylt med information om 

att det är 18-årsgräns för köp av dessa läkemedel. De ska även ha ett 

egenkontrollprogram, bedriva verksamheten i lämpliga lokaler, tillhandahålla 

läkemedlen på lämpligt sätt och lämna uppgifter till Apotekens service AB så att de 

kan föra statistik över detaljhandel. Kommunerna ska kontrollera att denna lag 

följs
10

.  
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Smärtstillande läkemedel som säljs i dagligvaruhandel 
 

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:740 7 §) är det 

Läkemedelsverket som beslutar vilka receptfria läkemedel som ska säljas i 

dagligvaruhandel
10

. Smärtstillande läkemedel är en grupp läkemedel som finns med 

på listan över läkemedel som får säljas och vilka läkemedel som finns med 

presenteras i tabell I.  

 

Tabell I. Läkemedelsverkets lista över receptfria smärtstillande läkemedel som får säljas 

utanför apotek
11

. 

Paracetamol Alvedon, Panodil, Panodil Novu, Panodil Zapp, 

Paracetamol Apofri, Paracetamol Orifarm, Reliv, Pamol 

Ibuprofen Alindrin, Burana, Ibumetin, Ibuprofen Actavis, 

Ibuprofen Apofri, Ibuprofen Orifarm, Ibuprofen 

ratiopharm, Ibuprofen Tedex, Ipren, Xpri 

Acetylsalicylsyra Acetylsalicylsyra Ellem, Albyl minor, Alka Seltzer, 

Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Magnecyl-koffein, Treo 

Naproxen Alpoxen, Pronaxen, Eox, Naproxen BMM Pharma, 

Naproxen Mylan   

Diklofenak Eeze, Voltaren 

 

Läkemedlen innehåller substanserna paracetamol och NSAID (non steroidal anti-

inflammatory drugs). De substanser som tillhör NSAID är ibuprofen, acetylsalicylsyra, 

naproxen och diklofenak
12

. 

 

 

Försäljning av receptfria smärtstillande läkemedel 

 
Apotekens Service AB har sedan 1 juli 2009 i uppdrag att samla in statistik från 

apoteksaktörer och detaljhandel för att lämna statistik över läkemedelsförsäljningen i 

Sverige
13

. Ett år innan lagen om handel med vissa receptfria läkemedel trädde i kraft 

såldes det på apotek receptfria läkemedel för ca 3,7 miljarder kr (AUP inkl moms)
14

. 

Av dessa läkemedel såldes det i egenvården smärtstillande läkemedel för ca 1,38 

miljarder kr (AUP inkl moms). De utgjorde nästan 40 % av all försäljning av 

receptfria läkemedel
15

.  

Från 1 november 2009 t.o.m. 30 september 2010 sålde apoteken receptfria läkemedel 

för ca 3,7 miljarder kr och försäljningen utanför apotek uppgick till ca 470 miljoner 

kr
14

. Försäljningen av receptfria smärtstillande läkemedel har ökat sedan lagen trädde 

i kraft. Receptfria smärtstillande läkemedel såldes i egenvården på apotek för ca 1,2 

miljarder kr. I dagligvaruhandeln såldes det smärtstillande läkemedel för ca 230 
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miljoner kr.  Siffrorna från dagligvaruhandel är dock inte heltäckande, eftersom alla 

försäljningsställen inte lämnar statistik till Apotekens Service AB. Apotekens 

Service AB beräknar att 75-80 % av lämnar uppgifter om försäljningen. Dessutom 

har det för dagligvaruhandel endast inrapporterats siffror för perioden november 

2009 till september 2010. De verkliga siffrorna borde därmed vara högre än vad som 

anges 
15

. I ett pressmeddelande från Apotekens Service AB skriver man att 

smärtstillande läkemedel, nikotinläkemedel och ögondroppar utgör 90 % av totala 

försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek
16

. Av de receptfria 

smärtstillande läkemedlen är Alvedon, Treo och Ipren storsäljarna och det avser både 

apoteken och dagligvaruhandeln
15

.  

 

 

Intoxikation 

Paracetamol och intoxikation  

 

Paracetamol har en smärtstillande och febernedsättande effekt. Hur denna effekt 

erhålls är fortfarande okänt. Det skiljer sig från NSAID genom att det inte har 

antiinflammatorisk effekt och orsakar inte magsår och blödningar. Paracetamol 

metaboliseras i levern främst genom att det bildas ett konjugat genom 

glukuronisering (fas II-reaktion). Konjugatet utsöndras sedan via urinen. Paracetamol 

har få biverkningar så länge det inte överdoseras
17

. Paracetamolförgiftning är dock 

en av de vanligaste förgiftningarna vid överdosering av läkemedel
18

. Vid 

överdosering mättas enzymerna som katalyserar konjugeringsreaktionerna i levern 

och då ökar mängden paracetamol, som metaboliseras via fas I-reaktionen i levern 

vilket innebär att det oxideras genom cytokrom P450–enzymerna.  Det bildas då en 

reaktiv metabolit som reagerar med leverceller och orsakar levernekros
18,19

. Skadliga 

effekter på levern kan ses hos vuxna redan vid 15-20 g och hos personer som intagit 

måttlig eller hög andel alkohol kan det räcka med 10 g. Det beror på att alkohol 

inducerar cytokrom P450-enzymerna som oxiderar paracetamol till den reaktiva 

metaboliten. De första symtomen för paracetamolförgiftning är buksmärtor, 

illamående och kräkningar
20

. Rekommendationerna för maximal dos av paracetamol 

är 4 g per dygn
21

. 

 

 

Ibuprofen och intoxikation  

 

Ibuprofen är en substans som tillhör gruppen NSAID och har en smärtstillande, 

febernedsättande och antiinflammatorisk effekt. Det utövar sin effekt genom att 

hämma cyklooxygenas (COX)-enzymerna 1 och 2. COX-2 induceras vid 

inflammation och bildar prostaglandiner som bl.a. aktiverar smärtreceptorer och gör 

dessa mera känsliga för smärtframkallande substanser, påverkar hypothalamus 
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temperaturcentrum och orsakar feber. Vissa prostaglandiner vidgar blodkärlen och 

stimulerar frisättning av histaminer och bidrar därmed till ödem (inflammatorisk 

process). Ibuprofen och andra NSAID bidrar till att dessa effekter motverkas. En 

biverkning med ibuprofen är att det ökar risken för magsår
17

. Måttlig förgiftning kan 

hos en vuxen ske vid 8 g och intag av mer än 20 g orsakar en mycket allvarlig 

förgiftning. De vanligaste symtomen på förgiftning är buksmärtor, kräkningar och 

illamående. Ibuprofen och andra NSAID kan orsaka akut njursvikt hos patienter med 

kronisk njursvikt och hjärtsvikt. Man ska även iaktta försiktighet hos patienter med 

hjärtsvikt, eftersom det har rapporterats vätskeretention och ödem i samband med 

NSAID-behandling
22

. Vid förgiftning är koncentrationen av läkemedlet så hög att 

prostaglandinsyntesen hämmas och leder till vasokonstriktion och lägre 

filtrationshastighet i glomeruli i njurarna och orsakar så småningom akut njursvikt 

och ödem
17

.  

 

 

Positiva och negativa aspekter på ökad tillgänglighet av 

receptfria läkemedel 

 
Ett av målen med den nya reformen om handel med vissa receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandel var att konsumenterna skulle få ökad tillgänglighet för de 

läkemedel som Läkemedelsverket beslutar ska få säljas i dagligvaruhandel
7
. Tidigare 

fanns det ca 2000 försäljningsställen i form apotek och apoteksombud. Efter 

omregleringen har antalet ökat till ca 9000 försäljningsställen
23

. Det finns både 

positiva och negativa aspekter på ökad tillgänglighet. 

 

 

Positiva aspekter 

I en rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) beskrivs både 

positiva och negativa aspekter på ökad tillgänglighet av receptfria läkemedel. En 

fördel är att patienten inte behöver uppsöka läkare utan kan börja behandla direkt 

med receptfria läkemedel. Det sparar tid, eftersom tillgången till läkarvård med 

lindriga symtom är sämre. Patienten sparar också pengar, eftersom patienten inte 

behöver betala patientavgiften för läkarbesöket. Hälso- och sjukvården vinner också 

på detta, eftersom mer resurser kan ges till patienter med svårare sjukdomstillstånd. 

Receptfria läkemedel minskar läkarbesöken och antal receptförskrivningar, vilket 

innebär minskade vårdkostnader för sjukvården.  

En annan fördel som nämns i IHE-rapporten är att patienten får möjlighet att ta eget 

ansvar för sin vård och hälsa. Patienten kan få mer kunskap om läkemedlet om även 

information finns tillgänglig.  Även Läkemedelsindustrin vinner på ökad 

tillgänglighet, eftersom det samtidigt innebär att användningen och försäljningen av 

läkemedlen ökar. De positiva aspekterna på receptfria läkemedel kan utökas genom 

satsningar på information, egenvårdsråd och hjälpmedel för diagnostisering
24

.  
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En annan positiv aspekt som Konkurrensverket framhäver i sitt remissvar för 

detaljhandel med vissa receptfria läkemedel är att den ökade tillgängligheten kan 

bidra till prispress på läkemedel. Konsumenterna får då ökade möjligheter att 

tillgodose sina behov av egenvårdsbehandling
25

. Fri prissättning kan bidra till 

prispress tack vare konkurrensen. Samtidigt sparar konsumenten både tid och 

ansträngning tack vare fler försäljningsställen och längre öppettider
7
.  

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning kan uppnås genom att 

Läkmedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel (LVFS 

2009: 20) följs. Läkemedlen ska bl.a. förvaras inlåsta eller under övervakning av 

personal. Det ska framgå tydligt att varan är ett läkemedel och det ska förvaras skilt 

från andra produkter som inte är läkemedel
26

.   

 

 

Negativa aspekter 

 

En negativ aspekt på ökad tillgänglighet som beskrivs i IHE-rapporten är att det är 

ökad risk för överdosering och feldosering på grund av brist på information eller 

rådgivning om läkemedlen. Patienten kan t.ex. förlänga behandlingsperioden eller 

utöka dagsdosen. Det kan t.ex. bero på att patienten inte förstår informationen i 

bipacksedeln. Detta innebär inte bara en ökad risk för patienten utan också ökade 

vårdkostnader till följd av biverkningar
24

.  

Problem med förgiftning till följd överanvändning av smärtstillande läkemedel har 

länge rapporterats. Av alla läkmedelsförgiftningar år 2000 orsakades 20 % av 

analgetika och där stod paracetamol för 40 % av fallen
27

. 

År 2005 gav Giftinformationscentralen ut en rapport som visade att receptfritt 

paracetamol utgjorde vanlig orsak till förgiftning bland tonårsflickor. En fjärdedel av 

alla patienter som vårdats på sjukhus på grund av läkemedelsförgiftning hade 

överdoserat smärtstillande läkemedel och paracetamol utgjorde hälften av fallen. De 

flesta överdoseringarna var oavsiktliga varav feldosering var en orsak. En tredjedel 

av de som överdoserade var ungdomar mellan 10-19 år och 90 % av dessa var 

tonårsflickor. NSAID var också en orsak till förgiftningar och hälften var till följd av 

överdosering av ibuprofen. Slutsatsen som dras i rapporten är att det är stor 

problematik med paracetamol, eftersom det har stor användning och är lätt 

tillgängligt p.g.a. receptfrihet
18

.  

I en amerikansk artikel om paracetamol (acetaminophen i USA) är paracetamol den 

vanligaste orsaken till akut leversvikt i USA och ungefär hälften av 

paracetamolförgiftningarna beror på oavsiktlig överdosering. US Food and Drug 

Administration (FDA) funderar därför på att sänka maximala dosen från 4 g till 

3,250 g. Dessutom ska alla förpackningarna förses med tydlig varning om allvarliga 

leverskador. Några orsaker till överdosering med paracetamol som beskrivs i artikeln 

och som FDA rapporterat är att det är hög tillgänglighet med receptfria läkemedel 

innehållande paracetamol, att konsumenter är omedvetna om paracetamols 
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levertoxicitet, samt att symtomen för leverskada p.g.a. paracetamol är ospecifika och 

kan förstärkas först efter några dagar
28

.  

 

En annan nackdel som nämns i IHE-rapporten är att läkemedlen kan användas på fel 

indikation och det kan leda till ökade vårdkostnader, eftersom patienten har ställt fel 

diagnos och behandlat fel
24

. Samma problem beskrivs i en studie från Nordirland där 

man beskriver negativa aspekter på receptfria läkemedel och ökad tillgänglighet. Där 

belyser man att ökad tillgänglighet kan leda till att patienter tror att det finns 

läkemedelsbehandling mot varje sjukdomstillstånd. Det kan sedan ge upphov till att 

patienterna använder receptfria läkemedel som döljer den allvarliga sjukdomen
29

. 

 

En tredje negativ aspekt som beskrivs i IHE-rapporten är att patienten inte söker 

läkarvård som man är i behov av, eftersom man försöker egenvårdsbehandla. Det 

leder till ökade vårdkostnader på grund av ökade kostnader till följd av att 

komplikationer uppstår. En annan risk som nämns i rapporten är att risken för 

interaktioner mellan receptfria och receptbelagda läkemedel ökar
24

. Exempel på det 

är att NSAID kan minska effekten av diuretika och andra blodtryckssänkande 

läkemedel
22

. En annan viktig interaktion är mellan paracetamol och alkohol. Det 

beror på att alkohol inducerar cytokrom P450-enzymerna som oxiderar paracetamol 

till den reaktiva metaboliten och det ökar risken för leverskador
20,30

.   I den 

Nordirländska artikeln beskriver man också en nackdel med att man självmedicinerar 

när man istället bör söka sjukvård. Överdosering och missbruk är ett annat problem 

som nämns
29

.  

 

 

Svenska Dagbladets granskning om receptfria läkemedel 

 
Svenska Dagbladet har gjort en granskning om receptfria läkemedel. Deras syfte med 

denna granskning är att uppmärksamma de risker som finns med de receptfria 

värktabletterna. Den första artikeln som publiceras handlar om att värktabletter som 

Alvedon är vanligast när unga överdoserar. I Stockholm har antalet 

självmordsförsök, som visat sig vanligast bland flickor i 15-16-årsåldern, ökat med 

5-10 % under 2010 och den vanligaste metoden är överdosering med 

paracetamoltabletter
32

.  

I en enkät som Svenska dagbladet har gjort visade det sig att var sjätte tonårstjej i 

Stockholm äter värktabletter varje dag eller flera gånger i veckan och Alvedon är den 

vanligaste tabletten. Enkäten gjordes på 1040 tonåringar mellan 14-16 år. Tabletterna 

tas mest mot huvudvärk och mensvärk, men även mot stress, övervikt, och 

sömnbrist. En 16-årig flicka säger i en intervju med Svenska Dagbladet att tabletter 

är en del av mångas vardag och att många har det i handväskan, samt att det inte 
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anses lika farligt att ta receptfria läkemedel jämfört med när en läkare skriver ut 

recept
33

.  

Svenska Dagbladet gjorde också ett test där man lät två17-åriga flickor testa 18-

årsgränsen i tolv butiker i Stockholm. Elva butiker bröt mot lagen och sålde Alvedon 

till flickorna. Svenska Dagbladet har kontrollerat totalt 100 butiker och 58 av dessa 

bröt mot lagen om att ha en synbar skylt om 18-årsgräns. Läkemedelsverket har inte 

fått några rapporter om detta från kommunerna som har tillsyn av att denna 

information tydligt visas vid försäljningsstället. Alla kommuner har inte kommit 

igång med kontrollerna trots att det har gått mer än ett år
34

. 

 

I Second Opinion publicerades en artikel där man hävdade att Svenska Dagbladet har 

spridit ett falskt larm. Läkemedelsverkets siffror visar att varken försäljningen eller 

självmordsförsöken har ökat. Läkemedelsverkets statistik visar att antalet 

vårdtillfällen för självmordsförsök med paracetamol på samtliga vårdinrättningar i 

Stockholm län har varit konstant under åren 2008-2010. I åldersgruppen 11-18 år kan 

man dessutom se en minskning. Gert Ragnarsson som är direktör för tillsyn och 

vetenskaplig information på Läkemedelsverket har utrett uppgifterna i Svenska 

Dagbladet och anser inte att de källor som Svenska Dagbladet har använt sig av är 

representativa.  När det gäller en ökad försäljning så har man tittat på antal sålda 

förpackningar. Det betyder inte att fler tabletter med paracetamol säljs, eftersom 

dagligvaruhandel säljer mindre förpackningar
35

. 

 

 

Giftinformationscentralens siffror 

 
Giftinformationscentralen lämnar statistik över antal förfrågningar. I tabell II 

presenteras jämförande siffror tolv månader före och efter 1 november 2009 då 

försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek blev tillåtet.  Man har hittills inte 

sett någon signifikant förändring, som kan kopplas till apoteksavregleringen. Man 

kan dock se en ökning för ibuprofen som kan kopplas till ökad försäljning. 

Giftinformationscentralens statistik har dock sina begränsningar. Statistiken avser 

enbart förfrågningar till dem. Hur stort antalet tillbud eller förgiftningar där 

Giftinformationscentralen inte tillfrågas är vet de ingenting om
36

. 
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Tabell II. Antal förfrågningar som Giftinformationscentralen fick angående paracetamol 

och ibuprofen tolv månader före och efter 1 november 2009 då försäljning av receptfria 

läkemedel utanför apotek blev tillåtet
36.  

 12 mån före avreglering 

1 nov 2008 – 31 okt 2009 
12 mån efter avreglering 

1 nov 2009 – 31 okt 2010 
Totalt antal förfrågningar 3757 3837 

Barn 0-4 år 1377 1422 
”Ungdomar” (10-19 år) 766 699 
Oavsiktliga feldoseringar 

(alla åldrar) 
1138 1235 

Avsiktliga överdoser 1556 1566 
Frågor från sjukvården 1052 1093 
Överdoser med uppenbar risk 

för förgiftning 
915 902 

 

 
 

Försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek i Europa 

 
Försäljning av receptfria läkemedel får ske utanför apotek i fler länder än i Sverige. 

Det är bl.a. tillåtet i Danmark, Norge, Irland, Storbritannien, Nederländerna, 

Tjeckien, Polen och Slovenien. I länder som Frankrike, Österrike och Storbritannien 

får läkare sälja och expediera läkemedel till patienter
4
. 

 

Danmark 

 

I Danmark blev det från och med 2001 tillåtet att bedriva försäljning av vissa 

receptfria läkemedel utanför apotek. Lægemiddelstyrelsen bestämmer vilka 

läkemedel som får säljas i dagligvaruhandel
4
. För att bedriva detaljhandel måste man 

ansöka om tillstånd hos Lægemiddelstyrelsen. Läkemedlen ska förvaras bakom disk 

så att endast personalen ska ha tillgång till dem. Åldersgränsen för inköp är 15 år. 

Personalen får ge den information om läkemedlet som finns i bipacksedeln
37

. Det 

finns också krav på att försäljningsställena tillhandahåller ett bassortiment. 

Bassortimentet består av slemlösande hostmedicin, sugtabletter mot halsont, 

nikotintuggummin, magsyraneutraliserande tuggtabletter, smärtstillande läkemedel 

och ett läkemedel mot åksjuka
38

.  Av de smärtstillande läkemedlen är det krav på 

tillhandahållande av paracetamoltabletter (500 mg), ibuprofentabletter (200 mg) och 

acetylsalicylsyra (500 mg)
37

.  

I Danmark finns det begränsningar för inköp av läkemedel som smärtstillande 

läkemedel, antivirala läkemedel och ett läkemedel mot åksjuka som innehåller 

antihistamin. Dessa läkemedel ingår i gruppen HX, vilket innebär att endast en 
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förpackning får köpas per dag. Det innebär att man får högst sälja 10 tabletter 

paracetamol och acetylsalicylsyra och högst 20 tabletter ibuprofen. Orsaken till den 

här begränsningen är för att det är risk för förgiftning om läkemedlet överdoseras
4,37

.  

Ett problem som har vuxit på senare år i Danmark är antalet förgiftningar med 

paracetamol. Dagens Medicin i Danmark skriver i en artikel från 2009 att antalet 

förgiftningar hos 10–15-åringar har tredubblats sedan 1996. Problemet har fått 

namnet ”Panodil-piger” d.v.s. Panodilflickor
39

. 

 

 

Norge 

 

Omregleringen av norska apoteksmarknaden trädde i kraft år 2001. Två år senare 

infördes den s.k. LUA-ordningen vilket innebar att blev möjligt att driva detaljhandel 

med vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Det behövs inget tillstånd eller 

anmälan för att bedriva detaljhandel. Det som krävs är att handledaren uppfyller 

vissa krav som ställts
4
. Vilka läkemedel som får säljas i dagligvaruhandel bestäms av 

Statens legemiddelverk. Läkemedlen ska förvaras bakom disken och vara 

otillgängliga för kunder. Personalen får inte ge någon information om läkemedel, 

utan istället får de hänvisa till apotek, läkare eller bipacksedel. Liksom i Sverige och 

Danmark finns det i Norge begränsningar för försäljning av receptfria läkemedel. 

Läkemedel får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år
40

.  Det finns däremot inga 

krav på ett bassortiment med undantag för försäljningsställen som säljer receptfria 

smärtstillande läkemedel. Där måste det finnas läkemedel med paracetamol i 

beredningsformer som tabletter, stolpiller och oral lösning. Det måste också finnas 

läkemedel med aktiva substanser som ibuprofen och fenazon. Det finns också 

begränsningar på antalet förpackningar som kunden får köpa. Det gäller bl.a. 

smärtstillande läkemedel där man endast får sälja en förpackning åt gången
4
. En 

förpackning med paracetamol i olika styrkor innehåller 20 tabletter och en 

förpackning med ibuprofen (200 mg) innehåller 20 tabletter
41

. 
 

Statens legemiddelverk gjorde 2006 en utvärdering av detaljhandeln utanför apotek 

och det visade sig att försäljningen av smärtstillande läkemedel har ökat och 

paracetamol är det som säljs mest
42

. I en artikel från Läkemedelsvärlden från 2008 

skriver man att 44 % av paracetamolförsäljningen sker i dagligvaruhandel
43

. 

Läkemedelsvärlden skrev också en artikel om att telefonförfrågningar till norska 

Giftinformationscentralen om paracetamolförgiftningar ökade efter att receptfria 

läkemedel började säljas i dagligvaruhandel. Om risken för att förgiftningarna ökar 

p.g.a. att paracetamol säljs i dagligvaruhandel utan rådgivning finns det inget direkt 

svar på men det kan vara en orsak
44

. 
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Storbritannien 

 

I Storbritannien delas de receptfria läkemedlen in i två kategorier. I den ena 

kategorin finns de läkemedel som endast får säljas under överseende av farmaceut på 

apotek. I den andra finns de läkemedel som kan säljas i alla affärer. För de 

sistnämnda finns inga särskilda regler
4
. Förgiftningar med läkemedel särskilt 

paracetamol är ett problem i Storbritannien. Där orsakar paracetamol 48 % av 

förgiftningarna och orsakar 100-200 dödsfall per år
45

.   

En brittisk studie från 2004 visade att om man minskade förpackningsstorleken av 

receptfria smärtstillande läkemedel som paracetamol, ibuprofen och acetylsalicylsyra 

så minskade antalet överdoseringar och förgiftningar. Studien gjordes för att evaluera 

om de nya lagen, som år 1998 trädde i kraft i Storbritannien och innebar att man 

begränsade förpackningsstorleken till högst 32 tabletter för apotek och högst 16 

tabletter för andra försäljningsställen hade någon effekt på överdoseringar, 

förgiftningar och mortalitet
46

. 

 

    

Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att belysa de problem/möjligheter som skapats genom 

att receptfria smärtstillande läkemedel sedan 1 nov 2009 får försäljas utanför apotek. 

Speciellt diskuteras nedan problemställningar.  

 Värdet av ökad tillgänglighet 

 Påverkan på prisbildning. 

 Över och underkonsumtion av smärtstillande receptfria preparat – finns det?  

 Problem förknippade med orationell användning av receptfria smärtstillande 

preparat, och hur man kan komma tillrätta med det.  

 Frånvaro av farmaceutisk/medicinsk kompetens på försäljningsställen och 

risker med att patienter inte kommer under vård eller använder läkemedel på 

fel indikation. 

 Risker med läkemedelsinteraktioner som t.ex. NSAID och hjärtsvikt, samt 

paracetamol och alkohol.  

 Finansiering av en farmacevtisk läkemedelsrådgivning inom apoteksväsendet 

runt receptfria läkemedel för att erhålla konkurrensneutralitet mot 

dagligvaruhandeln. 
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METOD 
 

För att få svar på mitt syfte valdes en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse. 

Om man ska försöka förstå människors sätt att resonera och om frågeställningen 

handlar om att förstå eller att hitta mönster är en kvalitativ studie den bästa
47

. Som 

datasamlingsmetod valdes intervjuer. 

 
 

Planering och genomförande av intervjuer  

 
En intervjuguide gjordes där jag först och främst presenterade mig själv och beskrev 

bakgrund till och syftet med arbetet. I slutet av guiden fanns frågorna som skulle 

ställas under intervjun och information om användandet av ljudinspelare (se bilaga 

1). En intervjuguide är ett manus som strukturerar intervjuns förlopp
48

. 

Intervjuguiden behöver inte vara identisk till alla som intervjuas, men frågorna måste 

vara jämförbara och ha liknande innehåll
47

. I den här studien är intervjuguiderna 

jämförbara. Intervjuguiden skickades till intervjupersonerna efter att samtycke till 

intervju angetts. Första kontakten togs via e-post. Undantaget var första kontakten 

med gymnasieeleven och konsumenten, som tidigare överkonsumerat smärtstillande 

läkemedel, vilken togs personligen. Efter att samtycke till intervju angetts, bokades 

en tid för intervju. 

De personer som valdes ut till intervjun utsågs i samråd med min handledare. De 

hittades via organisationernas hemsidor på internet med undantag från 

apotekschefen, apotekaren från giftinformationscentralen, gymnasieeleven och 

konsumenten som tidigare överkonsumerat smärtstillande läkemedel.   

Intervjufrågorna var liknande för alla intervjupersonerna. Med hänsyn taget till 

tidsaspekten på 10 veckor beslöt jag tillsammans med min handledare att ha med två 

primärfrågor. Förutom de två primärfrågorna ställdes dessutom individuellt inriktade 

tilläggsfrågor till intervjupersonerna beroende på vilken organisation de tillhörde.  

Frågorna formulerades efter att litteratursökningar inom området gjordes. 

Huvuddelen av inläsningen inför en undersökning ska göras i början. Genom att läsa 

in sig inom området är det lättare att avgöra vad som är väsentligt och vad som inte 

är det
49

.   

Vilken typ av intervju som genomfördes berodde på var intervjupersonen befann sig. 

De flesta intervjuerna var telefonintervjuer i och med att det var ett långt geografiskt 

avstånd till flertalet av intervjupersonerna. Ett möte bokades med de personer (5 

stycken) som befann sig i Kalmar. Intervjuerna ägde rum veckorna 6-8, 2011, och 

spelades in på ljudbandspelare efter att medgivande erhållits.  En fördel med 

telefonintervjuer är att intervjuerna inte är begränsade av geografiskt avstånd
50

.  
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Urval av intervjupersoner 

 
Till intervjuerna gjordes ett icke slumpmässigt val av intervjupersoner från olika 

myndigheter och organisationer som berörs eller kan ha åsikter inom det här 

området. De valdes ut avsiktligt då mitt syfte inte var att göra en statistisk analys 

eller göra det generaliserbart. Tolv personer valdes ut och de kom från följande 

myndigheter och organisationer: 

 Anita Finne Grahnen, Läkemedelsindustriföreningen, sakkunnig 

 Annika Lindqvist, Kalmar kommun, medicinsk ansvarig sjuksköterska 

 Björn Beermann, Läkemedelsverket, professor 

 Ellen Vinge, Kalmar Landsting, läkemedelskommitténs ordförande 

 Enskild konsument av receptfria läkemedel, gymnasieelev 

 Enskild konsument som tidigare överkonsumerat smärtstillande läkemedel 

 Eva Olofsson, riksdagsledamot Vänsterpartiet 

 Jan R Andersson, riksdagsledamot Moderaterna 

 Kristian Aranäs, apotekschef 

 Markus Tellerup, Giftinformationscentralen, apotekare 

 Martina Elfgren Lilja, Svensk handel, chef näringsrätt  

 Thony Björck, Sveriges farmacevtförbund, förbundsordförande 

 

 

 

Bearbetning av insamlad data från intervjuer  
Alla svaren från intervjupersonerna skrevs ned på papper och presenteras i 

resultatdelen.  

 

 

Etisk synpunkt 
En etisk synpunkt som jag tog hänsyn till var anonymiteten för den intervjuade 

gymnasieeleven och personen som tidigare överkonsumerat smärtstillande. 

Intervjumaterialet förvarades på dator där det krävdes inloggningsuppgifter.  

En annan etisk synpunkt som har tagits hänsyn till är samtyckeskravet. Det innebär 

att de utvalda personerna ska ge sitt tillstånd att delta
49

.  
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RESULTAT 

 
Svaren från de intervjuade har delats in i nedanstående grupper: 

 Värdet av ökad tillgänglighet 

 Påverkan på prisbildning 

 Finansiering av farmacevtisk rådgivning för att erhålla konkurrensneutralitet 

 Farmacevtisk rådgivning 

 Receptfria läkemedels roll i hälso- och sjukvård 

 Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

 Överkonsumtion, missbruk och förgiftningar 

 

 

Värdet av ökad tillgänglighet 
 

Intervjun bestod av två primärfrågor där den ena frågan i studien var om man var 

positiv eller negativ till att receptfria smärtstillande läkemedel säljs i 

dagligvaruhandeln. Den andra frågan handlade om varför det är bra med ökad 

tillgänglighet till smärtstillande läkemedel, samt vad som är negativt med det.  De 

flesta av de intervjuade är positiva till att receptfria smärtstillande läkemedel säljs i 

dagligvaruhandel med motiveringen att det är bra att tillgängligheten har ökat. 

Försäljningsställena har bättre öppettider jämfört med apoteken och det är lättare att 

få tag på läkemedlen vid akuta besvär. Det som är negativt med ökad tillgänglighet 

enligt några av de intervjuade är att det är större risk för överkonsumtion och 

missbruk.  

 

”Vi tycker att det är bra med ökad tillgänglighet, men man måste förstås göra det 

under ansvar.  Det ökar friheten och det är speciellt bra för dem i glesbygd där det 

inte finns tillgång till så många apotek. Risken är att de som säljer de receptfria 

läkemedlen inte sköter sig och att det inte sker under ett ansvar”.    

          Anita Finne Grahnen, Läkemedelsindustriföreningen  

 

”Jag är både positiv och negativ till det. Det positiva är att tillgängligheten ökar. 

Jag vet själv när jag var förkyld och det var svårt att få tag på näsdroppar. Det var 

irriterande att apoteken alltid stängde klockan sex. Det negativa är att det inte finns 

någon att fråga i dagligvaruhandeln, som kan säga att du kanske inte ska ha det här 

läkemedlet. Sen vi vet också att de kraven som man har haft på dagligvaruhandeln 

inte har levts upp riktigt. Ett annat problem är ju det som även varit problem tidigare 

och det är att ungdomar oftast tar lite för många. Man förstår inte hur farligt det 

är”. 

                                      Ellen Vinge, Läkemedelskommittén, Landstinget i Kalmar län 
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”Jag tycker att det är bra. Det är lättare att få tag på. Apoteket stänger tidigare. 

Positiva aspekter är att det är mer tillgängligt. Det som är negativt är att man inte 

kan få hjälp som rådgivning när man handlar i affärer. Jag tror att det är ökad risk 

att man missbrukar”. 

                 Enskild konsument som tidigare överkonsumerat smärtstillande läkemedel 

 

Thony Björck från Sveriges Farmacevtförbund belyser att det negativa med den 

ökade tillgängligheten är att det finns risk för över- och underkonsumtion och risker 

med läkemedelsinteraktioner och missbruk. 

”Generellt sett är jag positiv till det, för att man tillgängliggör receptfria läkemedel 

på ett bredare sätt och inte bara i apotek, men det ska förstås ske under vissa 

förutsättningar. En av förutsättningarna är att det ska vara den typen av receptfria 

läkemedel som har en trygg och bra säkerhetsprofil och det ska vara läkemedel där 

man kan ställa egen diagnos och där det inte behövs farmacevtisk kompetens för 

rådgivning. Läkemedlen ska också vara kända och välanvända i allmänheten under 

många år. Då är jag positiv till det. Det finns idag ett behov av att ha tillgång till ett 

visst sortiment av receptfria läkemedel utanför apoteken, så det finns positiva sidor 

med ökad tillgänglighet. Det negativa tycker jag är det alltid finns en risk för 

felanvändning både när det gäller över- och underkonsumtion av läkemedel och 

risker med interaktioner och missbruk. Dessa risker måste man ha med sig när man 

bestämmer vilka läkemedel som ska få säljas utanför apotek och därmed utan 

farmacevtisk kompetens”. 

                                                                    Thony Björck, Sveriges Farmacevtförbund 

 

Risk för felanvändning togs också upp under intervjuerna med Markus Tellerup från 

Giftinformationscentralen (GIC) och en gymnasieelev.  

”Ökad tillgång till läkemedel och eventuellt mindre kunskap om (eller minskad 

respekt för) riskerna vid felanvändning kan göra att både avsiktliga och oavsiktliga 

förgiftningar med dessa läkemedel ökar. GIC bevakar därför utvecklingen noga.  De 

toxikologiska aspekterna måste förstås vägas mot tänkbara fördelar som ökad 

livskvalitet och att sjukvård inte behöver uppsökas när egenvård är tillräcklig. När 

det gäller GIC:s område kan t.ex. tillgång till medicinskt kol i dagligvaruhandeln 

vara en fördel då det i vissa fall skulle kunna innebära att sjukvårdsinrättning inte 

behöver uppsökas vid förgiftningstillbud”. 

                                                                  Markus Tellerup, Giftinformationscentralen   

 

”Läkemedel kan ju också användas på fel sätt, eftersom man kanske undviker att gå 

till läkare för att man inte orkar med hela processen och tänker att det är lättare att 

själv behandla sjukdomen som man tror att man har”.                                       

                                                                                                                  Gymnasieelev                                                                                 
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Eva Olofsson från Vänsterpartiet och apotekschefen Kristian Aranäs är negativa till 

försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek med motiveringen att det finns 

risker med detta.  

”Vi på Vänsterpartiet sa i en motion nej till detta när förslaget kom p.g.a. av det inte 

är riskfritt att sälja receptfria smärtstillande läkemedel. Vi är alltså negativa till 

detta och tycker att det behövs kunskap och att det inte ska finnas så starka 

kommersiella intressen som det skulle kunna bli . Det finns ju också risker med 

överkonsumtion och det är inte så att vi ska uppmana folk att köpa mer. Vi tycker att 

man ska kunna rådfråga utbildad personal”. 

                                                                Eva Olofsson, riskdagledamot Vänsterpartiet 

 

”Jag är nog egentligen negativ till det och det beror framförallt på att 

paracetamolpreparaten inte är så ofarliga som man tror. Det är många som 

använder det för att begå självmord. Jag har tidigare jobbat inom industrin och tittat 

på detta och det är väldigt många som dör av just paracetamol och att ha det i 

dagligvaruhandel gör det inte bättre.  Det är klart att det är bra att det finns mer 

tillgängligt. Om man t.ex. får feber eller huvudvärk på en söndag och det inte finns 

ett söndagsöppet apotek så är det klart att det är bra. Det som är negativt är att 

receptfria läkemedel kanske inte uppfattas som farliga bara för att det finns i 

dagligvaruhandel. Om det bara finns på apotek så ses det mer som ett läkemedel. 

Det gör det kanske inte om det säljs i dagligvaruhandel”.                                                                                

                                                     Kristian Aranäs, Apotekschef 

                 

På frågan om det ska vara 18-årsgräns för inköp av receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandel anser majoriteten att det är bra att det finns en 18-årsgräns. 

”Det tycker jag är alldeles utmärkt, eftersom vi ska ha klart för oss att läkemedel 

inte är vilka produkter som helst. Det visar och ger en signal om att det här inte är 

vilken produkt som helst och det kan kanske också minska risken för felanvändning. 

På apoteken tycker jag inte att det ska vara 18-årsgräns, för att där ska det finnas 

farmacevtisk personal tillgänglig, som kan ge råd och om det kommer minderåriga 

så kan man säkerställa att det är ett köp som är korrekt d.v.s. att man vet hur man 

ska använda det”.  

                                                                    Thony Björck, Sveriges Farmacevtförbund 

 

 

Björn Beermann från Läkemedelsverket och Martina Elfgren Lilja från Svensk 

Handel anser att det är bra att det är 18-årsgräns, men att det dessa regler ska gälla 

för apoteken också. 

”Under 18 år är man barn och barn får inte hantera vissa saker. De får inte köpa 

fyrverkeri, köpa tobak, köpa lotter o.s.v. Läkemedel är en produkt som är riskabel i 

sig och det räcker som motivering tycker jag. Och när det gäller att det ska vara 
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skillnad på apotek och livsmedelsaffärer så är det också lite svårt att förstå. 

Huvuddelen av apoteken idag ser ut som en kosmetikaaffär med blandning av 

hälsokost, hudsalvor och allt möjligt. Jag tycker att handelssituationen är fullt 

jämförbar på apotek och livsmedelsaffär och det är högst rimligt att det införs 18-

årsgräns på apoteken”.  

                                                                               Björn Beermann, Läkemedelsverket 

 

”Jag tycker att det är bra att det är 18-årsgräns, men det felaktiga blir att det inte är 

samma sak på apoteken. Det blir en snedvriden konkurrens i det. 18-årsgräns finns 

för många andra varor och det är därför rimligt att det är just 18 år”. 

                                                                            Martina Elfgren Lilja, Svensk Handel 

 

Anita Finne Grahnen från Läkemedelsindustriföreningen anser att 18-årsgränsen är 

för hög. 

”Vi tycker att det borde vara lägre. Vi tycker att om man har mensvärk eller lider av 

acne eller om man har föräldrar som är hemma och är sjuka så är det inte rimligt att 

man har en 18-årsgräns. Det har man ju inte på apoteken och det ska det inte vara 

heller”. 

                                                    Anita Finne Grahnen, Läkemedelsindustriföreningen 

 

 

I vissa länder har man begränsat antalet tabletter och förpackningar av smärtstillande 

läkemedel som får säljas utanför apotek. Man har infört detta för att bl.a. minska 

riskerna för förgiftning. Det råder delade meningar bland de intervjuade om man ska 

införa det här i Sverige också. De som är för detta menar bl.a. att det skulle kunna 

minska risken för överkonsumtion och felanvändning, medan de som är emot detta 

tror att det skulle leda till att det blev dyrare.  

 

”Jag tycker att det är en alldeles utmärkt idé. Det är en ytterligare begränsning för 

handeln utanför apotek och bra för patientsäkerheten. Man ska göra allt för att 

minska riskerna för felanvändning. Har man behov av större förpackningar och 

längre behandlingstider så är det alltid bra att rådgöra med apotek”. 

                                                                    Thony Björck, Sveriges Farmacevtförbund 

 

”Ja det tycker jag man kan begränsa. Det finns ingen anledning att ha så mycket 

hemma. Är det tillgängligt så kan man gå och köpa. Det underlättar också att man 

inte blir för van vid att ta de där tabletterna varje dag i tron på ifall man får 

huvudvärk. Jag tror att många tänker förebyggande med de här tabletterna”.  

                                                                                 Annika Lindqvist, Kalmar kommun 
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”Ja när det finns i dagligvaruhandel så kunde detta vara en fördel om man hade 

mindre förpackningar. Jag tror att det till viss del kan minska överkonsumtion. Vill 

man ha större förpackningar så får man gå till ett större apotek där det finns 

personal som kan ge synpunkter och råd”.  

                                                                Eva Olofsson, riskdagledamot Vänsterpartiet 

 

”Jag tror inte att det är nödvändigt. Jag tror att 20 stycken, som det mesta är 

förpackat i är ganska bra och ska det vara färre tabletter i så blir det dyrare”.  

                                                    Anita Finne Grahnen, Läkemedelsindustriföreningen 

 

”Det finns en risk att det blir dyrare om man inför mindre förpackningar för både 

handeln och konsumenterna och det är inte önskansvärt. Man kanske har sett brister 

i kontrollen av de här läkemedlen i andra länder och då försöker man lösa det 

genom att införa mindre förpackningar, men jag tror inte att det är en relevant 

åtgärd.   

                                                                            Martina Elfgren Lilja, Svensk Handel 

 

 

Det är Läkemedelsverket som har gjort en lista över vilka läkemedel som får säljas i 

dagligvaruhandel. 540 av de 900 receptfria läkemedlen som finns på marknaden får 

säljas utanför apotek. Dagligvaruhandel har valt att sälja de preparat som det är högst 

lönsamhet på och där ingår de smärtstillande läkemedlen. Reaktionerna kring detta 

skiljer sig mellan de intervjuade.  

”Jag tycker att det skulle vara rimligt att man hade ett bassortiment som krav. Det 

skulle ingå i kraven som man har på exponering, lagerhållning o.s.v. och ska man ha 

den här servicen så borde man vara ålagda att ha ett bassortiment, som täcker 

någorlunda stora terapigrupper. Jag tycker att man annars har missat den här 

grejen med tillgänglighet. Man ger en ny inkomstkälla till dessa livsmedelsaffärer 

och då får man faktiskt ställa krav på att man har en bra service och inte bara tjänar 

pengar på detta”.  

                 Björn Beermann, Läkemedelsverket 

 

”Jag tycker att listan är alldeles för lång. Listan borde motsvara de läkemedel som 

man faktiskt kan se att dagligvaruhandel har valt att tillhandahålla.  Jag tycker att 

man skulle ha utgått från erfarenheten som fanns i form av 

apoteksombudsförsäljningen när man satte ihop den här listan och de läkemedel som 

efterfrågades var just förkylningspreparaten, nässprayer, smärtstillande och 

nikotinersättningsmedel. Jag tycker inte att det finns någon anledning att ha en lag 

över vilka läkemedel som måste finnas. Här får konkurrensen avgöra vilka läkemedel 
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man tillhandahåller. I tätort kanske man inte har behov av att ha mer än ett fåtal 

varumärken, medan i glesbygd kanske det finns behov av ett större sortiment”.     

      Thony Björck, Sveriges Farmacevtförbund 

 

 

”Det här är någonting som branschen måste ta ansvar för. Är det någonting som 

efterfrågas så ska man tillhandahålla det. Alla de läkemedel som finns på OTC-listan 

är ju inte efterfrågade och då behöver dagligvaruhandeln inte tillhandahålla dem. 

Det är på apoteken som alla läkemedlen finns. Sen blir det kanske så att de 

vanligaste läkemedlen hamnar på ICA eller OK. Har man behov av andra läkemedel 

så har man också kanske samtidigt behov av rådgivning och då går man till 

apoteket”.  

                 Jan R Andersson, riksdagsledamot Moderaterna 

 

 

”Det blir kanske så att man inte går och köper Alvedon på apoteket, utan köper det 

istället på ICA när man är och handlar. Det är en bekvämlighetsgrej för kunderna. 

Men man får räkna med att affärerna kommer att tillhandahålla det som är 

vanligast. Det blir ett mycket litet sortiment med läkemedel mot förkylningar, feber 

och rökning. Tillgängligheten ökar då egentligen inte. Jag kan ju tycka med att vitsen 

med tillgänglighet är att ha ett brett sortiment och då skulle det vara bra med ett 

bassortiment. Riskerna med att det är så många läkemedel som får säljas ökar för att 

det inte finns personal med kunskap. Men det kan också göra att det blir lättare att 

köpa och lättare att överkonsumera när det finns bland andra varor. Man tappar 

respekten för dessa läkemedel och ser dem kanske som vanliga produkter”.  

                       Eva Olofsson, riskdagledamot Vänsterpartiet 

 

 

Påverkan på prisbildning 
 

Ett av de viktigaste argumenten för att föra ut läkemedel i dagligvaruhandeln var 

förutom en ökad tillgänglighet prispress. Så har det inte blivit och den övervägande 

delen av de intervjuade tror inte att det kommer att bli billigare i framtiden, eftersom 

priset inte spelar en avgörande roll.   

 

”Jag tror inte att det är så mycket som talar för att det kommer att bli billigare. Jag 

tror inte att dessa preparat är så dyra att det ska finnas anledning till att man köper 

på OK ena dagen och Statoil andra dagen och jämför priserna. Därför sjunker nog 

inte priserna heller. Ska man ha huvudvärkstabletter så tror jag inte man bryr sig om 

det är 10 kronor dyrare på det ena stället”.   

                                                    Anita Finne Grahnen, Läkemedelsindustriföreningen 
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”Jag tror att det är en naturlig process och naturlig följd av att regleringen, 

eftersom på en marknad måste saker ske på marknadsmässiga villkor. Tanken var 

naturligt att det skulle bli billigare, eftersom öppen marknad ökar 

konkurrensmöjligheterna. Men så länge det finns en marknad som är beredd att 

betala så finns det inget incitament till att sänka priserna”. 

                                   Martina Elfgren Lilja, Svensk Handel 

 

 

”Det är ju så här att man inte kan få allt. Man har fått en ökad tillgänglighet, men 

man har än så länge inte fått någon prispress. I debatten inledningsvis så talades det 

givetvis om att det skulle bli billigare med läkemedel. Ju närmare vi kom desto mer 

tonade man ner det här med prispress, eftersom man såg att det inte skulle bli så 

mycket billigare. Men generellt sett så minskar priserna vid ökad konkurrens. När 

det gäller de här läkemedlen så tror jag inte att priset är så avgörande. Har man ont 

i huvudet så tänker man inte så mycket på priset. Man är inte så priskänslig med 

dessa produkter”. 

                 Jan R Andersson, riksdagsledamot Moderaterna 

 

 

”Prispressen är ju någonting som politikerna har ”lovat” och då har man inte 

förstått marknaden riktigt. Om man börjar sälja på bensinmackar så blir ju inte 

priserna billigare, för att de kommer ju inte konkurrera om priserna. Istället är det 

tillgängligheten de konkurrerar med genom att ha öppet 24 timmar om dygnet. 

Dagligvaruhandeln är ju väldigt van vid att ha goda marginaler och de tycker ju att 

det är usla marginaler på läkemedel och de vill ju inte göra dem billigare. Det är ju 

tillgängligheten som blir ett argument för att kunderna ska köpa läkemedel hos dem. 

Apoteken kommer definitivt inte sälja dem billigare, eftersom vårt konkurrensmedel 

är att vi har kunskap och bredare sortiment”. 

                             Kristian Aranäs, Apotekschef 

 

 

 

 

 

Finansiering av farmacevtisk rådgivning för att erhålla 
konkurrensneutralitet  
 

Enligt lagen får försäljningsställena inte ge rådgivning om läkemedlen de säljer. 

Rådgivning får man däremot på apoteket. På frågan om en eventuell finansiering av 

en farmacevtisk läkemedelsrådgivning inom apoteksväsendet runt receptfria 

läkemedel för att erhålla konkurrensneutralitet mot dagligvaruhandeln ansåg alla som 

fick den här frågan att det inte var nödvändigt med motiveringen att 

läkemedelsrådgivningen är apotekens försäljningsargument. Rådgivningen är det 

som får kunderna att gå till apoteket istället för dagligvaruhandel. 
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”Vi tycker väl inte att det ska vara någon extra finansiering. Det finns en lagstiftning 

som säger att man inte får på andra ställen än apotek ge någon rådgivning. 

Dessutom finns det andra källor också. Vi har ju bipacksedlar, FASS och 

Läkemedelsverkets hemsida. Det finns mycket man kan hänvisa till. Jag hoppas att 

det här med rådgivning är en sak som man inte släpper på apoteket trots att det är 

konkurrens”. 

                                                    Anita Finne Grahnen, Läkemedelsindustriföreningen                                                                   

  

 

”På apoteken är ju tanken att man vill göra något mer än att bara sälja. Jag tror 

inte att man ska behöva föra över pengar. En större del av den här reformen är att 

sjukvården ska få mindre belastning och man kan bli bättre på att sköta hälsan med 

hjälp av apotek. Jag tror att om reformen fungerar väl så är både apoteken och 

sjukvården nöjda. Jag tror att man tänker mer på sin hälsa nuförtiden och då spelar 

apoteken en viktig roll. Man har ett stort förtroende på apoteken. Jag tror att det nya 

apoteket kommer att fokusera mer på hälsa”. 

                 Jan R Andersson, riksdagsledamot Moderaterna 

 

 

”När det gäller receptfria läkemedel så är vårt försäljningsargument att vi faktiskt 

har kunskap. Vi har ju receptbelagda läkemedel och då har vi personal med kunskap, 

så egentligen är det inte någon merkostnad. Det är vårt starkaste 

försäljningsargument d.v.s. att komma till apoteket och få rådgivning. När det gäller 

finansiering, så kan ju läkemedlen bli något dyrare på apotek, men jag tror 

egentligen inte att det är något problem. Sen är det så att personalen i 

dagligvaruhandel inte får ge någon rådgivning, men jag tror att det finns en risk där. 

Det kan finnas någon som är intresserad och tycker att det är kul och ändå 

rekommenderar ett läkemedel för en kund och då kanske man rekommenderar fel 

läkemedel. Det finns ju alltid någon som inte förstår att reglerna”. 

                                                Kristian Aranäs, Apotekschef 

 

 

”Det finansieras ju i grunden redan idag, eftersom rådgivning förekommer och det 

är ingen som har gjort förlust på den delen. Det finns redan täckning för det i dagens 

marginal. När det gäller egenvårdsrådgivning så tror jag att det är ett 

konkurrensmedel. Jag tror att man får se bra hälsorådgivning på apoteken som ett 

bra konkurrensmedel och finansiera det genom försäljning av receptfria läkemedel 

eller andra produkter som kan vara av intresse. Man får bygga ett förtroende hos 

allmänheten. Ett bra förtroende bygger affärer. En bra rådgivning kan få kunder att 

komma tillbaka till apoteken”. 

      Thony Björck, Sveriges Farmacevtförbund 

 

 

 

”Jag tror att det är många som tycker att det är bra att man kan få råd och tips från 

apoteket. Man får därigenom bättre service och går då gärna till apotek även om det 

skulle kosta lite mer. Jag tror att många uppskattar det och ser inte så mycket på 



28 
 

priset på den enskilda produkten. Man har ett större förtroende för apoteken. Sen 

finns det ju självklart gränser för hur mycket mer man är billig att betala”. 

                 Ellen Vinge, Läkemedelskommittén, Landstinget i Kalmar län 

 
 

Farmacevtisk rådgivning 
 

För att få en uppfattning om hur viktig rådgivningen är ställdes en fråga till Markus 

Tellerup från Giftinformationscentralen om vad han tyckte om att det saknades 

rådgivning i dagligvaruhandel och han svarade att det kan vara i bidragande faktor 

till felanvändning av läkemedel.  

 

”Det är förmodligen en ofrånkomlig konsekvens av att tillåta försäljning i 

dagligvaruhandeln och är en av faktorerna som skulle kunna medverka till ökad 

felanvändning. Lättillgänglig information via andra kanaler (bipacksedel/ telefon/ 

internet) kan förhoppningsvis åtminstone delvis motverka detta”.         

                                                                  Markus Tellerup, Giftinformationscentralen                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

En fråga som ställdes till gymnasieeleven och konsumenten som tidigare 

överkonsumerat smärtstillande var vilket de anser är viktigast; att få råd eller att det 

är bra tillgänglighet? 

”Det beror på vilken situation man är i. Tillgängligheten är viktig när det inte är 

allvarligt. Samtidigt är rådgivningen viktig när det är en allvarligare åkomma. Jag 

tycker att man som kund själv måste avgöra om det är bäst att köpa läkemedlet på 

apoteket eller i vanlig affär. Om man känner ratt man behöver få råd så ska man gå 

till apoteket. Det kan t.ex. gälla medel mot huvudlöss. Då behöver man kanske råd 

om vilken som är bäst. Om man däremot inte tycker att man behöver råd det så köper 

man ju i affär”. 

                                                                                                                  Gymnasieelev 

 

”Att få råd är viktigast. Hellre att det finns på ett ställe och att man där kan få 

rådgivning än att det finns överallt, men ingen man kan fråga. Jag fortsätter nog 

köpa på Apoteket. Det känns som att det är där man ska handla sina läkemedel. Man 

har ett förtroende för personalen. Sen beror det också på vad det är för läkemedel 

som man ska köpa. Om det är något läkemedel som man känner att man behöver 

rådgivning om så går man till apoteket. Men om man kanske bara ska ha Alvedon så 

kan man köpa det i vanlig affär”.   

                 Enskild konsument som tidigare överkonsumerat smärtstillande läkemedel 
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Receptfria läkemedels roll i hälso- och sjukvård 
 

Receptfria läkemedel spelar en viktig roll för hälso- och sjukvård. Ellen Vinge som 

är ordförande i Läkemedelskommittén i Landstinget i Kalmar län anser att 

läkemedlen innebär en avlastning för sjukvården och hittills har det varit bra att 

receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandel. Annika Lindqvist som är medicinsk 

ansvarig sjuksköterska i Kalmar kommun anser att det är positivt att det säljs 

receptfria läkemedel i dagligvaruhandel för att det gör att vårdcentralerna inte blir 

överbelastade. Det finns dock en risk att läkemedlen används fel. 

 

”Man försöker ju mer och mer jobba på patientens eget ansvar som att de får köpa 

egna mediciner på egen hand, t.o.m. receptfria läkemedel som man får betala själv. 

Resurserna går då till de som är i svårare tillstånd. Men det är väldigt bra för 

sjukvården för vissa diagnoser som t.ex. allergi och även enkla smärttillstånd som 

man kan hänvisa att det finns receptfria läkemedel. Det är en väldig avlastning för 

sjukvården. Man behöver inte komma till läkaren varenda gång. Sen kan det finnas 

sjukdomstillstånd, som är allvarligare och det är ju en grundregel även för apoteken 

att bedöma om patienten borde besöka läkare istället. Så som det har setts hittills är 

det bra att det finns i dagligvaruhandel. Parallellt med detta har apotekens 

öppettider blivit bättre och det tycker jag är en av de stora fördelarna med 

avregleringen”. 

                                      Ellen Vinge, Läkemedelskommittén, Landstinget i Kalmar län 

 

 

”Jag tror att antalet besök minskar. Det är många som behandlar sig själva. Om det 

sedan inte fungerar så söker man till vårdcentral. Kostnaderna minskar. Vård och 

hälsocentralerna får då också ”rätt” besökare och blir inte överbelastade. Det finns 

ju inte hur många läkare som helst. Då har man chans att få snabb vård, eftersom 

det inte är så mycket folk på vårdcentralen. Sen är det bra om man försöker 

egenvårdsbehandla. Om man har feber kan man testa och ta en Panodil och se ifall 

det blir bättre efter några dagar. Samtidigt finns det en risk att man använder fel 

läkemedel, för att man tror att man har en viss sjukdom. Man kanske har ätit för ofta 

och har biverkningar.  I slutändan är det ändå ett bra värde för oss inom sjukvården 

att man har receptfria läkemedel i dagligvaruhandel”. 

                                                                                 Annika Lindqvist, Kalmar kommun 

 

 

 

 

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 
 

Det råder delade meningar på frågan om hur försäljning av receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandel utan rådgivning kan medföra säker och ändamålsenlig 

läkemedelsanvändning. Några anser att man inte kan ha en säker och ändamålsenlig 
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läkemedelsanvändning i dagligvaruhandel. Andra menar att de läkemedel som säljs i 

dagligvaruhandel har bedömts av Läkemedelsverket att de ska kunna säljas utan 

rådgivning.  

 

”Vi tycker inte att det blir en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning och 

därför är vi emot detta. Det finns ju en tydlig risk för överkonsumtion, som vi tycker 

att man ska ta på allvar. Apoteket har varit en kvalitetsgaranti för säker 

läkemedelsanvändning för att det finns utbildad personal och för att man som apotek 

spelar en viktig roll i samhället. Det gör att många har ett förtroende för apoteken”.   

                                                                Eva Olofsson, riskdagledamot Vänsterpartiet 

 

”Om man släpper ut receptfria läkemedel fritt i dagligvaruhandel så är det ju inte så 

att en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning som premieras. Det är 

snarare tillgängligheten som premieras. Jag tror istället att det blir tvärtom d.v.s. 

större risk att man får sämre användning av läkemedel”.  

                                                                                          Kristian Aranäs, Apotekschef 

 

 

”Sverige är ett avlångt land och jag tycker att tillgänglighet är jätteviktigt. Det är 

viktigt att man även på helger och sena kvällar får tag på det man behöver. Jag tror 

också att de flesta klarar att ta ansvar. Det är ju inte de farligaste produkterna vi 

pratar om. Sen pratas det mycket om paracetamolförgiftningar. Jag tror att om man 

använder paracetamol i självmordssyfte så handlar det inte alltid om att man går till 

ICA och köper utan då är det nog det som finns hemma i kanske större 

förpackningar, som också är en stor risk.  

                                                    Anita Finne Grahnen, Läkemedelsindustriföreningen

      

”Det har med urvalet av de läkemedel som får säljas i dagligvaruhandel att göra. De 

här är utvalda läkemedel och då har man nog utrett om det finns större risker. Man 

kan ha en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning utan rådgivning när det 

gäller dessa läkemedel”. 

                                      Ellen Vinge, Läkemedelskommittén, Landstinget i Kalmar län 

 

 

”Jag tror inte att det har så stor betydelse med just de här läkemedlen som är i 

dagligvaruhandeln. Att ha en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

handlar om den egna individens egna beslut. Jag tror att folk är så kloka att de läser 

bipacksedeln så att de vet hur de ska ta det. Det kan vara så att om man minskar 

antalet tabletter så kanske man minskar risken för överkonsumtion i affärerna och då 

styr man dessa personer mot apoteket där de kan få rådgivning”.  

                                                                                 Annika Lindqvist, Kalmar kommun  

 



31 
 

”De flesta läkemedlen såldes även tidigare utan att man fick någon rådgivning. Sen 

är det också så att de läkemedel som är receptfria har bedömts av Läkemedelsverket 

att vara säkra och kan användas till egenvård. Det vi kan se hittills är en tendens att 

fler har blivit friskare genom att fler använder läkemedel vid rätt tillfällen. Men 

givetvis måste man följa upp detta”. 

                                                           Jan R Andersson, riksdagsledamot Moderaterna 

 

”Det finns inte på något sätt som försäljning av läkemedel i dagligvaruhandel utan 

rådgivning bidra till en ökad säkerhet och ändamålsenlighet. Det kan det inte göra. 

Men däremot kan man genom att hårt värdera vilka läkemedel som skulle kunna 

säljas på apotek så minskar man riskerna och hålla det inom en rimlig 

säkerhetsmarginal”. 

                                                                   Thony Björck, Sveriges Farmacevtförbund

                     

 

 

Överkonsumtion, missbruk och förgiftningar 
 

Ett problem som har funnits och som ännu finns med de smärtstillande läkemedlen är 

överkonsumtion, missbruk och förgiftningar speciellt bland ungdomar. Under 

intervjun med gymnasieeleven diskuterades ungdomars användning av 

värktabletterna.  

”Ja, det är ju en skillnad mellan tjejer och killar. Tjejer har ju mens och då går man 

ofta med värktabletter i väskan. Jag har själv ofta värktabletter i skolan speciellt då 

jag ska få min mens. Om jag skulle behöva en värktablett när jag är i skolan, så är 

det oftast någon som har tabletter. Man behöver nästan aldrig gå till skolsköterskan. 

Man tar det mot huvudvärk och mensvärk och sen är det också så att många stressar 

mer nu för tiden och det gör att man tror att man mår mycket dåligt fast man kanske 

i verkligheten inte gör det”. 

                                                                                                                  Gymnasieelev 

 

                      

Överkonsumtionen diskuterades också under intervjun med konsumenten som 

tidigare överkonsumerat smärtstillande. Konsumenten berättade att det åts flera 

tabletter om dagen och att tabletterna fick man tag på i hemmet. 

 

”Jag åt mest Panodil och Ipren och jag åt flera tabletter om dagen. Jag vet inte 

riktigt varför jag gjorde det, men det var som man hamnade i en ond cirkel. Man 

hade kanske huvudvärk ofta och då tog man tabletterna. Tabletterna fick jag tag på 
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hemma. Det fanns alltid. Jag behövde aldrig själv gå och köpa på apoteket. Just då 

tänkte man ju inte alls på att det kunde vara farligt. Men det kunde hända att jag var 

väldigt trött i skolan och svimmade ett antal gånger”.  

                 Enskild konsument som tidigare överkonsumerat smärtstillande läkemedel 

 

På frågan om hur man kan minska överkonsumtion bland ungdomar svarade 

konsumenten att det inte går och menade att om man vill ha en tablett så får man tag 

på det. Det blir inte fler som överkonsumerar bara för att tillgängligheten har ökat.  

”Jag tror inte att det går förhindra. Vill man ha en tablett så får man ju tag på en. 

Jag tror inte att det blir fler som överkonsumerar bara för att tillgängligheten ökar, 

för att alla har det ändå. Alla har värktabletter hemma. Men det har nog lite effekt 

att det är 18-årsgräns i affärer. Föräldrarna har också ett ansvar”. 

                 Enskild konsument som tidigare överkonsumerat smärtstillande läkemedel 

 

Problemet med överkonsumtion diskuterades också med professor Björn Beermann 

från Läkemedelsverket.  

”Vi har problemet med missbruk med paracetamol och även med ibuprofen (efter att 

Ipren-mannen gjort sitt). Det har blivit som en trend att äta paracetamol och Ipren 

lite okontrollerat och det är en sak som framförallt florerat hos tonåringar ner till 

kanske 10–11-årsåldern enligt erfarenhet. Stor anledning finns till att man inte bara 

kan misstänka att alla får tag på det på apotek utan man tar det från medicinförrådet 

i hemmet. Där ingår också att man ska ha läkemedel oåtkomliga för barn. Det 

rimliga är att vi måste minska möjligheten för de unga flickorna som enligt många 

berättelser köper och knaprar paracetamol som om de vore godis. Jag tycker att man 

ska 18-årsgräns på apoteken och man kan också minska förpackningsstorleken. Det 

kan minska ungdomars tillgänglighet, eftersom man då inte har så många tabletter 

hemma”.   

                                                                               Björn Beermann, Läkemedelsverket 

 

 

 

För att få en uppfattning om det finns ett samband mellan förgiftningar och ökad 

tillgänglighet ställdes frågan till Markus Tellerup om man på 

Giftinformationscentralen har märkt en ökning av förgiftningar som kan kopplas till 

att tillgängligheten har ökat.  

 

”Vi har hittills inte sett någon ökning - som kan kopplas till apoteksreformen - av 

antalet förfrågningar till oss för något förgiftningsmedel. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att andra faktorer än antalet verkliga förgiftningar/tillbud kan påverka 

antalet förfrågningar till oss, till exempel allmänhetens kännedom om GIC, 

sjukvårdsupplysningens och andras benägenhet att hänvisa till oss eller sjukvårdens 

behov av att inhämta råd. 

                                             Markus Tellerup, Giftinformationscentralen 
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Jan R Andersson från Moderaterna tror att det är svårt att visa att den finns en 

koppling mellan ökad tillgänglighet och förgiftningar/självmord. 

 

”Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga om det verkligen finns en koppling mellan 

dessa och det är svårt att visa detta. Man måste gå ganska långt för att hitta den 

kopplingen och göra antaganden. Jag tittade på Läkemedelsverket och där har man 

inte kunnat hitta en koppling.  Den största delen av paracetamolförsäljningen sker 

via förskrivning. Den lilla delen är det som säljs i dagligvaruhandel. Den största 

delen säljs på apotek. Man kan inte heller se att antalet självmord har ökat 

signifikant de senaste åren. Men det är fortfarande för tidigt att dra slutsatser utan 

det är mycket viktigt att vi följer upp detta. Jag känner dock ingen större oro”. 

                                                           Jan R Andersson, riksdagsledamot Moderaterna 

 

 

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek även i andra länder. Thony 

Björck från Sveriges farmacevtförbund berättade att man har haft problem i andra 

länder och ett av dessa har varit försäljningen av paracetamol.  

”Ja det finns en del länder där man har olika sortiment av receptfria läkemedel 

utanför apotek. Det är inom specifika grupper där man har uppmärksammat problem 

och en av dessa har varit försäljning av paracetamol. Det har uppmärksammats och 

man har i olika länder också vidtagit åtgärder, som t.ex. infört åldersgräns, minskat 

förpackningsstorlek och t.o.m. flyttat tillbaka det till apotek. Den typen av 

uppföljningar måste alltid göras, men generellt sett bland det sortiment som har 

släppts i övriga Europa så har de inte varit lika långa listor som i Sverige. Det har 

inte varit några stora allvarliga problem hittills i andra länder heller med undantag 

från paracetamol så vitt jag känner till. Jag tycker att man noga ska följa 

användningen av paracetamol. Om paracetamol används rätt är det ett absolut 

utmärkt smärtstillande läkemedel och har sitt användningsområde. Problemet med 

paracetamol är att det terapeutiska fönstret är så pass snävt att risken för skador på 

lever är relativ stor om man jämför med andra preparat. Därför måste man följa upp 

detta noggrant och kanske åtminstone överväga att minska förpackningsstorleken”. 

                                                                    Thony Björck, Sveriges Farmacevtförbund  

 
 

DISKUSSION 

 
Läkemedelsvärlden publicerade i mars 2011 statistik från Läkemedelsverket där man 

inte kan se någon tydlig ökning av försäljning av paracetamol trots ökad 

tillgänglighet. Läkemedelsverket har undersökt hur många gram paracetamol som 

sålts i Sverige från år 2008 fram till tredje kvartalet år 2010. Dagligvaruhandeln står 
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för 6 % av försäljningen. Man har inte heller sett någon ökning av antalet 

självmordsförsök med paracetamol i Stockholm län de senaste åren
51

. 

Majoriteten av de intervjuade är positiva till att receptfria smärtstillande läkemedel 

säljs i dagligvaruhandel. Det som är positivt med den här nya handeln är att 

tillgängligheten har ökat och att det därmed är lättare att få tag på läkemedlen vid 

akuta besvär. Det negativa med det enligt några av de intervjuade är att det är ökad 

risk för överkonsumtion och missbruk, samt att det inte finns tillgång till 

farmacevtisk rådgivning. De intervjuade tror inte att det kommer att bli någon 

prispress i framtiden. Ingen av de intervjuade anser att man ska finansiera 

farmacevtisk rådgivning så att konkurrensneutralitet fås mot dagligvaruhandeln. De 

menar att rådgivningen är apotekens försäljningsargument.  

 

 

Metoddiskussion 
 

En kvalitativ metod med djupintervjuer valdes i denna studie, eftersom mitt syfte var 

att få en förståelse för vilka möjligheter och problem som finns på grund av att 

receptfria smärtstillande läkemedel säljs i dagligvaruhandel. En kvalitativ studie är 

att föredra om man vill försöka förstå människors sätt att resonera
47

. En fördel med 

intervjuer är att man kan få ett längre svar från den intervjuade och dessutom kan 

man få en motivering till varför personen har den åsikten. Under en intervju kan man 

också komma med följdfrågor och då kan man få mer utvecklade och fördjupade 

svar
49

. 

I den här studien användes halvstrukturerade intervjuer. Det innebär bl.a. att 

intervjupersonerna får liknande frågor och att intervjutiderna är lika långa. Det 

innebär också att frågorna är öppna d.v.s. vilken riktning eller karaktär svaret får är 

öppen
50

. Intervjupersonerna fick en intervjuguide inklusive frågorna i förväg och 

anledningen till detta var för att de skulle få information om vad examensarbetet 

handlade om och dessutom få tid att tänka igenom svaren till frågorna.    

I den här studien deltog tolv personer som valdes ut avsiktligt och de är olika 

intressenter som kan tänkas ha åsikter inom det här området. Jag var intresserad av 

deras personliga åsikter, men om det verkligen är deras personliga åsikter i svaren är 

svårt att avgöra. Det positiva var att alla personerna valde att delta i en intervju. Det 

negativa var att de endast var 12 personer och orsaken till det var tidsaspekten på 

endast 10 veckor. För att få en bredare syn kunde jag ha intervjuat fler personer i 

studien som t.ex. fler konsumenter, säljare inom dagligvaruhandel och läkare. 
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Värdet av ökad tillgänglighet 
 
Den övervägande delen av de intervjuade är positiva till att receptfria läkemedel säljs 

i dagligvaruhandel och den huvudsakliga motiveringen till det är att tillgängligheten 

ökar. Några av de intervjuade anser att det tidigare var dålig tillgänglighet, eftersom 

apoteken stängde tidigt och var stängt på söndagar. Nu är det lättare att få tag på 

läkemedel vid akuta besvär som feber och huvudvärk. Tidigare fanns det ca 900 

apotek och drygt 900 apoteksombud
4
.  Enligt Läkemedelsverket har antalet apotek 

efter omregleringen ökat till 1100 och antalet försäljningsställen för receptfria 

läkemedel har ökat till ca 8000 
23,52

.  

Tankesmedjan Timbro har gjort en studie där man har bl.a. undersökt hur 

tillgängligheten har förändrats i glesbygden. Resultatet visar att det sedan 1 juli 2009 

har öppnats 200 nya apotek. Apotek har öppnats i orter och stadsdelar där det tidigare 

inte fanns något apotek. Vidare har också apotekens öppettider ökat efter 

omregleringen. Detta betyder att det har blivit en förbättrad tillgänglighet för många 

konsumenter
53

.  

En negativ aspekt med att receptfria smärtstillande läkemedel säljs i 

dagligvaruhandel och att därmed tillgängligheten ökar är att risken för 

överkonsumtion och missbruk ökar. Frånvaro av farmacevtisk rådgivning är också ett 

problem enligt några av de intervjuade. Risken för felanvändning diskuterades också 

med några av de intervjuade och den intervjuade från Giftinformationscentralen 

förmodade att det kan vara en faktor till att läkemedlen används fel. En annan faktor 

kan vara att man har mindre respekt för riskerna vid felanvändning. Enligt några av 

de intervjuade finns det en risk att man inte ser de receptfria läkemedlen som farliga 

bara för att de säljs i dagligvaruhandel bland andra produkter. Om det bara finns på 

apotek så ses det mer som ett läkemedel. Läkemedlen kan användas på fel sätt, dels 

genom att man undviker att gå till läkare och försöker att egenvårdsbehandla 

åkommor som inte är av egenvårdskaraktär, dels använder läkemedel på så sätt att 

man inte får den maximala nyttan av dem p.g.a. att fel läkemedel används eller att 

doseringen är fel. Det här problemet beskrivs också i en rapport från IHE. Där 

beskriver man att det finns en risk för att patienten inte söker läkarvård som man är i 

behov av, eftersom man försöker egenvårdsbehandla. Det finns också en risk att 

läkemedlen används på fel indikation och det kan leda till ökade vårdkostnader, 

eftersom patienten har ställt fel diagnos och behandlat fel
24

. 

 

Det finns ju en 18-årsgräns i butiker utanför apoteken och den övervägande delen av 

de intervjuade anser att det är bra att. Det ger en signal om att läkemedel inte är vilka 

produkter som helst och enligt en av de intervjuade skulle det kunna minska risken 

för felanvändning. Det kan också minska risken för överkonsumtion. Två av de 

intervjuade vill att det ska vara 18-årsgräns på apoteken också, eftersom de anser att 

handelssituationen på apotek och livsmedelsaffär är jämförbar. En viktig skillnad 

som jag anser måste poängteras är att det i dagligvaruhandel inte finns tillgång till 

farmacevtisk rådgivning. Genom att ungdomarna inte kan köpa i dagligvaruhandel 

tvingas de åka till apoteket där det finns möjlighet till rådgivning och det skulle 
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kunna minska risken för överkonsumtion. Det här nämns också i IHE-rapporten
24

. Ett 

problem med att ha 18-årsgräns på apotek tycker jag är att personer under 18 år då 

inte kan köpa värktabletter mot t.ex. mensvärk eller dagen efter piller på apoteken. 

Är det rimligt att en förälder alltid måste vara med vid inköp av dessa läkemedel?  

 

En annan åtgärd för att minska riskerna med förgiftningar och felanvändning är att 

man minskar förpackningsstorlekarna. Detta har man infört i bl.a. Danmark, Norge 

och Storbritannien
4
. Under intervjuerna ställdes frågan om man ska införa detta i 

Sverige också och det råder det delade meningar om. Några av de intervjuade anser 

att detta är en bra idé, eftersom det kan minska riskerna för överkonsumtion och 

felanvändning. Tillgängligheten har nu ökat och därför finns det ingen anledning att 

ha så mycket läkemedel hemma. Om man är i behov av större förpackningar, får man 

gå till apoteket där det också finns tillgång till rådgivning. Den här åtgärden gör att 

man minskar mängden läkemedel i hemmet och det minskar ungdomars 

tillgänglighet till läkemedel. De intervjupersoner som var emot detta menar att det 

inte är nödvändigt och tror att detta skulle leda till att det blev dyrare och det är ett 

argument som talar emot små förpackningar.          

 

Läkemedelsverket har beslutat att 540 av de idag totalt 900 receptfria läkemedlen får 

säljas utanför apotek. De läkemedel som har valts ut är till för egenvård, har en 

lindrig biverkningsprofil och är lämpliga med hänsyn till patientsäkerheten. 

Detaljhandel har idag ingen skyldighet att tillhandahålla ett visst läkemedel
54

. 

Dagligvaruhandeln har i nuläget valt att sälja de preparat som det är högst lönsamhet 

på och där ingår de smärtstillande läkemedlen. Reaktionerna kring detta är inte 

likvärdiga mellan de intervjuade. Några anser att det borde finnas ett krav på ett 

bassortiment, som täcker de stora terapigrupperna. I vissa länder är det krav på att 

man ska ha ett bassortiment
4
. En av de intervjuade anser att listan är alldeles för lång. 

Ju fler läkemedel som får säljas desto större risk föreligger för 

läkemedelsinteraktioner. Risken för interaktioner beskrivs också i IHE-rapporten
24

. 

När det gäller de smärtstillande läkemedlen är interaktionen mellan alkohol och 

paracetamol viktig, eftersom risken för leverskador ökar
20

. NSAID ökar risken för 

magsår och man ska även iaktta försiktighet hos patienter med hjärtsvikt, eftersom 

det har rapporterats vätskeretention och ödem i samband med NSAID-behandling
22

.
  

Några av de intervjuade som inte vill ha ett bassortiment anser att dagligvaruhandeln 

skall själv ta ansvar för vilka läkemedel man vill försälja. Om det är något läkemedel 

som efterfrågas så ska man tillhandahålla det. Jag anser att det vore rimligt att man 

ställer krav på tillhandahållande av vissa läkemedel. Tanken med att sälja receptfria 

läkemedel i dagligvaruhandel var att tillgängligheten skulle öka och om 

dagligvaruhandeln endast säljer de läkemedel som de tjänar på så anser jag att man 

har missat poängen med tillgänglighet. Meningen med den här reformen var inte att 

ge dagligvaruhandeln en ny inkomstkälla.  
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Påverkan på prisbildning    

 

Prispress var ett av argumenten i regeringens proposition om att ha en försäljning av 

vissa receptfria läkemedel i dagligvaruhandel
4
. De intervjuade tror inte att det 

kommer att bli någon prispress på de här läkemedlen. Den främsta anledningen till 

detta är för att man inte är så priskänslig för de här produkterna. Om man har ont i 

huvudet eller har feber, så spelar det inte någon större roll om det är några kronor 

dyrare på ett visst försäljningsställe. Det är istället tillgängligheten man konkurrerar 

med. På bensinmackar är det dyrare, eftersom de erbjuder längre öppettider än 

apotek och livsmedelsaffärer. Det kostar att ha personal dygnet runt, vilket medför 

högre priser på sortimentet. Dessutom är det så att så länge konsumenterna är villiga 

att betala finns det inga tecken på att priserna kommer att sänkas. I januari 2010 

publicerade Dagens Nyheter en artikel om att priserna på runt 30 receptfria 

läkemedel höjdes mellan januari och oktober 2009. Prishöjningen låg i genomsnitt på 

11 %, men på sex produkter höjdes priset med 20 % och det var läkemedelsbolagen 

som höjde priserna. Man har då jämfört priset per tablett
55

. Göteborgsposten 

publicerade i februari 2011 resultatet av en granskning av priserna på läkemedlen 

efter avregleringen av apoteken. Den första granskningen utfördes under senhösten 

2009. Den andra granskningen visade att priserna är densamma som före 

avregleringen
56

.   

 

 

Finansiering av farmacevtisk rådgivning för att erhålla 

konkurrensneutralitet 
 

Enligt lagen får dagligvaruhandel inte ge rådgivning om läkemedlen de säljer
10

 

Dagligvaruhandeln tillhandahåller därmed bara en ren distributionstjänst. På apoteket 

finns den farmacevtiska rådgivningen. Ingen av de intervjuade som fick frågan om 

man skulle finansiera den farmacevtiska läkemedelsrådgivningen för att erhålla 

konkurrensneutralitet mot dagligvaruhandel anser att det är nödvändigt. Det anses att 

läkemedelsrådgivningen är ett försäljningsargument och att därmed skulle 

tillgängligheten av rådgivning vara finansierad. Konsumenterna har ett stort 

förtroende för apoteken och väljer att gå till apoteket när de ska köpa läkemedel som 

de även behöver råd om. En av de intervjuade menar att det är en service att få 

rådgivning, som kunderna uppskattar även om det skulle kosta mer. En som är väl 

insatt i det här är apotekschefen och han anser inte att man ska behöva finansiera 

läkemedelsrådgivningen, eftersom det egentligen inte är någon merkostnad för 

apoteket då man alltid har personal med kunskap.  
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Farmacevtisk rådgivning 
 

I dagligvaruhandel finns det inte tillgång till farmacevtisk rådgivning. I IHE-

rapporten skriver man att det är en ökad risk för överkonsumtion och feldosering på 

grund av brist på information eller rådgivning om läkemedlen
24

. Intervjupersonen 

från Giftinformationscentralen menar att brist på rådgivning skulle kunna medverka 

till en ökad felanvändning.  

De två konsumenterna som intervjuades menar att rådgivningen är viktig, men som 

konsument ska man själv kunna avgöra om det är bäst att gå till apoteket eller till 

vanlig affär. Om man känner att man behöver råd om ett läkemedel ska man 

självklart gå till apoteket. Den ena konsumenten svarade att om man bara ska ha 

Alvedon, kan man köpa det i vanlig affär. Det är lättare att köpa på ICA eller COOP. 

Det problem jag ser med det här är att man kanske använder det här läkemedlet på fel 

indikation. Den smärta man känner beror just kanske på läkemedlet. 

Huvudvärkstabletterna är ett exempel på detta. I maj 2010 publicerades en artikel i 

Dagens Nyheter om att överanvändning av huvudvärkstabletter kan orsaka 

huvudvärk. Med överanvändning menar man medicinering mer än 10 dagar per 

månad under tre månaders tid
57

. En annan risk jag ser med att man köper 

smärtstillande läkemedel i dagligvaruhandel är att man försöker lindra sin smärta 

som kan vara ett tecken på en allvarlig sjukdom. På apoteket finns det farmaceuter 

som med frågor till kunden kan avgöra om kundens problem är en 

egenvårdsindikation eller om kunden istället ska uppsöka läkare. De smärtstillande 

läkemedlen innehåller olika substanser som har olika effekter. Exempelvis ska 

läkemedel innehållande NSAID inte användas av de som har eller har haft magsår, 

eftersom det ökar risken för blödningar. Den här typen av information är mycket 

viktig och den går man miste om när det inte finns farmacevtisk rådgivning. Det 

finns dock annan information att tillgå som t.ex. på bipacksedeln i förpackningen. 

Förhoppningsvis tar konsumenten sitt ansvar och läser informationen på 

bipacksedeln eller på Internet. 

 

 

Receptfria läkemedels roll i hälso- och sjukvård 
 

I IHE-rapporten skriver man att en av fördelarna med att ha receptfria läkemedel är 

att patienten inte behöver uppsöka läkare utan kan börja behandla direkt med 

receptfria läkemedel. Det sparar tid och pengar, eftersom tillgången till läkarvård för 

de med lindriga symtom är sämre och patienten behöver inte betala patientavgift för 

läkarbesöket. Hälso- och sjukvården vinner också på detta, eftersom mer resurser kan 

ges till patienter med svårare sjukdomstillstånd
24

.  

De två intervjupersonerna som är insatta i denna fråga, anser att det är positivt att det 

säljs i dagligvaruhandel, eftersom det innebär en avlastning för sjukvården. Man 

behöver inte komma till läkaren varje gång, utan man försöker egenvårdsbehandla 
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själv. Antalet besök till vårdcentraler minskar och därmed också kostnaderna. 

Resurserna går då till de som är i svårare tillstånd. En av de intervjuade poängterar 

att det samtidigt finns en risk att man använder fel läkemedel, för att man tror att man 

har en viss sjukdom. Man kanske har ätit för ofta och har biverkningar. I slutändan är 

det ändå bra för från sjukvården sida att receptfria läkemedel säljs i 

dagligvaruhandel. Jag anser att det är bra förutsatt att konsumenterna tar ett eget 

ansvar och ser till att man läser informationen om läkemedlet och att man uppsöker 

läkare, så fort man känner att det är något allvarligt på gång och inte försöker 

egenvårdsbehandla.   

  
 

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 
 

Hur försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandel utan rådgivning kan 

medföra en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning råder det delade 

meningar om bland de intervjuade. En av de intervjuade som är inte anser att man 

kan ha en säker läkemedelsanvändning menar att det är viktig med rådgivning och att 

apoteket är en kvalitetsgaranti för säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. 

Andra menar att urvalet av vilka läkemedel som får säljas utanför apotek är mycket 

viktig. Läkemedelsverket ska bedöma läkemedlen utifrån att de kan användas på ett 

säkert och ändamålsenligt vis. En av de intervjuade anser att om man minskar 

förpackningsstorleken, så kanske det minskar risken för överkonsumtion. Min 

tolkning av detta är att man kan ha en säker och ändamålsenlig 

läkemedelsanvändning utan farmacevtisk rådgivning förutsatt att Läkemedelsverkets 

föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel följs (LVFS 2009:20) och att 

Läkemedelsverket strikt väljer ut vilka läkemedel som får säljas utanför apotek. Man 

ska fortsätta att ha en 18-årsgräns och eventuellt minska förpackningsstorlekarna och 

begränsa inköpet till en förpackning per köp. Det sistnämna skulle kunna bidra till att 

det inte finns så många läkemedel i medicinskåpet i hemmet och därmed minskar den 

snabba tillgången och det är viktigt speciellt bland ungdomarna. Det viktigaste är 

ändå att konsumenten tar ett eget ansvar och avgör själv när man borde köpa 

läkemedlet på apoteket och ser till att man även får information och rådgivning på 

andra sätt än genom apoteket. 

 

 

Överkonsumtion, missbruk och förgiftningar 
 

Överkonsumtion, missbruk och förgiftningar har sedan länge varit ett problem 

speciellt bland ungdomar och det har varit en stor debatt kring ungdomars 

användande av värktabletter sedan Svenska Dagbladet i december 2010 presenterade 

resultatet av sin granskning om receptfria läkemedel. Resultatet visade bl.a. att i 

Stockholm län ökade antalet självmordsförsök med 5-10 % år 2010 och den 
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vanligaste metoden är överdosering med paracetamoltabletter
32

. Detta väckte en stor 

debatt om att den ökade tillgängligheten skulle vara en orsak till detta.  Second 

Opinion publicerade en artikel där man hävdade att Svenska Dagbladet har spridit ett 

falskt larm. Läkemedelsverkets siffror visar att varken försäljningen eller 

självmordsförsöken har ökat
35

. Enligt Giftinformationscentralens siffror har man 

hittills inte sett någon signifikant förändring, som kan kopplas till 

apoteksavregleringen. Den intervjuade från Giftinformationscentralen menar dock att 

det finns andra faktorer som påverkar antalet förfrågningar som 

Giftinformationscentralen får in och de kan vara allmänhetens kännedom om 

Giftinformationscentralen och sjukvårdens behov av att inhämta råd. 

Gymnasieeleven som intervjuades berättade att det i skolan är vanligt att tjejer har 

värktabletter i väskan. Man behöver aldrig gå till sjuksköterskan, utan det finns alltid 

någon som har tabletter.  

Debatten om missbruk och förgiftningar med smärtstillande läkemedel uppkom 

också när man i Riksdagen debatterade om man skulle driva handel med vissa 

receptfria läkemedel i dagligvaruhandel. Riksdagsledamoten Elina Linna från 

Vänsterpartiet skrev i sin motion om det finns många risker med att receptfria 

läkemedel säljs i dagligvaruhandel och de handlar särskilt om missbruk och 

överdoseringar
8
.  

 

Under en intervju diskuterades att problemen med paracetamol även finns i andra 

länder. De åtgärder man har vidtagit är bl.a. att man har infört åldersgräns, minskat 

förpackningsstorlek och t.o.m. flyttat tillbaka försäljningen till apotek. En brittisk 

studie visade att om man minskade förpackningsstorleken av receptfria 

smärtstillande läkemedel som paracetamol, ibuprofen och acetylsalicylsyra så 

minskade antalet överdoseringar och förgiftningar
46

. Några starka vetenskapliga 

bevis på att ökad tillgänglighet skulle leda till ökade överdoseringar och självmord är 

svåra att hitta. I en studie från 1997 undersökte man om det fanns ett samband om 

tillgängligheten av paracetamol påverkar förekomsten av överdoseringar och 

självmord och man gjorde en jämförelse mellan England, Wales och Frankrike. 

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan ökad tillgänglighet av paracetamol 

och överdoseringar. Det var färre förgiftningar och dödsfall i Frankrike jämfört med 

de andra länderna och i Frankrike var det större begränsningar för försäljning av 

paracetamol
58

.  

Problemen med paracetamol har sedan länge varit ett problem i Storbritannien. Det 

orsakar 100-200 dödsfall per år
45

. Jag tror inte att Sverige avviker från Storbritannien 

och andra västerländska länder när det gäller paracetamolförgiftningar. Man behöver 

göra studier i Sverige kring det här problemet för att få en riktig uppfattning om hur 

vanligt det här problemet är och om ökad tillgänglighet är en bidragande faktor till 

varför förgiftningarna ökar.  

I min studie intervjuades en person som tidigare överkonsumerat smärtstillande 

läkemedel, för jag ansåg att det var bra att få en uppfattning om vad det är som gör 

att man överkonsumerar. Personen berättade att man hamnade i en ond cirkel Man 

tog tabletterna för att man mådde bättre. Tabletterna fick man tag på hemma. 
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Medicinskåpet i hemmet var alltså tillgången till läkemedlen. På frågan om hur man 

kan minska överkonsumtionen bland ungdomar svarade konsumenten att det inte går, 

för att det är så lätt att få tag på. Personen trodde inte att överkonsumtionen skulle 

öka p.g.a. att tillgängligheten ökade. Alla har värktabletter hemma.  

 

Som en slutsats av detta anser jag att överkonsumtion, missbruk och förgiftningar 

särskilt bland ungdomar är ett problem och kommer att fortsätta att vara i framtiden. 

Det är svårt att avgöra om den ökade tillgängligheten skulle leda till att fler skulle 

överkonsumera värktabletter, men jag anser att det är viktigt att man ändå försöker 

begränsa ungdomarnas tillgänglighet till läkemedel. Det kan man göra genom att ha 

18-årsgräns i dagligvaruhandel. Jag anser också att föräldrarna har ett ansvar. De ska 

t.ex. inte ha så många värktabletter i medicinskåpet och jag anser att de ska vara ett 

föredöme för sina barn och inte ta tabletter så fort de känner att de börjar må dåligt, 

för att många barn tar efter sina föräldrar. Det är också viktigt att vi informerar 

ungdomarna om riskerna med överkonsumtion av t.ex. paracetamol och att man 

absolut inte ska ta det tillsammans med alkohol. I skolorna informerar man om 

riskerna med tobak, alkohol och narkotika. Varför inte även prata om riskerna med 

värktabletter?   

  

 

SLUTSATS 

 
 Majoriteten av de intervjuade anser att det är positivt att receptfria 

smärtstillande läkemedel säljs i dagligvaruhandel och att det därmed är lättare 

att få tag på läkemedlen vid akuta besvär.  

 

 Negativt är att det finns en ökad risk för överkonsumtion och missbruk med 

en ökad tillgänglighet av värktabletter i samhället i kombination med att det i 

dagligvaruhandel inte finns tillgång till farmacevtisk rådgivning. Fler studier 

behöver göras i Sverige kring problemen med överkonsumtion och 

förgiftningar av värktabletterna. 

 

 Finansiering av en farmacevtisk rådgivning inom apoteksväsendet för att 

erhålla konkurrensneutralitet mot dagligvaruhandeln ansågs inte nödvändig. 

Rådgivningen är apotekens försäljningsargument. 

 

 Det finns i nuläget inget som talar för att det kommer att bli prispress på 

läkemedlen. 

 

 En säkrare och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning utan rådgivning 

skulle kunna bevaras genom att man strikt väljer ut vilka läkemedel som får 

säljas utanför apotek, har en 18-årsgräns och eventuellt minskar 
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förpackningsstorlekarna. 

 

 Receptfria läkemedel av egenvårdskaraktär är mycket viktiga för att avlasta 

landstingens sjukvård. För detta krävs dels att läkemedel är lättillgängliga när 

behov av dem uppstår, men också kunskap att sortera ut sådant som inte är 

egenvård. Det behövs kunskap om att välja rätt preparat och att det används 

på så sätt att dess optimala effekt fås. Dagligvaruhandeln erbjuder 

konsumenten lättillgänglighet. Apotek erbjuder ett bredare sortiment och 

utbildad personal med kunskap om de produkter man säljer.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE  
 

Självpresentation 

Jag heter Vlora Capri och läser det tredje och sista året på Farmaceutprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Just nu skriver jag ett examensarbete om positiva och negativa 

aspekter på att receptfria smärtstillande läkemedel säljs i dagligvaruhandel.   

 

Bakgrund 

I december 2006 tillsatte regeringen Apoteksmarknadsutredningen med uppdrag att 

ge förslag på hur apoteksmarknaden skulle kunna omregleras. Syftet var att 

undersöka om apoteksmarknaden kunde effektiviseras, bli mer tillgänglig för 

konsumenten, bidra till konkurrens och prispress, samtidigt som en säker och 

ändamålsenlig läkemedelsanvändning bibehålls. Som särskild utredare utsågs Lars 

Reje. I april 2009 lämnade regeringen en proposition till riksdagen där det föreslås 

att detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska bedrivas på andra ställen än 

öppenvårdsapotek. Syftet med den här reformen är att konsumenterna ska få ökad 

tillgänglighet för vissa läkemedel, som ska få säljas i dagligvaruhandel. Den 11 juni 

2009 togs beslutet i riksdagen att vissa receptfria läkemedel ska få säljas på andra 

platser än på apotek. De nya lagen om ”handel med vissa receptfria läkemedel, SFS: 

2009:730” trädde i kraft den 1 november 2009. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa de problem/möjligheter som skapats genom 

att receptfria smärtstillande läkemedel sedan 1 nov 2009 får säljas utanför apotek. 

Speciellt diskuteras nedan problemställningar.  

 Värdet av ökad tillgänglighet 

 Påverkan på prisbildning. 

 Över och underkonsumtion av smärtstillande receptfria preparat – finns det?  

 Problem förknippade med orationell användning av receptfria smärtstillande 

preparat, och hur man kan komma tillrätta med det.  

 Frånvaro av farmaceutisk/medicinsk kompetens på försäljningsställen och 

risker med att patienter inte kommer under vård eller använder läkemedel på 

fel indikation. 

 Risker med läkemedelsinteraktioner som t.ex. NSAID och hjärtsvikt, samt 

paracetamol och alkohol.  

 Finansiering av en farmacevtisk läkemedelsrådgivning inom apoteksväsendet 

runt receptfria läkemedel för att erhålla konkurrensneutralitet mot 

dagligvaruhandeln.   
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Val av intervjupersoner 

I den här studien har jag valt att intervjua olika intressenter som kan tänkas ha åsikter 

inom det här området.  

 

Användande av ljudinspelare 

Intervjun kommer att spelas in efter att ett medgivande från intervjupersonen 

erhållits. 

 

Anonymitet  

Med undantag för de enskilda konsumenterna är intervjupersonerna inte anonyma. 
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